Balassagyarmat Város Önkormányzatának
17/2002.(IX.20.) számú rendelete
a költségvetési szervek szakmai alapfeladata keretében végzett szellemi tevékenység
szolgáltatási szerződéssel történő igénybevételére
1

Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról
szóló 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján –
figyelemmel az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998.(XII.30.) Korm. rendelet
rendelkezéseire – az általa alapított költségvetési szervek szakmai alapfeladatai keretében
végzett szellemi tevékenység szolgáltatási szerződéssel történő igénybevételének
szabályozásáról az alábbi rendeletet alkotja:
1. §
A rendelet célja hogy szabályozza Balassagyarmat Város Önkormányzata által alapított
tartozó költségvetési szervek, szakmai alapfeladatainak teljesítését szolgáltatási szerződések
megkötésének feltételeit.
2. §
(l) Költségvetési szervek – OEP finanszírozási kör kivételével -a szakmai alapfeladataik
megvalósítását szolgáló szellemi tevékenység ellátását külső személlyel vagy szervezettel
szerződéses formában csak akkor végezhetik, ha 2a feladatellátás nagyságrendje nem
indokolja ezen a területen főállású alkalmazott foglalkoztatását.
(2) A szolgáltatási szerződéssel ellátható feladatköröket az 1. számú melléklet tartalmazza.3
(3) Az alapfeladat ellátása szerződéses formában csak a költségvetési szervek éves
költségvetésében elfogadott mértékéig láthatók el.
(4) 4
3. §
E rendelet 2 §-ban meghatározott esetekben szolgáltatási szerződés maximum 1 éves
időtartamra köthető.
4. §
E rendelet kihirdetése napján lép hatályba, és rendelkezéseit a kihirdetése után megkötendő
szerződésekre kell alkalmazni.
Juhász Péter
polgármester
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jegyző

Balassagyarmat Város Önkormányzata
17/2002.(IX.20.) számú rendeletének
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A rendelet bevezető részét módosította a 23/2007.(VI.28.) rendelet 1. §-a. Hatályos 2007. június hó 28.
napjától.
2
A „hiányszakmákról van szó és” szövegrészt hatályon kívül helyezte a 8/2006.(II.24.) rendelet 1. §
(1).bekezdése. Hatálytalan 2006. február hó 24. napjától.
3
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Módosította a 8/2006.(II.24.) rendelet 1. § (2) bekezdése. Hatályos 2006. február hó 24. napjától.

A (4) bekezdést hatályon kívül helyezte a 32/2012.(VI.04.) önkormányzati rendelet 2. §-a. Hatálytalan 2012.
június hó 05. napjától.

1.számú melléklete
1

A költségvetési szervek szakmai alapfeladata ellátására szolgáltatási szerződés az alábbi
munkakörökre köthető:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Informatikus
Nyelvtanár
Jogász
Közgazdász
Érettségi és szakmai képesítő vizsga bizottság tagjai
Műszaki bonyolítói feladatok ellátása
Pszichológus
Logopédus
Műszaki tervezés
Ingó-és ingatlan végrehajtás
Testnevelő tanár2
Tánc-oktatás (népi- és társastánc)2
Művészetoktatás (színkör, kórus, fotó, rajz)2

Módosította a 8/2006.(II.24.) rendelet 2. § (1) bekezdése. Hatályos 2006. február hó 24. napjától.
Kiegészítette a 8/2006.(II.24.) rendelet 2. § (2) bekezdése. Hatályos 2006. február hó 24. napjától.

