F.M. Közgyőlése 62/2009. (II.26.) K.h.sz. határozata

az Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Diákotthon és Gyermekotthon
alapító okiratának módosításáról

Fejér Megye Közgyőlése megtárgyalta a „Javaslat a Fejér Megyei Önkormányzat
fenntartásában

mőködı

egyes

intézmények

gazdálkodási

tevékenységének

átszervezésére, ezzel összefüggésben az átszervezett intézmények gazdálkodási,
pénzügyi feladatait centralizáltan ellátó Fejér Megyei Önkormányzat Intézményei
Integrált Gazdasági Szervezete alapítására, továbbá az átszervezni kívánt
intézmények alapító okiratainak módosítására” c. elıterjesztést és az alábbi
határozatot hozta:

1. A Közgyőlés a fenntartásában mőködı Óvoda, Általános Iskola, Speciális
Szakiskola, Diákotthon és Gyermekotthon alapító okiratát a Fejér Megyei
Önkormányzat
összefüggésben,

Intézményei
valamint

Integrált
a

Gazdasági

költségvetési

Szervezet

szervek

alapításával

jogállásáról

és

gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. törvény vonatkozó rendelkezései alapján
történı kötelezı felülvizsgálatot és besorolást követıen 2009. március 16-i
hatállyal jelen határozat mellékletében foglaltak szerint változtatás nélkül
elfogadja.

2. A közgyőlés az 1. pontban foglaltakkal egyidejőleg az intézmény 233/2008.
(VI.23.) K.h.sz., a 52/2008. (II.28.) K.h.sz., a 448/2007. (XII.20.) K.h.sz., a
289/2007. (VI.28.) K.h.sz. a 94/2007. (III.21.) K.h.sz., a 136/2006. (VI.29.)
K.h.sz., a 88/2005. (IV. 28.) K.h.sz. határozataival módosított és a 162/2004. (IX.
30.) K. h. számú határozatával elfogadott alapító okiratát hatályon kívül helyezi.

3. Az ezen határozattal elfogadott alapító okirat az intézmény mőködésére
vonatkozó – a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 37. § (5) b)
pontjában foglalt – tartalmi elemeket nem érinti.

4. A közgyőlés felkéri elnökét, hogy – az intézményvezetı bevonásával –
gondoskodjék az alapító okirat rendelkezéseinek az intézmény SZMSZ-ében
történı átvezetésérıl és az alapító okirat megküldésérıl az EDUCATIO Kht.
számára.

Felelıs: Dr. Balogh Ibolya
a közgyőlés elnöke
érintett intézményvezetık
Határidı:

2009. március 31.

5. A közgyőlés felkéri a fıjegyzıt, hogy intézkedjen az alapító okirat és az alapadat
bejelentési

kérelem

Magyar

Államkincstár

Igazgatóságához történı benyújtásáról.

Felelıs: Dr. Varjú Mihály
fıjegyzı
Határidı: 2009. március 16.

Székesfehérvár, 2009. február 26.
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