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Tisztelt Bizottság! Tisztelt Képviselő-testület! 

 

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

5. § (1) bekezdés f) pontja a költségvetési szerv alapító okirata kötelező tartalmi elemeként írja 

elő a költségvetési szerv közfeladatát, alaptevékenységét, ezek kormányzati funkció szerinti 

megjelölését és főtevékenységének államháztartási szakágazati besorolását. Amellett, hogy az 

ágazati besorolásra a főtevékenység államháztartási szakágazatának megjelölésére - 

szakágazatszámmal és megnevezéssel - az államháztartási szakágazati rendet kell használni, a 

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

(XII. 7.) PM rendelet 2. § (1) bekezdése szerint  

„A költségvetési szerv közfeladatait, szakmai alaptevékenységeit az 1. mellékletben foglalt 

kormányzati funkciókba -funkciószámmal és -megnevezéssel - be kell sorolni, és az alapító 

okiratában - a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel - fel kell tüntetni.” 

E rendelkezésnek megfelelően az alapító okiratban a ténylegesen használt, illetve alkalmazott 

kormányzati funkciók szerepelhetnek. A jelenlegi alapító okirat módosítást az teszi 

szükségessé, hogy a  

031030 Közterület rendjének fenntartása 

megjelölésű kormányzati funkció szerinti feladatot a Kismarosi Közös Önkormányzati Hivatal 

a rendészeti társulás miatt a 2021. július 1-től ellátja, mert Kismaros-Verőce Rendészeti 

Társulás közterület-felügyelői a Hivatalba vannak beintegrálva. és ezért ezt a kormányzati 

funkciót az alapító okiratba fel kell vennünk, az alábbi kormányzati funkciókkal együtt. 

Fentieknek megfelelően az alapító okirat 4.4. pontjában felvételre kerül az alábbi kormányzati 

funkció, kormányzati funkciószám kormányzati funkció megnevezése: 

 

011140 Országos és helyi nemzetiségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége 

013330 Pályázat- és támogatáskezelés, ellenőrzés 

013210 Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások 

031030 Közterület rendjének fenntartása 

013110 A közszolgálat egyetemes humánerő-gazdálkodása 

013360 Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb 

szolgáltatások 

041110 Általános gazdasági és kereskedelmi ügyek igazgatása 

063010 Vízügy igazgatása 

 

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 105. § (3) bekezdése szerint „A 

költségvetési szerv alapító okiratának a költségvetési szerv átalakítását, megszüntetését nem 

eredményező módosítása a bejegyzés napjától alkalmazandó, kivéve ha törvény vagy 



kormányrendelet más időpontot vagy az alapító okirat módosítása későbbi időpontot állapít 

meg.” 

E rendelkezésre és a hatásköri változásra tekintettel az Alapító okiratot azonnali hatállyal 

indokolt módosítani. 

Az ismertetett változásra tekintettel kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a Kismarosi 

Közös Önkormányzati Hivatal alapító okiratot módosító okiratát, illetve az egységes 

szerkezetbe foglalt alapító okiratot fogadja el. 

A javaslatnak megfelelő, módosításokat tartalmazó egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat, 

valamint a módosító okirat önálló dokumentumként az előterjesztés részét képezi. 

 

Határozati javaslat 

Kismaros Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kismarosi Közös Önkormányzati 

Hivatal alapító okiratot Módosító okiratát és a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt 

Alapító okiratát az előterjesztéshez csatolt formában azonnali hatállyal elfogadja. A képviselő-

testület felhatalmazza a polgármestert a módosító okirat aláírására, és felkéri, hogy az alapító 

okirat módosítása miatt szükséges intézkedéseknek a Magyar Államkincstár felé történő 

megtételéről gondoskodjon. 

