
 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

 

A jogszabályi változások miatt szükségessé vált Révfülöpi Általános Iskola  Alapító Okiratának 

és hozzá kapcsolódó Társulási Szerződésnek a felülvizsgálata és aktualizálása. 

 

A Révfülöpi Általános Iskola  Alapító okiratának módosítása 2011. szeptember 29-én  történt. 

Ezt követően történő jogszabály változás, valamint a szükséges egyéb felülvizsgálat miatt az 

alapító okiratot aktualizálni szükséges.  

 

A bevezető részben az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvényt hatályon kívül 

helyezték, mely törvény helyett az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény lépett 

hatályba, a hozzá kapcsolódó végrehajtásról szóló 368/2011.(XII.31.) Kormány rendelettel ( 

továbbiakban: Ávr.) együtt.  

 

Az Alapító Okirat 6. pontjában történő változás az iskola igazgatójának szakmai javaslatának 

figyelembe vételével kerülne meghatározásra. A rendelkezésre álló tárgyi és személyi feltételek 

kerültek figyelembe vételre az ellátható sajátos nevelési igényű tanulók típusait illetően. 

 

Az alapító Okirat 12. pontjában a költségvetési szerv gazdálkodási jogkörénél történt változás 

átvezetésre. 

A költségvetési szerv előirányzatok feletti rendelkezési jogosultságát pontosan szabályozza az 

Ávr. 8.§ (1) bekezdés a) és b) pontja, melyet ezek szerint kell az alapító okiratban is szabályozni. 

A gazdálkodási jogkörnél pontosítani kellett, mivel 2012-től az önállóan működő költségvetési 

szervek is rendelkeznek elemi költségvetéssel, mely a gesztor település költségvetési rendeletébe 

épül be. Változásként jelentkezik még, hogy az önállóan működő költségvetési szervek is 

rendelkeznek bankszámlával és adószámmal, melyet szintén szükséges az alapító okiraton 

aktualizálni. 

 

Az Alapító Okirattal  a Társulási szerződést is szinkronba kell hozni, melyre a belső ellenőrzés 

alkalmával is felhívták a figyelmet.  

A Társulási megállapodásban módosításra került az 5. pontban található „Közösen fenntartott 

intézmény neve, székhelye, jogállása:” valamint a 9. pontban az Önkormányzat számlaszáma. 

Tájékoztatom a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a Társulási Tanács a határozati javaslatokat 

jóváhagyta. 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megvitatni szíveskedjen. 

 

Határozati javaslat 

 

………..Önkormányzat Képviselő-testülete az Általános Iskola Alapító Okiratának 

módosítását a tervezetben foglalt tartalommal jóváhagyja. 

A Képviselő-testület felkéri a  jegyzőt a szükséges intézkedések megtételére. 

 

Felelős.  

Határidő:  



 

 

Határozati javaslat 

 

 ……….. Önkormányzat Képviselő-testülete a Társulási Szerződés módosítását a 

tervezetben foglalt tartalommal jóváhagyja. 

A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt a szükséges intézkedések megtételére. 

 

Felelős.  

Határidő:  

 

 

 

 


