
Fedőlap

Az előterjesztés közgyűlés elé kerül

Az előterjesztés tárgyalásának napja: 2021. június 24.

Javaslat a Dunaújvárosi Óvoda alapító okiratának módosítására

Előadó:         az oktatási, kulturális és társadalmi kapcsolati bizottság elnöke                   
                      az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
                                
Előkészítő: Molnár-Osztrocska Diána osztályvezető
                       Kiss Dalma intézményigazgatási ügyintéző

Meghívott:     -

Véleményező bizottságok:
Oktatási, kulturális és társadalmi kapcsolati bizottság                   2021.06.23.
Ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság                                            2021.06.23.

A  napirendi  pont  rövid  tartalma: Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata
Közgyűlése a 545/2021. (V.27) határozatában módosította a Dunaújvárosi Óvoda intézmény
alapító  okiratát  intézményátszervezés  okán.  A  Dunaújvárosi  Óvoda  alapító  okiratának
módosítását 2021. június 4-én megküldtük a Magyar Államkincstár részére, aki az alapító
okirat kiegészítését kérte önkormányzatunktól.

A napirendi pont előkészítőinek adatai:
Osztály neve: Humán Szolgáltatási Osztály Iktatószám: 19108-19/2021
Ügyintéző neve: Kiss Dalma Ügyintéző telefonszáma: 25/544-234
Ügyintéző aláírása: Osztályvezető aláírása:

I. Az előterjesztés szakmai felülvizsgálatára vonatkozó adatok:
1. Közbeszerzési szempontú felülvizsgálatára vonatkozó adatok:---
Közbeszerzési szempontú felülvizsgálatot végző személy:
Leadás dátuma: Ellenőrzés dátuma:
Észrevétel: Van/Nincs
Amennyiben van:

2. Költségvetési szempontú felülvizsgálatra vonatkozó adatok: 
Költségvetési szempontú felülvizsgálatot végző személy: ---
Leadás dátuma: Ellenőrzés dátuma:
Észrevétel: Van/Nincs
Amennyiben van:

II. Törvényességi ellenőrzésre vonatkozó adatok:  
Törvényességi ellenőrzést végző személy: dr. Petánszki Lajos
Leadás dátuma: Ellenőrzés dátuma:
Törvényességi észrevétel: Van/Nincs
Amennyiben van:

Az elfogadáshoz szükséges szavazati arány: egyszerű/minősített

A tárgyalás módja: Nyílt ülés

Egyéb megjegyzések: -



J     A     V     A     S     L     A     T     

 a Dunaújvárosi Óvoda alapító okiratának módosítására

Tisztelt Közgyűlés!

A Dunaújvárosi  Óvoda  alapító  okiratát  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata
Közgyűlése  a  545/2021.  (V.27.)  határozatával  módosította  (az  előterjesztés  1.  számú
melléklete).

A  Magyar  Államkincstár  Fejér  Megyei  Igazgatósága  2021.  június  9-én  DMJV
Önkormányzatához érkezett  07-TNY-235-2/2021-365952 számú végzésében hiánypótlásra
hívta fel az Önkormányzatot (az előterjesztés 2. számú melléklete). 

A hiánypótlási  kötelezettségnek  a  hiánypótló  végzés  kézhezvételétől  számított  15  napon
belül tehet eleget DMJV Önkormányzata. 

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. § (2) bekezdése az alapító okiratot
és annak módosítását a kincstár által rendszeresített formanyomtatvány alkalmazásával kell
kiadni. 

Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet
167/C. § (1) bekezdés d) pontja szerint a költségvetési szerv létesítő okiratát érintő módosí-
tást az alapítói jogokat gyakorló szerv az alapító okirat módosítását tartalmazó okirat, vala-
mint az alapító okirat módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt változat csatolásával, a
változás-bejelentési kérelem benyújtásával kérheti. 

A 167/C. § (5) bekezdése értelmében a kérelmet az adat keletkezésétől, illetve megváltozá-
sától számított tizenöt napon belül kell a Kincstárnak benyújtani.

