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ELŐTERJESZTÉS KÍSÉRŐ LAP 

E-szám: 116/2016. 

Tárgy: Az Öregiskola Közösségi Ház és Könyvtár Alapító Okiratának 
módosítása és a módosító okirat elfogadása 

Előterjesztő neve: Kiszelné Mohos Katalin polgármester 
Előadó neve: dr. Halmosi-Rokaj Odett osztályvezető, mb. aljegyző 
 

Az előterjesztés aláírás előtti előzetes ellenőrzése 

 

Vezetői ellenőrzés 

- az előterjesztés tartalmilag és formailag megfelelő - nem megfelelő  

 

előadó osztályvezetője 

Pénzügyi ellenőrzés 

- az előterjesztés tartalmilag és formailag megfelelő - nem megfelelő  

  

pénzügyi osztályvezető 

Törvényességi ellenőrzés 

- az előterjesztés tartalmilag és formailag megfelelő - nem megfelelő  

 

Nagykovácsi, 2016. december 7. 

 

jegyző 

 

Az előterjesztés kiküldhető – nem küldhető ki. 

 

Nagykovácsi, 2016. december 7. 

        polgármester 
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Tisztelt Képviselő-testület! 

Döntés előkészítő – indokolási rész 

Előzmény: 

Az Öregiskola Közösségi Ház és Könyvtár alapító okiratának legutolsó módosítására 
2014. november 20. napján került sor. Ezen módosítás a jogszabályváltozások miatt 
szükségessé vált átvezetések mellett, nevesítette az intézmény telephelyeként a 
Tisza István tér 7. szám alatti volt Református Templomot, amely épület az 
intézmény tevékeny részvételével, Faluházként, a település újabb közösségi terévé 
vált.  

Tényállás: 

Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat a „Büszkeségpont pályázaton” elnyert 
összegből, költségvetési forrással kiegészítve, felújította a Nagykovácsi, Kossuth L. 
u. 64. szám alatti ingatlan bal szárnyát. A támogatási összeg terhére a felújított 
ingatlanrészben helyet kapott a „32 sor” elnevezésű kiállítás, amely Dr. Schmidt Imre, 
Nagykovácsi első demokratikusan választott polgármestere és Nagykovácsi 
Díszpolgára, 1956-os tevékenységének állít emléket. 

A kiállítás elhelyezésével az épület közművelődési funkciót kapott, melynek 
fenntartása és gondozása érdekében indokolt az épület Öregiskola Közösségi Ház 
és Könyvtár telephelyeként történő megjelölése. 

A telephelyként történő megjelölés érdekében az Öregiskola Közösségi Ház és 
Könyvtár alapító okiratának módosítása szükséges. 

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV törvény 8/A. § (2) bekezdés és 11. § (7) 
bekezdés, valamint a 111. § (26) bekezdés értelmében az alapító, módosító és 
megszüntető okiratokat okiratminták alapján kell elkészíteni, melyek utolsó formája 
2015. január 1. napjától hatályos.  Tekintettel arra, hogy az Öregiskola Közösségi 
Ház és Könyvtár alapító okirata ezen időpont megelőzően készült, az első 
módosításnál – amely most következik be az új telephely feltüntetésével – az új 
okiratmintának megfelelően kell az alapító okirat egységes szerkezetbe foglalt 
formáját és a módosító okiratot elkészíteni. 

A Magyar Államkincstár tájékoztatása szerint az új telephely bejegyzése a vonatkozó 
jogszabályi rendelkezések alapján intézmény átszervezésnek minősül, így az új 
telephely törzskönyvi bejegyzéséhez szükség van az Emberi Erőforrások 
Minisztériuma Közösségi Művelődési és Művészeti Főosztály jóváhagyására. Ezen 
jóváhagyásra figyelemmel a határozati javaslat feltételes jelleggel kerül 
meghatározásra. 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására és a 
határozati javaslat elfogadására. 

A határozati javaslat elfogadása minősített többségű határozathozatalt igényel. 

 
 
Melléklet: 

 az Öregiskola Közösségi Ház és Könyvtár Módosító Okirata 
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 az Öregiskola Közösségi Ház és Könyvtár módosítással egységes szerkezetű Alapító 
Okirata 

 
Nagykovácsi 2016. december 7. 
  Kiszelné Mohos Katalin 
           polgármester 

  

Határozati javaslat: 

Tárgy: Az Öregiskola Közösségi Ház és Könyvtár Alapító Okiratának 
módosítása és a módosító okirat elfogadása 

Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az 
Öregiskola Közösségi Ház és Könyvtár Alapító Okiratának módosításához 
szükséges Módosító Okiratot és az egységes szerkezetű Alapító Okiratot a melléklet 
szerinti tartalommal, az Emberi Erőforrások Minisztériuma által kiadott jóváhagyástól 
függően, elfogadja. 

Felkéri a Polgármestert és a Jegyzőt a szükséges intézkedések megtételére.  

Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester, jegyző 
  
 
 


