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Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 73/2018. (V.31.) határozatában
döntött az Ózdi Városkerti Óvodák Alkotmány Úti Tagóvodája fenntartói és
működtetői jogának átadásáról az Egri Főegyházmegye részére. A fenntartói jog
átadásával kapcsolatos döntés további intézmény átszervezésekkel és személyi
kérdésekkel kapcsolatos döntéseket is igényelt.
Az átszervezési döntéseknek megfelelően az Ózdi Városkerti Óvodák Megszüntető
Okirata, valamint az Ózdi Városközponti Óvodák Alapító Okiratának Módosító Okirata
megküldésre került
a Magyar Államkincstár Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei
Igazgatóságához (továbbiakban: MÁK), törzskönyvi nyilvántartásba vétel céljából.
A törzskönyvi nyilvántartási eljárásban a MÁK az alábbi hiánypótlásokra szólította fel
Ózd Város Önkormányzatát:

I.

Mindkét óvoda vonatkozásában kérik az okiratokon a keltezésnél a „Kelt
Ózd, időbélyegző szerint” szöveget feltüntetni annak érdekében, hogy az
elektronikus aláírás időpontja és az okirat dátuma megegyezzen.

II.

Az Ózdi Városközponti Óvodák Alapító Okiratának Módosító Okirata
vonatkozásában a megszűnő költségvetési szerv megszüntető okirata
alkalmazási dátumának egy nappal korábbra kell esnie, mint a jogutód
költségvetési szerv módosító és egységes szerkezetű okiratának az
alkalmazási dátuma. A 2018. augusztus 31. napjával megszűnő Ózdi
Városkerti Óvodák jogutód szerve az Ózdi Városközponti Óvodák, amely
szerv módosított alapító okiratának hatályba lépését fentiek értelmében
2018. augusztus 31. helyett 2018. szeptember 1. napjában kell
megállapítani.

A Képviselő-testületnek az elektronikus hitelesítéssel kapcsolatosan nincs teendője,
mivel az technikai jellegű módosításnak számít, ugyanakkor a Ózdi Városközponti
Óvodák módosított alapító okirata hatályba lépése dátumának módosítása érinti a
73/2018. (V.31.) határozat 7. pontját, mely ennek megfelelően korrekcióra szorul.
Fentiekre tekintettel kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést
megtárgyalni, a határozati javaslatot elfogadni szíveskedjen!

Határozati javaslat
Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének
……/2018. (VII.13.) határozata
Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testülete
73/2018. (V.31.) határozatának módosításáról

Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a fenti tárgyú előterjesztést
megtárgyalta és az alábbi döntést hozta:
A Képviselő-testület 73/2018. (V. 31.) határozatának 7. pontja az alábbiak szerint
módosul:
„7. A Képviselő-testület az Ózdi Városkerti Óvodák székhelyóvodáját
2018. szeptember 1. napjával az Ózdi Városközponti Óvodák tagóvodájaként
működteti tovább. A Képviselő-testület az Ózdi Városközponti Óvodák Alapító
Okiratának módosító okiratát, valamint az egységes szerkezetbe foglalt Alapító
Okiratát jelen határozat 4. illetve 5. mellékletei szerint jóváhagyja. A
dokumentumok aláírására a Polgármestert hatalmazza fel.”
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