
ELŐTERJESZTÉS 
A KÉPVISELŐ-TESTÜLET 

2015. szeptember 30-i ülésére 
 
A napirendet tárgyaló ülés dátuma: 2015. szeptember 30. 
A napirendet tárgyaló ülés: Képvisel ő-testület 
Előterjeszt ő: Kmetty Károly polgármester 
Az előterjesztést készítette:  Kiskuti Petra aljegyz ő 
A napirendet tárgyaló ülés típusa-1:  nyílt /  zárt 
A napirendet tárgyaló ülés típusa-2 rendes  / rendkívüli 
A határozat elfogadásához szükséges többség típusát : egyszer ű / minősített 
A szavazás módja:  nyílt / titkos 
 

A tárgyalandó témakör tárgya: 
Művelődési Ház és Könyvtár Őrbottyán alapító okiratának módosítása 

 

1. A TÁRGYALANDÓ TÉMAKÖR TÁRGYILAGOS ÉS TÉNYSZER Ű BEMUTATÁSA  

Tisztelt Képviselő-testület! 

2015. január 1-jén lépett hatályba az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: 
Áht.) azon rendelkezése, mely egységes formai előírásokat állapított meg a költségvetési szerv alapí-
tása esetén kiadott alapító okiratra vonatkozóan: 

„8/A. § (2) Az alapító okiratot és annak módosítását az alapító szerv - az Országgyűlés vagy a Kor-
mány által alapított költségvetési szerv alapító okiratát és annak módosítását az irányító szerv, a mi-
nisztérium és a kormányhivatal alapító okiratát és annak módosítását a miniszterelnök - adja ki a 
kincstár által rendszeresített formanyomtatvány alkalmazásával. Az alapító okirat kiadására jogosult 
személy e tevékenységében nem helyettesíthető.” 

Az Áht. 111. § (26) bekezdése átmeneti szabályokat állapított meg azon költségvetési szervek vonat-
kozásában, melyeket még a fenti módosítás hatályba lépése előtt alapítottak: 

„111. § (26) A Magyarország 2015. évi központi költségvetésének megalapozásáról szóló 2014. évi 
XCIX. törvénnyel megállapított 8/A. § (2) bekezdése nem érinti a Magyarország 2015. évi központi 
költségvetésének megalapozásáról szóló 2014. évi XCIX. törvény hatálybalépésekor már megalapított 
költségvetési szervek alapításának érvényességét, azonban a költségvetési szerv alapító okiratának a 
Magyarország 2015. évi központi költségvetésének megalapozásáról szóló 2014. évi XCIX. törvény 
hatálybalépését követő módosításánál az alapító okiratot a kincstár által közzétett formanyomtatvány-
nak megfelelően módosítani kell.” 

Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (további-
akban: Ávr.) 5. §-a részletesen szabályozza, hogy melyek az alapító okirat kötelező elemei. Ezen 
előírások alapján készítette el a Magyar Államkincstár a formanyomtatványt, mely a honlapjukról le-
tölthető, kitöltési útmutatóval együtt. 

Az Ávr. 5. § (4) bekezdése előírja, hogy az alapító okirat módosítása esetén el kell készíteni és a mó-
dosító okirathoz csatolni az alapító okirat módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt változatát is. 

A Művelődési Ház és Könyvtár Őrbottyán alapító okirata nem felel meg a kifejtett jogszabályi előírá-
soknak, tekintettel arra, hogy a költségvetési szerv alapítására és alapító okiratának módosítására 
2015. január 1. előtt került sor. A mostani módosítást az indokolja, hogy a Művelődési Ház és Könyv-
tár Őrbottyánt érintő pályázatok beadásakor – bár a pályázatok érvényességét nem befolyásolta –, a 
Magyar Államkincstár jelezte, hogy célszerűnek tartaná az alapító okirat mielőbbi módosítását. 

Fentiek alapján az alapító okirat módosítására és egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat elfoga-
dására az előterjesztés melléklete szerint teszek javaslatot. 

Kérem, hogy a képviselő-testület az előterjesztést vitassa meg és fogadja el. 

 

 

 



2. ELŐZMÉNYEK, A TÁRGYALANDÓ TÉMAKÖRBEN HOZOTT KORÁBBI KÉPVISEL Ő-TESTÜLETI DÖNTÉSEK , ÉS 
AZOK VÉGREHAJTÁSÁNAK ÁLLÁSA  

3. JOGSZABÁLYI HIVATKOZÁSOK  

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 

Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 

4. AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁG VÉLEMÉNYE  

5. HATÁROZATI JAVASLAT  

Őrbottyán Város Önkormányzat Képvisel ő-testületének…/2015. (IX. 30.) határozata a M űvelő-
dési Ház és Könyvtár Őrbottyán alapító okiratának módosításáról 

A Képviselő-testület Művelődési Ház és Könyvtár Őrbottyán alapító okiratának módosítását és a mó-
dosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot a határozat melléklete szerint elfogadja. 
Felkéri a polgármestert, hogy intézkedjen az alapító okirat módosításának törzskönyvi bejegyzéséről. 

Őrbottyán, 2015. szeptember 14. 

 

HATÁROZAT 

A képvisel ő-testület 8 igen, 0 ellen szavazattal, 0 tartózkodá s mellett az alábbi határozatot hoz-
ta: 

Őrbottyán Város Önkormányzat Képvisel ő-testületének 178/2015. (IX. 30.) számú határozata a 
Művelődési Ház és Könyvtár Őrbottyán alapító okiratának módosításáról 

A Képviselő-testület Művelődési Ház és Könyvtár Őrbottyán alapító okiratának módosítását és a mó-
dosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot a határozat melléklete szerint elfogadja. 
Felkéri a polgármestert, hogy intézkedjen az alapító okirat módosításának törzskönyvi bejegyzéséről. 

 

 

 

 

 

 


