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1. A TÁRGYALANDÓ TÉMAKÖR TÁRGYILAGOS ÉS TÉNYSZER Ű BEMUTATÁSA  

Tisztelt Képviselő-testület! 

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 2015. január 1-jén hatályba 
lépett rendelkezése egységes formai előírásokat állapított meg a költségvetési szerv alapítása esetén 
kiadott alapító okiratra vonatkozóan: 

„8/A. § (2) Az alapító okiratot és annak módosítását az alapító szerv - az Országgyűlés vagy a Kor-
mány által alapított költségvetési szerv alapító okiratát és annak módosítását az irányító szerv, a mi-
nisztérium és a kormányhivatal alapító okiratát és annak módosítását a miniszterelnök - adja ki a 
kincstár által rendszeresített formanyomtatvány alkalmazásával. Az alapító okirat kiadására jogosult 
személy e tevékenységében nem helyettesíthető.” 

Tekintettel arra, hogy az Őrbottyáni Polgármesteri Hivatal alapítására az Áht. fenti módosításának 
hatályba lépése előtt került sor, ezért ezen költségvetési szervre is vonatkozik az Áht. 111. § (26) be-
kezdése szerinti átmeneti szabályozás: 

„111. § (26) A Magyarország 2015. évi központi költségvetésének megalapozásáról szóló 2014. évi 
XCIX. törvénnyel megállapított 8/A. § (2) bekezdése nem érinti a Magyarország 2015. évi központi 
költségvetésének megalapozásáról szóló 2014. évi XCIX. törvény hatálybalépésekor már megalapított 
költségvetési szervek alapításának érvényességét, azonban a költségvetési szerv alapító okiratának a 
Magyarország 2015. évi központi költségvetésének megalapozásáról szóló 2014. évi XCIX. törvény 
hatálybalépését követő módosításánál az alapító okiratot a kincstár által közzétett formanyomtatvány-
nak megfelelően módosítani kell.” 

Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (további-
akban: Ávr.) 5. §-a részletesen szabályozza, hogy az alapító okirat tartalmazza a költségvetési szerv: 

a) megnevezését magyar nyelven, 

b) székhelyét, telephelyeit, 

c) alapításáról rendelkező jogszabály teljes megjelölését, ha az alapításról jogszabály rendelkezett, 

d) irányító szervének vagy felügyeleti szervének megnevezését, székhelyét, 

e) illetékességét, működési területét, 

f) közfeladatát, alaptevékenységét, ezek kormányzati funkció szerinti megjelölését és főtevékeny-
ségének államháztartási szakágazati besorolását, 

g) vezetőjének megbízási rendjét, és 

h) alkalmazásában álló személyek jogviszonyának megjelölését. 

Az alapító okirat – a fentieken túl - az alábbiak fennállása esetén tartalmazza a költségvetési szerv 

a) megnevezését idegen nyelven és rövidített nevét, 

b) jogelődjének megnevezését, székhelyét, 

c) vállalkozási tevékenysége felső határát a módosított kiadási előirányzatok arányában, 



 
 
d) megszűnésének időpontját vagy pontos feltételét, ha a költségvetési szerv határozott időre vagy 

bizonyos feltétel bekövetkeztéig jön létre. 

Az Ávr. 5. § (4) bekezdése előírja, hogy az alapító okirat módosítása esetén el kell készíteni és a mó-
dosító okirathoz csatolni az alapító okirat módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt változatát is. 

Az előírások alapján elkészült formanyomtatvány a Magyar Államkincstár honlapjáról letölthető, kitöl-
tési útmutatóval együtt.  

Az Őrbottyáni Polgármesteri Hivatal alapító okirata nem felel meg a kifejtett jogszabályi előírásoknak, 
tekintettel arra, hogy a költségvetési szerv alapítására és alapító okiratának módosítására 2015. janu-
ár 1. előtt került sor. A mostani módosítás indoka az, hogy folyamatosan végezzük az önkormányzat 
és költségvetési szervei működését meghatározó dokumentumok felülvizsgálatát és az óvoda, a mű-
velődési ház és a GAMESZ alapító okiratának rendbe tételét követően, most került sor ezen feladat 
elvégzésére a polgármesteri hivatal vonatkozásában is. 

Fentiek alapján az alapító okirat módosítására és egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat elfoga-
dására az előterjesztés melléklete szerint teszek javaslatot. 

Kérem, hogy a képviselő-testület az előterjesztést vitassa meg és fogadja el. 

2. ELŐZMÉNYEK, A TÁRGYALANDÓ TÉMAKÖRBEN HOZOTT KORÁBBI KÉPVISEL Ő-TESTÜLETI DÖNTÉSEK , ÉS 
AZOK VÉGREHAJTÁSÁNAK ÁLLÁSA  

3. JOGSZABÁLYI HIVATKOZÁSOK  

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 

Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 

4. AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁG VÉLEMÉNYE  

5. HATÁROZATI JAVASLAT  

Őrbottyán Város Önkormányzat Képvisel ő-testületének …../2016. (III. 30.) határozata az Őrboty-
tyáni Polgármesteri Hivatal alapító okiratának módo sításáról 

Őrbottyán Váro Önkormányzat képviselő-testülete az Őrbottyáni Polgármesteri Hivatal alapító okiratá-
nak módosítását a határozat 1. melléklete és a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító 
okiratot a határozat 2. melléklete szerint elfogadja. Felkéri a polgármestert, hogy intézkedjen az alapí-
tó okirat módosításának törzskönyvi bejegyzéséről. 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal 

Végrehajtást végzi: humánpolitikai ügyintéző 

 

Őrbottyán, 2016. március 14. 

Előterjesztő: 

Kmetty Károly 

polgármester 

 

Az előterjesztés törvényességi szempontból megvizsgáltam: 

Gállné Mezősi Szilvia 

jegyző 

 

 

 


