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Tisztelt Képviselő – testület! 
 
A képviselő-testület a 136/2012.(IX.20.) sz. testületi határozatával döntött arról, hogy az 
önkormányzat tulajdonában lévő Újhartyán 556/1 hrsz-ú, természetben 2367 Újhartyán, 
Zrínyi u. 1. ingatlanra, ami egyébként általános iskola megnevezésű Társasházi Alapító 
Okiratot készített, amely külön-külön tartalmazza az  Iskola épületét, a tornatermet, éttermet, 
és az udvart. 
Ezen Társasházi Alapító Okiratot Dr. Bozsóki Éva elkészítette és benyújtásra került az 
ingatlan-nyilvántartási átvezetésre a Földhivatalnál. 
 
Ezen Társasházi Alapító Okirat készítése miatt, valamint a helyrajzi szám változása miatt is 
az Újhartyán Német Nemzetiségi Általános Iskola Alapító Okiratát módosítani szükséges a 
következők szerint: 
 
Az Alapító Okirat 11.pontjában szerepel a költségvetési szerv feletti rendelkezési joga, a 
11.1.pont  feladatellátást szolgáló vagyon megnevezése: 
 

11. A költségvetési szerv vagyon feletti rendelkezési joga: 

 
11.1. A feladatellátást szolgáló vagyon:  

 
Az Újhartyán Zrínyi u. 1. szám alatt lévő épület használati joga és Újhartyán Község 

Önkormányzat tulajdonában álló 497/1 hrsz 7644 m2 hasznos alapterületű iskola 

épülettel , valamint az intézmény vagyonleltárában nyilvántartott tárgyi eszközök. Az 

iskola a felsorolt vagyontárgyakat a nevelő oktató munka ellátásához szabadon 

használhatja. 

 
módosítás: 
 
 
 
 
 



11. A költségvetési szerv vagyon feletti rendelkezési joga: 

 
11.1. A feladatellátást szolgáló vagyon:  

 
Az Újhartyán Zrínyi u. 1. szám alatt lévő épület használati joga és Újhartyán Község 

Önkormányzat tulajdonában álló 556/1 hrsz, a Társasház Alapító Okiratban 

meghatározott Udvar, Általános Iskola egység, Étterem egység és Tornaterem egység a 

hasznos alapterületű épületekkel, valamint az intézmény vagyonleltárában nyilvántartott 

tárgyi eszközök. Az iskola a felsorolt vagyontárgyakat a nevelő oktató munka 

ellátásához szabadon használhatja. 

 

Javasolja a T. Képviselő-testületnek a fenti Alapító Okirat módosítás megtárgyalását és 

elfogadását. 

 

Határozati javaslat: 

 

/2012.(XI.27.) sz. Képviselő-testületi Határozat 

                        Újhartyán Község Önkormányzati Képviselő-testülete 

                        az Újhartyán Német Nemzetiségi Általános Iskola  

                                  ( 2367 Újhartyán, Zrínyi u. 1.) Alapító Okirat módosítását  

                                  elfogadja az alábbiak szerint: 

                       Az Alapító Okirat 11.1. pontja helyébe az alábbi szövegrész lép: 

                        Az Újhartyán Zrínyi u. 1. szám alatt lévő épület használati  

                         joga és Újhartyán Község Önkormányzat tulajdonában álló  

                         556/1 hrsz, a Társasház Alapító Okiratban meghatározott  

                         Udvar, Általános Iskola egység, Étterem egység és Tornaterem  

                         egység a hasznos alapterületű épületekkel, valamint az  

                         intézmény vagyonleltárában nyilvántartott tárgyi eszközök.  

                          Az iskola a felsorolt vagyontárgyakat a nevelő oktató munka  

                         ellátásához szabadon használhatja. 

 

                       Határidő: azonnal 

                       Felelős:  polgármester 

 

 

 

  