Felelős: Neubauer Rudolf polgármester, dr. Timer-Bárkányi Beáta jegyző 

Határidő: Azonnal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. számú melléklet 

 

MÓDOSÍTÓ OKIRAT 

Okirat száma: 

Módosító okirat 

(Költségvetési szerv – kivéve köznevelési intézmény vagy szakképző intézmény vagy szakképzési centrum 

vagy felsőoktatási intézmény – esetén) 

[A (VAGY) Az] »a költségvetési szerv előző alapító okirat szerinti megnevezése« [a (VAGY) az] »az alapító 

okiratot kiadó szerv, személy megnevezése« által »az előző alapító okirat kiadásának dátuma« napján 

kiadott, »az előző alapító okirat száma« számú alapító okiratát az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. 

törvény 8/A. §-a alapján – [a (VAGY) az] »az alapító okirat módosításának alapjául szolgáló törvény, 

kormányrendelet vagy határozat megjelölése« figyelemmel –a következők szerint módosítom: 

 

(Költségvetési szervként működő köznevelési intézmény esetén) 

[A (VAGY) Az] »a költségvetési szerv előző alapító okirat szerinti megnevezése« [a (VAGY) az] »az alapító 

okiratot kiadó szerv, személy megnevezése« által »az előző alapító okirat kiadásának dátuma« napján 

kiadott, »az előző alapító okirat száma« számú alapító okiratát az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. 

törvény 8/A. §-a és a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 21. § (2) és (3) bekezdése alapján 

– [a (VAGY) az] »az alapító okirat módosításának alapjául szolgáló törvény, kormányrendelet vagy 

határozat megjelölése« figyelemmel – a következők szerint módosítom: 

 

(Költségvetési szervként működő szakképzési centrum és költségvetési szervként önállóan működő 

szakképző intézmény esetén) 

 [A (VAGY) Az] »a költségvetési szerv előző alapító okirat szerinti megnevezése« [a (VAGY) az] »az alapító 

okiratot kiadó szerv, személy megnevezése« által »az előző alapító okirat kiadásának dátuma« napján 

kiadott, »az előző alapító okirat száma« számú alapító okiratát az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. 

törvény 8/A. §-a és a szakképzésről szóló 2019. évi LXXX. törvény 22. § (6) bekezdése alapján – [a (VAGY) 

az] »az alapító okirat módosításának alapjául szolgáló törvény, kormányrendelet vagy határozat 

megjelölése« figyelemmel – a következők szerint módosítom: 

 

(Költségvetési szervként működő felsőoktatási intézmény esetén) 

[A (VAGY) Az] »a költségvetési szerv előző alapító okirat szerinti megnevezése« [a (VAGY) az] »az alapító 

okiratot kiadó szerv, személy megnevezése« által »az előző alapító okirat kiadásának dátuma« napján 

kiadott, »az előző alapító okirat száma« számú alapító okiratát az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. 

törvény 8/A. §-a és a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 8. § (4) bekezdése alapján – [a 



(VAGY) az] »az alapító okirat módosításának alapjául szolgáló törvény, kormányrendelet vagy határozat 

megjelölése« figyelemmel – a következők szerint módosítom: 

 

1. »módosító rendelkezés(ek)« 

2. Közfeladat átadással kapcsolatos rendelkezések: 

2.1. Az átadásra kerülő közfeladat megjelölése és az átadásának oka: ................................................ 
 .................................................................................................................................................... 

2.2. Közfeladat átvevőjének 

2.2.1. megnevezése: .................................................................................................................. 

2.2.2. székhelye: ........................................................................................................................ 

2.3. A kötelezettségvállalás rendje 

2.3.1. Az átadó költségvetési szerv által vállalható kötelezettségek köre és mértéke: ................ 
 ......................................................................................................................................... 

2.3.2. Az átadó költségvetési szerv általi kötelezettségvállalások határideje: 
 ......................................................................................................................................... 

3. Jogutódlással összefüggő rendelkezések:............................................................................................. 
 ............................................................................................................................................................ 

Jelen módosító okiratot a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés napjától (VAGY) »dátum« 

napjától kell alkalmazni. 

Kelt: »Helység név, dátum« 

P.H. 

