
 
 

Elıterjesztés 
 

Tárgy: A polgármesteri hivatal  alapító okiratának  módosítása   
 
Tisztelt Képviselı-testület! 
 
A polgármesteri hivatal alapító okiratának módosítását 4 dolog indokolja. 
1. A képviselı-testület döntött a mezei ırszolgálat 2012. január l-jétıl történı felállításáról. 
Az ırszolgálat mőködéséhez azért szükséges a polgármesteri hivatal Alapító Okiratának 
módosítása, mert ilyen alaptevékenység  nem szerepel a jelenlegi okiratban. 
Erre tekintettel szükséges az Alapító Okirat alaptevékenységének kiegészítése a 842421-es 
szakfeladattal, aminek megnevezése a „Közterület rendjének fenntartása”. 
 
2. Idıközben módosult  egyes  szakfeladatok megnevezése is, így kijavításra kerülne a 
890441 „közcélú foglalkoztatás” szövegrész, „rövid tartamú közfoglalkoztatás” szövegre 
valamint a 890442 „Közhasznú foglalkoztatás” szövegrész „bérpótló juttatásra jogosultak 
hosszabb idıtartamú foglalkoztatása „ szövegre. Új szakfeladatként beépítésre kerülne a 
890443 „Egyéb közfoglalkoztatás” is. Ide azok a közfoglalkoztatásban résztvevık  kerülnek, 
akiket az elızı két szakfeladatrendbe nem lehet besorolni. Pl: munkaügyi központnál 
regisztrált munkanélküli. 
 
3. Jogszabályi változás miatt a költségvetési szervek alapító okiratának  tartalmára vonatkozó 
elıírás  módosult. Az Államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 90.§.(1) bekezdése 
sorolja fel az alapító okiratok  tartalmi elemeit, amely felsorolás egy pontban változott az 
elızı jogszabályi elıíráshoz képest. Ennek megfelelıen a hatályos  alapító okirat 9. pontjában 
a „Típus szerinti besorolás” szövegrész  helyett a „Gazdálkodási jogkör szerinti besorolás” 
szöveg lép. 
 
4. A jelenlegi alapító okirat tartalmazza a 2010. január l-je elıtti és a 2010. január l-je utáni 
alaptevékenységeket is, de célszerő a 2010. január 1-je elıtti alaptevékenységeket kivenni  az 
okiratból. 

 
Az elfogadott képviselı-testületi határozatot és a módosított valamint az egységes alapító 
okiratot a Magyar Államkincstárnak  be kell küldeni, aki  határozatot hoz a költségvetési 
szerv adatváltozásainak a nyilvános és közhiteles nyilvántartásba történı bejegyzésérıl. 
 
Kérem a Képviselı-testületet , hogy a határozatot és a módosított alapító okiratot fogadja el. 

Tengelic , 2011. október 11. 
 
                                                                                                      Tolnai Lászlóné  
                      jegyzı  
 
 

 
 
 
 



 
Határozati javaslat 

 
                       1.     
1.Tengelic Község Önkormányzata Képviselı-testülete a határozat 1. sz. mellékletét képezı 
alapító okirat  módosítását és a határozat 2. sz. mellékletét az egységes szerkezetbe foglalt 
alapító okiratát jóváhagyja. 
 
2. A  képviselıtestület  felkéri  a  jegyzıt , hogy  gondoskodjon  a  módosításnak  a  
költségvetési  szervek  törzskönyvi  nyilvántartásán  történı  átvezetésérıl.                           
                          
 Határidı: Azonnal 
 Felelıs:    Tolnai Lászlóné  jegyzı 
 
 
 


