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1. A

TÁRGYALANDÓ TÉMAKÖR TÁRGYILAGOS ÉS TÉNYSZERŰ BEMUTATÁSA

Tisztelt Képviselő-testület!
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.)
8/A. § (1) bekezdése szerint az önkormányzat által alapított költségvetési
szerv esetén alapító okiratban kell rendelkezni. Ugyanezen § (2) bekezdése kimondja, hogy az alapító okiratot és annak módosítását az alapító
szerv adja ki a kincstár által rendszeresített formanyomtatvány alkalmazásával. Az alapító okirat kiadására jogosult személy e tevékenységében
nem helyettesíthető.
Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.
31.) Korm. rendelet (továbbiakban: Ávr.) 5. §-a részletesen szabályozza az
alapító okirat tartalmát.
Az Ávr. 5. § (4) bekezdése előírja, hogy az alapító okirat módosítása esetén el kell készíteni és a módosító okirathoz csatolni az alapító okirat módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt változatát is.
Az Áht. 104. § (1) bekezdése szerint a Magyar Államkincstár közhiteles
hatósági nyilvántartásnak minősülő nyilvántartást vezet a helyi önkormányzatokról. Az Ávr. 167/A. § (1) bekezdése rendelkezik azokról a kötelező tartalmi elemekről, melyet a törzskönyvi nyilvántartásnak tartalmaznia kell.
Az Országgyűlés 2020. május 19-én fogadta el a kulturális intézményekben foglalkoztatottak közalkalmazotti jogviszonyának átalakulásáról, valamint egyes kulturális tárgyú törvények módosításáról szóló 2020. évi XXXII. törvényt (a továbbiakban: Törvény), amely 2020. július 1. napjával hatályba lépett. A Törvény alapján a kulturális intézményekben foglalkoztatottak közalkalmazotti jogviszonya a törvény erejénél fogva 2020. november 1-jével a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény szerinti
munkaviszonnyá alakul át. Az alapító okirat tartalmát tekintve „A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje”, illetve a „A költségvetési
szervnél alkalmazásban álló személyek jogviszonya” pontok érintettek a
változásban. Ezekből a pontokból törlésre kerülnek a Kjt. rendelkezései.

Fentiek alapján az alapító okirat módosítására és egységes szerkezetbe
foglalt alapító okirat elfogadására 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
KÉPVISELŐ-TESTÜLETI DÖNTÉSEK, ÉS AZOK VÉGREHAJTÁSÁNAK ÁLLÁSA
3. JOGSZABÁLYI

HIVATKOZÁSOK

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény
Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.
31.) Korm. rendelet
A kulturális intézményekben foglalkoztatottak közalkalmazotti jogviszonyának átalakulásáról, valamint egyes kulturális tárgyú törvények módosításáról szóló 2020. évi XXXII. törvény
4. AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁG VÉLEMÉNYE
Pénzügyi és Településfejlesztési bizottság véleménye: A bizottság a határozati javaslatot a képviselő-testületnek elfogadásra javasolja.
5. HATÁROZATI

JAVASLAT

Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testületének …/2020. (X. 28.) határozata a Művelődési Ház és
Könyvtár Őrbottyán alapító okiratának módosításáról
Őrbottyán Város Önkormányzat képviselő-testülete a Művelődési Ház és Könyvtár Őrbottyán alapító okiratának módosítását a határozat 1. melléklete és a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát a határozat 2. melléklete szerint elfogadja.
Felkéri a jegyzőt, hogy intézkedjen az alapító okirat módosításának törzskönyvi bejegyzéséről.
Felelős:
Határidő:
Végrehajtást végzi:

jegyző
azonnal
humánpolitikai ügyintéző

Őrbottyán, 2020. október 21.
az előterjesztést készítette:

előterjesztő:

____________________________
Gállné Mezősi Szilvia
ván
jegyző
ter

____________________________
Szabó Istpolgármes-

