Kétpó Község Önkormányzata Képviselőtestületének
29/2009.(V.28.) számú határozata

a költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. törvényben
meghatározottak alapján az Arany János Általános Művelődési Központ alapításáról –
mint költségvetési szerv – szóló határozat, valamint az annak mellékletét képező Alapító
Okirat módosításáról
Kétpó Község Önkormányzati Képviselő – testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi
LXV. Törvény 38.§ (1) bekezdése, az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 66.§a, valamint a költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. törvény
1.§-a alapján döntött a 16/2009.(IV.16.)számú határozatának melléklete az Arany János
Általános Művelődési Központ alapító okiratának módosításáról, az alábbi pontok szerint és azt
egységes szerkezetben kiadni rendeli a Magyar Államkincstár törzskönyvi nyilvántartásba
történő bejegyzésének céljából.
Az okirat e határozat mellékletét képezi.
1. Az alapító okirat bevezető törvényi felsorolása az alábbiak szerint egészül ki:
„……2008. évi CV. Törvény 1.§-a, valamint a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX.
Törvény 37.§. (5) bekezdése alapján az alábbi ……”
2. A „gazdálkodása” kategória eredeti szövege törlésre kerül, s helyette az okirat az
alábbiakkal egészül ki:
„Az intézmény önállóan működő.
A gazdálkodással költségvetés-tervezéssel, az előirányzat felhasználással, a
hatáskörbe tartozó előirányzat módosítással, vagyonhasználatával, analitikai
nyilvántartással,
könyvvezetéssel,
számlakezeléssel,
pénzügyi
információszolgáltatással összefüggő feladatok ellátását a Polgármesteri Hivatal
végzi.”
3. A „jogszabályban meghatározott közfeladata” kategóriába az alábbi szöveggel kerül
kiegészítésre: „Tevékenységét a Közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény
óvodáról szóló 24.§-a a sajátos nevelési igényű gyermekek és tanulók neveléséről és
oktatásáról szóló 30.§-a, illetve a többcélú intézményekről szóló 33.§-a alapján végzi.
Továbbá az 1997. évi CXL. tv. alapján a közművelődési tevékenységek érdekében
közösségi szinten, illetve közművelődési intézményt biztosít.”
4. A 2010. január 1-jétől alkalmazott szakfeladatok kódlistáján mindegyik hetedik
számjegye „1”-sel egészül ki.
Határidő: 2009. június 1.
Felelős: Dr. Hajdú László jegyző
Erről értesülnek:

1./ Képviselőtestület tagjai helyben
2./ Boldog István polgármester helyben
3./ Dr. Hajdú László jegyző helyben
4./ Magyar Államkincstár Szolnok
5./ Arany János ÁMK székhelyén