»aláírás« 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. számú melléklet 

ALAPÍTÓ OKIRAT 

Okirat száma: 

Alapító okirat 
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva 

(Költségvetési szerv – kivéve köznevelési intézmény vagy szakképző intézmény vagy szakképzési centrum 

vagy felsőoktatási intézmény – esetén) 

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a alapján a(z) »a költségvetési szerv 

megnevezése« alapító okiratát a következők szerint adom ki: 

(Költségvetési szervként működő köznevelési intézmény esetén) 

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a és a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi 

CXC. törvény 21. § (2) és (3) bekezdése alapján a(z) »a költségvetési szerv megnevezése« alapító okiratát 

a következők szerint adom ki: 

(Költségvetési szervként működő szakképzési centrum és költségvetési szervként önállóan működő 

szakképző intézmény esetén) 

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a és a szakképzésről szóló 2019. évi LXXX. 

törvény 22. § (6) bekezdése alapján a(z) »a költségvetési szerv megnevezése« alapító okiratát a következők 

szerint adom ki: 

(Költségvetési szervként működő felsőoktatási intézmény esetén) 

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a és a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi 

CCIV. törvény 8. § (4) bekezdése alapján a(z) »a költségvetési szerv megnevezése« alapító okiratát a 

következők szerint adom ki: 

1. A költségvetési szerv 
megnevezése, székhelye, telephelye 

1.1. A költségvetési szerv 

1.1.1. megnevezése: Kismarosi Közös Önkormányzati Hivatal 

1.1.2. rövidített neve: - 

1.2. A költségvetési szerv idegen nyelvű megnevezése 

1.2.1. … nyelven: ............................................................................................................................. 

1.2.2. … nyelven: ............................................................................................................................. 



1.2.3. … nyelven: ............................................................................................................................. 

1.3. A költségvetési szerv 

1.3.1. székhelye: 2623 Kismaros, Kossuth Lajos út 22. 

1.3.2. telephelye(i): 

 telephely megnevezése telephely címe 

1 
Kismarosi Közös Önkormányzati Hivatal 
Szokolyai Kirendeltsége 

2624 Szokolya, Fő utca 83. 

2 
Kismarosi Közös Önkormányzati Hivatal 
Kóspallagi Kirendeltsége 

2625 Kóspallag, Deák Ferenc út 1. 

3 ... ... 

2. A költségvetési szerv 
alapításával és megszűnésével összefüggő rendelkezések 

2.1. A költségvetési szerv alapításának dátuma: 2015. január 01. 

2.2. A költségvetési szerv alapításáról rendelkező jogszabály: Magyarország helyi önkormányzatairól 
szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. (a továbbiakban: Mötv) 85. § (1) bekezdésének rendelkezése 

85. § (1) Közös önkormányzati hivatalt hoznak létre azok a járáson belüli községi önkormányzatok, 

amelyek közigazgatási területét legfeljebb egy település közigazgatási területe választja el 

egymástól, és a községek lakosságszáma nem haladja meg a kétezer főt. A kétezer fő 

lakosságszámot meghaladó település is tartozhat közös önkormányzati hivatalhoz. 

 

2.3. A költségvetési szerv jogállását meghatározó jogszabály: Magyarország helyi önkormányzatairól 
szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. (a továbbiakban: Mötv) 84. § (1) bekezdésének rendelkezése. 
 

84. § (1) A helyi önkormányzat képviselő-testülete az önkormányzat működésével, valamint a 

polgármester vagy a jegyző feladat- és hatáskörébe tartozó ügyek döntésre való előkészítésével 

és végrehajtásával kapcsolatos feladatok ellátására polgármesteri hivatalt vagy közös 

önkormányzati hivatalt hoz létre. A hivatal közreműködik az önkormányzatok egymás közötti, 

valamint az állami szervekkel történő együttműködésének összehangolásában. 

2.4. A költségvetési szerv alapítására, átalakítására, megszüntetésére jogosult szerv 

2.4.1. megnevezése: Kismaros Község Önkormányzat 

2.4.2. székhelye: 2623 Kismaros, Kossuth Lajos út 22. 

2.4.3. megnevezése: Szokolya Község Önkormányzat 

2.4.4. székhelye: 2624 Szokolya, Fő utca 83. 

2.4.5. megnevezése: Kóspallag Község Önkormányzat 

2.4.6. székhelye: 2625 Kóspallag, Deák Ferenc út 1. 

2.5. A költségvetési szerv jogelőd költségvetési szervének 



 megnevezése székhelye 

1 Kismarosi Polgármesteri Hivatal 2623 Kismaros, Kossuth Lajos út 22. 

2 Szokolyai Közös Önkormányzati Hivatal 2624 Szokolya, Fő utca 83. 

3. A költségvetési szerv irányítása, felügyelete 

3.1. A költségvetési szerv irányító szervének 

3.1.1. megnevezése:2623 Kismaros Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

3.1.2. székhelye:2623 

3.2. A költségvetési szerv fenntartójának 

3.2.1.  megnevezése: ...................................................................................................................... 

