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Tisztelt Bizottság/Képviselő-testület! 

 

Kistarcsa Város Önkormányzata Képviselő-testülete a jelenleg hatályos Kistarcsai Polgármesteri 

Hivatal módosító Alapító Okiratát (továbbiakban: Alapító Okirat) 30/2013.(II.20.) sz. határozatával 

fogadta el.  

Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. Korm.rendelet rendelkezéseinek 

megfelelően Kistarcsai Polgármesteri Hivatal költségvetési szerv 2013. február 28. napján kelt 

egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát a kormányzati funkciók, államháztartási szakfeladatok 

és szakágazatok osztályozási rendjéről szóló 68/2013. (XII.29) NGM rendeletben kihirdetett, 

2014.január 1-étől érvényes, alaptevékenység besorolási kód változás miatt kiegészítéssel látta el a 

polgármester, jelenleg a 2014.02.25 napján kelt, egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat képezi a 

költségvetési szerv hatályos alapító okiratát. (370/2014 és 5036/2016 iktatószám) 

 

Az Alapító Okirat formai, tartalmi előírásait a Magyar Államkincstár (MÁK) határozza meg. A 

jelenleg hatályos okirat nem felel meg az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A § (2) 

bekezdés és 11.§ (7) és 111.§ (26) bekezdés előírásainak, a MÁK által közzétett mintaokiratnak. 

Szerkezeti változtatások, sorszámváltoztatások szükségesek, mely módosítás szükségességére 

vonatkozóan a MÁK BPM-ÁHI/4012-1/2022. iktatószámú levelében értesítette az Önkormányzatot.  

A kormányzati funkciók és államháztartási szakágazatok osztályozási rendjéről szóló 15/2019. 

(XII.7) PM rendeletben rögzített kormányzati funkciók- amelyeket a költségvetési szervek feladat 

ellátásuk során használhatnak - felülvizsgálata is indokolja a módosítást. 

Az előterjesztés mellékletét képezi a Módosító Okirat, valamint a változásokkal egységes szerkezetbe 

foglalt Alapító Okirat, melyeket a törzskönyvi nyilvántartás részére meg kell küldeni a testület 

döntését követő 15 napon belül. 

Fentiek alapján az alábbi határozati javaslatok elfogadását kérem! 

 

1. Határozati javaslat 

 

1. Kistarcsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete jóváhagyja a Kistarcsai 

Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának módosító okiratát az előterjesztés 1. számú 

melléklete szerint. 

2. Kistarcsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete jóváhagyja a Kistarcsai 

Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratát egységes szerkezetben az előterjesztés 2. számú 

melléklete szerinti tartalommal. 

 

Határidő:   azonnal 

Felelős:   Juhász István polgármester, dr. Gotthard Gábor jegyző  

 

A határozat elfogadása minősített többséget igényel. 
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2.   Határozati javaslat 

 

 

Kistarcsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a jegyzőt, hogy a Kistarcsai 

Polgármesteri Hivatal módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okiratát, valamint 

a Módosító Okiratot küldje meg a Magyar Államkincstár részére, egyidejűleg felhatalmazást 

ad a polgármesternek, hogy a Magyar Államkincstár által, hiánypótlás során kezdeményezett 

további , az okirat érdemi tartalmát nem érintő módosításokat az Alapító Okiraton vezesse át. 
 

Határidő:  15 nap 

Felelős:  Juhász István polgármester, Dr. Gotthard Gábor jegyző 

 

A határozat elfogadása egyszerű többséget igényel. 

 

 

Kistarcsa, 2022. június 20. 

 

dr: Gotthard Gábor 

jegyző 

 

 


