
ELŐTERJESZTÉS 

Kétpó Község Képviselő-testületének 2012. augusztus 9–i ülésére 

 

Tárgy: a Polgármesteri Hivatal  alapító okiratának módosítása 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

A 2012. évben új államháztartási jogszabályok léptek hatályba. A jogszabályi változások 

szükségessé teszik az intézményi alapító okiratok felülvizsgálatát is. Lényeges változás, hogy 

a helyi önkormányzat tevékenységéhez kapcsolódó szakfeladatok a jövőben nem 

szerepelhetnek a polgármesteri hivatal  alapító okiratában. Ezeket a szakfeladatokat az alapító 

okirat módosításával törölni kell és a törzskönyvi nyilvántartás felé be kell jelenteni. 

Tekintettel arra, hogy a helyi önkormányzat nem rendelkezik alapító okirattal, a helyi 

önkormányzat tevékenységéhez kapcsolódó szakfeladatokat belső szabályzatokban 

(álláspontunk szerint az önkormányzat SZMSZ-ében) szükséges rögzíteni. 

 

Az önkormányzat szakfeladat-változásainak törzskönyvi nyilvántartásba történő 

bejelentéséhez a változás-bejelentési kérelem mellé csatolni kell az alapító okirat módosítását 

tartalmazó képviselő-testületi döntés kivonatát. 

 

Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rend. 5. 

§ (4) bekezdése előírja, hogy az alapító okirat módosítása esetén el kell készíteni és a 

módosító okirathoz csatolni az egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot is. 

A módosító okiratot a mellékelt határozati javaslat 1. számú melléklete tartalmazza, az 

egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot a mellékelt határozati javaslat 2. számú 

melléklete tartalmazza. (A módosítással érintett részek dőlt betűvel szedettek.) 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a fentiek alapján a mellékelten csatolt módosító 

okiratot és az egységes szerkezetbe foglalt módosított alapító okiratot elfogadni szíveskedjen. 

 

Kétpó, 2012. augusztus 

 Boldog István 

 polgármester 
 

HATÁROZATI JAVASLAT 

 
Kétpó Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának 

módosítását az egységes szerkezetű Alapító Okirattal egyetemben elfogadja a mellékletek 

szerint. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: polgármester 



1. számú melléklet: 

 

ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT 

 

Kétpó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Kétpó Község Önkormányzatának 

Polgármesteri Hivatala 2009. május 28-i dátummal kiadott alapító okiratát az 

államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rend. 5. § 

(4) bekezdése alapján az alábbiak szerint módosítja: 

1.) Az alapító okirat bevezető része helyébe az alábbi szöveg lép: 

Kétpó Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. 

törvény 38. § (1) bekezdése, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 27. 

§ (1) bekezdése alapján az alábbi (egységes szerkezetbe foglalt) alapító okiratot adja ki: 

2.) Az alapító okirat „a költségvetési szerv neve” pontja helyébe az alábbi szöveg lép: 

Kétpó Község Polgármesteri Hivatala 

3.) Az alapító okirat „Jogszabályban meghatározott közfeladata:” pontja helyébe az 

alábbi szöveg lép: 

Jogszabályban meghatározott közfeladata: az önkormányzat működésével, valamint az 

államigazgatási ügyek döntésre való előkészítésével és végrehajtásával kapcsolatos feladatok 

ellátása. 

4.) Az alapító okirat az „alapvető szakágazat „pontja helyébe az alábbi szöveg lép: 

Az alaptevékenység szakágazata: 841105  Helyi önkormányzatok valamint a többcélú 

kistérségi társulások igazgatási tevékenysége 

5.) Az alapító okirat „Alapvető szakfeladatok”,”Alap,kisegítő,kiegészítő,vállalkozási 

tevékenysége”, „ Kisegítő és vállalkozási tevékenysége és ezek arányainak felső határa a 

szerv kiadásaiban” pontjai hatályukat vesztik. 

6.) Az alapító okirat „ 2010. január elsejétől alkalmazott szakfeladatok” pontja helyébe 

az alábbi szöveg lép: 

Alaptevékenysége a közfeladataként meghatározottak ellátása. 

