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E l ő t e r j e s z t é s  

 

Arany János Általános Művelődési Központ alapító okiratának módosításáról 

 

A Magyar Államkicstár értesítette az Önkormányzatot, hogy az Arany János Általános Művelődési 

Központ törzskönyvi nyilvántartásában 2015. január 1-jei hatállyal a kormányzati funkciókat illetően 

jogszabályon alakuló változást vezettek át. 

 

Ennek értelmében 096010 Óvodai intézményi étkeztetés” kormányzati funkció helyébe „096015 

Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben”, „096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési 

intézményben”,kormányzati funkció került. 

 

A Magyar Államkincstár vezetett törzskönyvi nyilvántartásban átvezetett kormányzati funkció kód 

változásokat a költségvetési szerv alapító okiratában is módosítani kell. 

Tekintettek arra, hogy a az Arany János Általános Művelődési Központ  kormányzati funkció kódjait 

az alapító okirat tartalmazza, szükséges az alapító okirat módosítása. 

Az alapító okirat módosítása és egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat az előterjesztés mellékletét 

képezi azzal, hogy az eddig megszokott formátumtól eltérően az államháztartásról szóló 2011. évi 

CXCV törvény, illetve a végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Kormányrendelet által 2015. január 

1. napjával bevezetett formanyomtatványt kell kötelezően alkalmazni. 

Az óvoda alapító okiratát módosító okiratot, valamint a módosításokkal egységes szerkezetben 

foglalt alapító okiratot jelen előterjesztés 1. és 2. sz. melléklete tartalmazza. 
 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést tárgyalja meg és a 

határozati javaslatoadja el. 

______/2015.(VI.29.) képviselő-testületi h a t á r o z a t  

Arany János Általános Művelődési Központ alapító okiratának módosításáról 

 

1.) Az Arany János Általános Művelődési Központ Alapító okiratát – a törzskönyvi bejegyzés 

napjával - módosítja az előterjesztés 1. melléklete szerinti módosító okirattal.  

2.) Egyidejűleg jóváhagyja a módosítással egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot az előterjesztés 

2. melléklete szerint.  

3.) Az előterjesztés mellékletét képező módosító okirat és egységes szerkezetű alapító okirat a 

határozat elválaszthatatlan részét képezi, azzal együtt kezelendő. 

 

Határidő: 2015. június 30. 

Felelős: Keresztes Péter Pál polgármester 



  

Kétpó, 2015. június 24. 

 

Keresztes Péter Pál 

 

 

Törvényességi szempontból ellenőriztem, kifogást nem emelek. 

 

dr. Szűcs Attila 

jegyző 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 


