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ELŐTERJESZTÉS KÍSÉRŐ LAP 

E-szám: 117/2016. 

Tárgy: A Lenvirág Bölcsőde és Védőnői Szolgálat 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  

  

Gazdasági vezető 

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: 

Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 2015-ben alapította 
meg új intézményként a Lenvirág Bölcsőde és Védőnő Szolgálatot.  A Bölcsőde 
alapító okirata is tartalmazza mindazon kormányzati funkciókat, amely alapját 
képezik a kiadások és bevételek elszámolásának. 
 

Tényállás: 

A Magyar Államkincstár jelezte Önkormányzatunk felé, hogy a „104030 gyermekek 
napközbeni ellátása” helyett a „104031 gyermekek bölcsődei ellátása” kormányzati 
funkció használandó. 

A kormányzati funkció módosítás átvezetése alapító okirat módosítást igényel, ezen 
döntés meghozatala pedig a Képviselő-testület átruházhatatlan hatáskörébe tartozik. 

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

A döntés minősített többségű szavazást igényel. 

 
 
Melléklet: 

 Lenvirág Bölcsőde és Védőnői Szolgálat Módosító Okirata 
 Lenvirág Bölcsőde és Védőnői Szolgálat módosítással egységes szerkezetű Alapító 

Okirata 
 
 
Nagykovácsi 2016. december 7. 
 

Határozati javaslat 

Tárgy: Döntés a Lenvirág Bölcsőde és Védőnői Szolgálat Alapító Okiratának 
módosításáról és a módosító okirat elfogadásáról 

Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 
Lenvirág Bölcsőde és Védőnői Szolgálat Alapító Okiratának módosításához 
szükséges Módosító Okiratot és az egységes szerkezetű Alapító Okiratot a melléklet 
szerinti tartalommal elfogadja. 

Felkéri a Polgármestert és a Jegyzőt a szükséges intézkedések megtételére.  

Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester, jegyző 
  