Az alaptevékenységek államháztartási szakfeladatrend szerinti besorolása: 

Tevékenység megnevezése Szakfeladat 

Önkormányzatok és többcélú 

kistérségi társulások igazgatási 

tevékenysége 

841126 

Önkormányzati jogalkotás 841112 



Országgyűlési képviselő-

választásokhoz kapcsolódó 

tevékenységek 

841114 

Önk-i képviselő-választásokhoz 

kapcsolódó tevékenységek 

841115 

Országos, települési és területi 

kisebbségi önk-i választásokhoz 

kapcsolódó tevékenységek 

841116 

Európai parlamenti képviselő-

választáshoz kapcsolódó 

tevékenységek 

841117 

Országos és helyi 

népszavazáshoz kapcsolódó 

tevékenységek 

841118 

Területi ált. végrehajtó igazgatási 

tevékenység 
841124 

Adó, illeték kiszabása, beszedése 841133 

Statisztikai tevékenység 841173 

Önkormányzatok elszámolásai a 

költségvetési szerveikkel 

841907 

Normatív lakásfenntartási 

támogatás 

8821131 

Ápolási díj alanyi jogon 8821151 

Aktív korúak ellátása 8821111 

Közgyógyellátás 8822021 

Időskorúak ellátása 882112 

Rendszeres gyermekvédelmi 

pénzbeli ellátás 

882117 

 

7.) Az alapító okirat „Irányító szerv neve, székhelye” pontja helyébe az alábbi szöveg lép: 

 

Az alapító szerv neve, székhelye: Kétpó Község Önkormányzata 5411 Kétpó Almásy tér 1.   

 

8.) Az alapító okirat „Alapítói jogokkal felruházott irányító és felügyeleti szerv neve, 

székhelye”pontja után a következőkkel egészül ki: 

 

Alapítás éve: 1990. 

Költségvetési törzsszáma: 408923 

Adószáma: 15408923-2-16 

KSH statisztikai számjele: 15408923-8411-321-16 

A költségvetési szerv gazdálkodási besorolása: önállóan működő és gazdálkodó. 

 

9.) Az alapító okirat „Típus szerinti besorolása,” A tevékenység jellege alapján”, valamint a 

„Feladatellátáshoz kapcsolódó funkciója” pontjai hatályukat vesztik. 

 



10.) Az alapító okirat „Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszony 

megjelölése:” pontja helyébe az alábbi szöveg lép: 

Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszony megjelölése: 

A foglalkoztatottak jogviszonya alapesetben köztisztviselői (közszolgálati) jogviszony. Egyes 

foglalkoztatottak lehetnek továbbá a Munka Törvénykönyve szerinti munkavállalók, illetve 

egyéb foglalkoztatási jogviszony is (pl. megbízási jogviszony) is lehetséges a Polgári 

Törvénykönyv szabályai szerint. 

 

11.) Az alapító okirat Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszony 

megjelölése után az alábbi szöveggel egészül ki:  

 

A polgármesteri hivatal vállalkozói tevékenységet nem folytat. 

 

 

Az intézmény vagyona: 

 

A képviselő-testület a polgármesteri hivatal ingyenes használatába adja az önkormányzat 

tulajdonában álló alábbi ingatlanokat: 

 

Kétpó belterület  168. hrsz. Polgármesteri Hivatal  Almásy tér 1. 

 

Az alapító okirat módosítással nem érintett rendelkezései az eredeti szövegezéssel 

változatlanul hatályban maradnak. 

12.) Az alapító okirat módosítását Kétpó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 

…../2012. számú határozatával 2012. augusztus 09. hatállyal hagyta jóvá. 

 

Kétpó, 2012. ……………………… 

 

 

 Boldog István 

 polgármester 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2. számú melléklet: 

ALAPÍTÓ OKIRAT 

Kétpó Község Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi 

LXV. törvény 38. § (1) bekezdése, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. 

törvény 27. § (1) bekezdése alapján az alábbi (egységes szerkezetbe foglalt) alapító okiratot 

adja ki: 

A költségvetési szerv 

Neve: Kétpó Község Polgármesteri Hivatala 

Székhelye: 5411 Kétpó, Almásy tér 1. 