A  jelen  előterjesztés  a  Magyar  Államkincstár  által  kért  módosításoknak  megfelelően
elkészített, módosító okiratot és az egységes szerkezetű alapító okiratot tartalmazza.

Mivel  a bizottságok a közgyűlési  postázást  követően tárgyalták az előterjesztést,  ezért  a
bizottságok véleményét a bizottságok elnökei a közgyűlésen szóban ismertetik.

Fentiek alapján az alábbi határozati javaslatokat terjesztjük a T. Közgyűlés elé:



HATÁROZATI JAVASLAT

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 
…../2021. (VI. 24) határozata 

a Dunaújvárosi Óvoda alapító okiratának módosításáról

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a Dunaújvárosi Óvoda
587/2020.  (VI.17.)  határozattal elfogadott  Alapító  Okirata  módosítására  az  alábbi
módosító okiratot fogadja el:

„Okirat sza
ma: 19108-20/2021.

Mó
 dósí
tó
  ókirat

A  Dunaújvárosi  Óvoda a  Dunaújvárosi  Megyei  Jogú  Város Önkormányzata  Közgyűlése
által  2020.  július  10. napján  kiadott  27651-4/2020. számú  alapító  okiratát  az
államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a és a nemzeti köznevelésről szóló
2011. évi CXC. törvény 21. § (2) és (3) bekezdése alapján – a Dunaújváros Megyei Jogú
Város Önkormányzata Közgyűlése ....../2021. (VI. 24.) figyelemmel – a következők szerint
módosítom:

1. Az alapító okirat 6.3. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
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2. Az  alapító  okirat  jelen  módosítással  nem  érintett  rendelkezései  változatlan
tartalommal hatályban maradnak.

3. Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  Közgyűlése  felhatalmazza  a
polgármestert,  hogy  nyújtson  be  kérelmet  a  Magyar  Államkincstár  Fejér  Megyei
Igazgatóságához – az 1. pontban hozott döntésről a jelen határozat, a jelen határozat
1. számú mellékletét képező módosító okirat, valamint a 2. számú mellékletét képező
egységes  szerkezetbe  foglalt  alapító  okirat  megküldésével  –  a  törzskönyvi
nyilvántartáson történő átvezetés céljából.

Felelős: - a határozat végrehajtásáért:
                 a  polgármester 

   - a határozat végrehajtásában való közreműködésért:
                      a humán szolgáltatási osztály vezetője

Határidő: a határozat meghozatalát követő 15 napon belül

4. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése felkéri a polgármestert,
hogy a határozatot küldje meg a Dunaújvárosi Óvoda intézményigazgatója részére.

Felelős: - a határozat végrehajtásáért:
                 a  polgármester 

   - a határozat végrehajtásában való közreműködésért:



                      a humán szolgáltatási osztály vezetője
Határidő: a határozat meghozatalát követő 15 napon belül

5. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése utasítja a Dunaújvárosi
Óvoda intézményigazgatóját, hogy az 1. pontban foglalt döntésnek megfelelően mó-
dosítsa az intézmény dokumentumait.
Felelős: a Dunaújvárosi Óvoda intézményigazgatója 
Határidő: 2021. szeptember 30.

6. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése felkéri a polgármestert,
hogy  a  Dunaújvárosi  Óvoda  módosítással  egységes  szerkezetbe  foglalt  alapító
okiratát  és  a  Magyar  Államkincstár  által  kiadott  törzskönyvi  kivonatot  az
önkormányzat hivatalos honlapján tegye közzé.
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: a polgármester

- a  végrehajtásban  való  közreműködéséért  a  Humán  Szolgáltatási
Osztály vezetője

Határidő: a törzskönyvi nyilvántartásba bejegyzést követő 30 nap.

Dunaújváros, 2021. június 24.

               Szántó Péter s.k.                                                Tóth Kálmán s.k.
az oktatási, kulturális és társadalmi kapcsolati           ügyrendi, igazgatási és jogi

                bizottság elnöke                                              bizottság elnöke












