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Budakalász Város Polgármestere 

 

          
196/2011.(VI.30.) számú előterjesztés 

 
 

E L ŐT E R J E S Z T É S 
 

A Képviselő-testület 2011. június 30-ai rendkívüli  ülésére 
 
 

Tárgy:   Javaslat a Nyitnikék Óvoda alapító okiratának módosítására a 2008. 
évi CV. törvény hatályon kívüli helyezése miatt 

 
 
Készítette:   Villám Zsuzsanna OKS osztályvezető 
 
Egyeztetve:  Zelei Zita pénzügyi ügyintézővel 
 
Ellenőrizte:  Nagy Zsolt aljegyző  
   dr. Papp Judit irodavezető 
     
 
Látta:   dr. Molnár Éva jegyző 
         
 

 
 
 

Tárgyalja:  Oktatási, Kulturális és Sport bizottság   
 
 
 
 
 
 

 
Az előterjesztést nyílt ülésen kell tárgyalni. 

 
Az 1. határozati javaslat elfogadásához minősített szavazattöbbség szükséges.
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E L Ő T E R J E S Z T É S 

 
Tárgy:   Javaslat a Nyitnikék Óvoda alapító okiratának módosítására a 2008. évi 

CV. törvény hatályon kívüli helyezése miatt 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A Képviselő-testület a Nyitnikék Óvoda alapító okiratát 2011. április 28-án módosította 
a német nemzetiségi nevelés bevezetése okán, és az alábbi határozatot hozta: 
 
„155/2011. (IV.28.) Kt. határozat 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Nyitnikék Óvoda (2011 
Budakalász, Pomázi út 3.) részére a 198/2010.(V.13.) Kt. határozattal kiadott alapító 
okiratot az alábbiak szerint módosítja: 
a II. fejezet 12.a pontja. A költségvetési szerv alaptevékenysége, szakágazati rendbe 
sorolása 

Kiegészül az alábbiakkal: 
„851013 Nemzeti és etnikai kisebbségi óvodai nevelés, ellátás 

Német kétnyelvű kisebbségi nevelés kettő csoportban a 2011/2012. nevelési évtől" 
Az alapító okirat módosításának hatályba lépése: 2011. szeptember 1. 
A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a módosítások alapító okiraton 
való átvezetésére, az egységes szerkezetű alapító okirat aláírására, és annak a Magyar 
Államkincstárhoz történő megküldésére.  
 
Határidő: 2011. június 1. 
Felelős: polgármester” 
 
A Pénzügyi osztály a Magyar Államkincstárba törzskönyvi bejegyzésre beküldte a 
módosított okiratot.   
A MÁK a költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. 
törvény („saláta tv.”) hatályon kívül helyezése okán kéri az ebből fakadó 
változtatásokat, elnevezéseket végigvezetni az okiraton. 
 
Ezen előterjesztés és melléklete a 155/2011.(IV.28.) Kt. határozattal elfogadott alapító 
okiratban a „saláta törvény” hatályon kívül helyezése során történt módosításokat 
tartalmazza. 
 
Fentiek alapján az alábbi határozati javaslatot terjesztem elő.  
 
 

Határozati javaslat 
 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete a határozat mellékletét képező 
Nyitnikék Óvoda alapító okiratának módosítását elfogadja. 
Az alapító okirat módosítása  a Törzskönyvi bejegyzés napján lép hatályba. 
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A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a módosítások alapító okiraton való 
átvezetésére, az egységes szerkezetű alapító okirat aláírására, és annak a Magyar 
Államkincstárhoz történő megküldésére.  
 
Határidő: 2011. július 12. 
Felelős: polgármester 
 
 
Budakalász, 2011. június 29.  

 Rogán László 
  polgármester 