Jogszabályban meghatározott közfeladata: az önkormányzat működésével, valamint az 

államigazgatási ügyek döntésre való előkészítésével és végrehajtásával kapcsolatos feladatok 

ellátása 

 

Az alaptevékenység szakágazata: 841105 Helyi önkormányzatok valamint a többcélú 

kistérségi társulások igazgatási tevékenysége 

Alaptevékenysége a közfeladataként meghatározottak ellátása. 

Az alaptevékenységek államháztartási szakfeladatrend szerinti besorolása: 

Tevékenység megnevezése Szakfeladat 

Önkormányzatok és többcélú 

kistérségi társulások igazgatási 

tevékenysége 

841126 

Önkormányzati jogalkotás 841112 

Országgyűlési képviselő-

választásokhoz kapcsolódó 

tevékenységek 

841114 

Önk-i képviselő-választásokhoz 

kapcsolódó tevékenységek 

841115 

Országos, települési és területi 

kisebbségi önk-i választásokhoz 

kapcsolódó tevékenységek 

841116 

Európai parlamenti képviselő-

választáshoz kapcsolódó 

tevékenységek 

841117 

Országos és helyi népszavazáshoz 

kapcsolódó tevékenységek 

841118 

Területi ált. végrehajtó igazgatási 

tevékenység 
841124 

Adó, illeték kiszabása, beszedése 841133 

Statisztikai tevékenység 841173 



Önkormányzatok elszámolásai a 

költségvetési szerveikkel 

841907 

  

Normatív lakásfenntartási 

támogatás 

8821131 

Ápolási díj alanyi jogon 8821151 

Aktív korúak ellátása 8821111 

Közgyógyellátás 8822021 

Időskorúak ellátása 882112 

Rendszeres gyermekvédelmi 

pénzbeli ellátás 

882117 

 

Működési köre: Kétpó Község közigazgatási területe 

Alapító szerv neve, székhelye: Kétpó Község Önkormányzata 5411 Kétpó, Almásy tér 1. 

Alapítói jogokkal felruházott irányító és felügyeleti szerv neve, székhelye: 

Kétpó Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 5411 Kétpó, Almásy tér 1. 

Alapítás éve: 1990. 

Költségvetési törzsszáma: 408923 

Adószáma: 15408923-2-16 

KSH statisztikai számjele:  15408923-8411-321-16 

A költségvetési szerv gazdálkodási besorolása: önállóan működő és gazdálkodó. 

 

Vezetőjének kinevezési rendje: 
A Hivatal vezetője a jegyző,akit- pályázati kiírás és sikeres elbírálás után- a Képviselő-testület 

nevez ki határozatlan időre/ 1990.évi LXV. Törvény 36.§/ 

 

Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszony megjelölése: 

A foglalkoztatottak jogviszonya alapesetben köztisztviselői (közszolgálati) jogviszony. Egyes 

foglalkoztatottak lehetnek továbbá a Munka Törvénykönyve szerinti munkavállalók, illetve 

egyéb foglalkoztatási jogviszony is (pl. megbízási jogviszony) is lehetséges a Polgári 

Törvénykönyv szabályai szerint. 

 

A polgármesteri hivatal vállalkozói tevékenységet nem folytat. 

 

Az intézmény vagyona: 

 

A képviselő-testület a polgármesteri hivatal ingyenes használatába adja az önkormányzat 

tulajdonában álló alábbi ingatlanokat: 

 

Kétpó belterület  168.  hrsz. Polgármesteri Hivatal  Almásy tér 1. 

 



Megszűnésének az intézményi jogszabály által meghatározott esetekben Kétpó Községi 

Önkormányzat Képviselő-testülete jogosult megszüntetni. A megszüntetésről okiratban kell 

dönteni. 

 

Kétpó, 2012. ……………….. 

 

  

 Boldog István 

 polgármester 

ZÁRADÉK 

 

Kétpó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alapító Okiratról szóló 

28/2009.(V.28.)számú határozata valamint a módosításáról szóló 11/2011.(IV.20.)számú 

önkormányzati határozata hatályát veszti. 

Az alapító okirat módosítását (s az egységes szerkezetű új alapító okiratot) Kétpó Község 

Képviselő-testülete 2012. augusztus 9-i ülésén a   /2012. számú határozatával 2012. augusztus 

9. hatállyal hagyta jóvá. 

Kétpó, 2012. ………………… 

 Boldog István 

 polgármester 

 

 

 