3.2.2. székhelye: ............................................................................................................................. 

3.3. Az irányítási hatáskörök korlátja: ...................................................................................................... 
 .......................................................................................................................................................... 

3.4. A költségvetési szerv tekintetében középirányító szervre átruházott irányítási hatáskörök esetén 

3.4.1. a középirányító szerv megnevezése, székhelye: ................................................................... 

3.4.2. átruházott irányítási hatáskörök: .......................................................................................... 

3.4.3. a középirányító szervet kijelölő törvény, kormányrendelet megjelölése: ............................. 
 .............................................................................................................................................. 

3.5. A költségvetési szerv tekintetében nem középirányító szervre átruházott irányítási hatáskörök 
esetén 

 

az irányítási hatáskör 
átruházásáról 
rendelkező törvény, 
kormányrendelet 
megjelölése 

az irányítási hatáskör 
gyakorlójának 
megnevezése, 
székhelye 

ügycsoportok 
az átruházott 
irányítási 
hatáskörök 

1 … … … … 

2 … … … … 

3 … … … … 

4. A költségvetési szerv tevékenysége 

4.1. A költségvetési szerv közfeladata: .................................................................................................... 
 .......................................................................................................................................................... 

4.2. A költségvetési szerv főtevékenységének államháztartási szakágazati besorolása: 

 szakágazat száma szakágazat megnevezése 



1 ... ... 

4.3. A költségvetési szerv alaptevékenysége: .......................................................................................... 
 .......................................................................................................................................................... 

 .......................................................................................................................................................... 

4.4. A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti megjelölése: 

 kormányzati funkciószám kormányzati funkció megnevezése 

1 ... ... 

2 ... ... 

3 ... ... 

4.5. A költségvetési szerv illetékessége, működési területe: ................................................................... 
 .......................................................................................................................................................... 

4.6. A költségvetési szerv vállalkozási tevékenységének felső határa: .................................................... 
 .......................................................................................................................................................... 

5. A költségvetési szerv szervezete és működése 

5.1. A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje: ....................................................................... 
 .......................................................................................................................................................... 

 .......................................................................................................................................................... 

5.2. A költségvetési szervnél alkalmazásban álló személyek jogviszonya: 

 foglalkoztatási jogviszony jogviszonyt szabályozó jogszabály 

1 ... ... 

2 ... ... 

3 ... ... 

6. A köznevelési intézményre vonatkozó rendelkezések 

6.1. A köznevelési intézmény 

6.1.1. típusa: ................................................................................................................................... 

6.1.2. alapfeladatának jogszabály szerinti megnevezése: ............................................................... 

6.1.3. gazdálkodásával összefüggő jogosítványok: ......................................................................... 

6.2. A köznevelési intézmény tagintézménye(i): 

 tagintézmény megnevezése tagintézmény címe 



1 ... ... 

2 ... ... 

3 ... ... 

6.3. A feladatellátási helyenként felvehető maximális gyermek-, tanulólétszám: 

 
feladatellátási hely 
megnevezése 

alapfeladat 
megnevezése 

munkarend 
megjelölése 

maximális 
gyermek-, 
tanulólétszám 

1 ...  … ... 

2 ...  … ... 

3 ...  … ... 

6.4. Iskolatípusonként az évfolyamok száma: 

 iskolatípus évfolyamok száma 

1 ... ... 

2 ... ... 

3 ... ... 

6.5. A köznevelési intézményben folyó alapfokú művészetoktatás esetén a művészeti ágak és azon 
belül a tanszakok megnevezése: 

 művészeti ág megnevezése tanszak megnevezése 

1 ... ... 

2 ... ... 

3 ... ... 

6.6. A köznevelési intézményben folyó szakképzés: 

 ágazat 
szakma azonosító 
száma, szintje 

szakma megnevezése (szakmairány) 

1 ... ... ... 

2 ... ... ... 

3 ... ... ... 

6.7. A feladatellátást szolgáló ingatlanvagyon: 

 ingatlan címe 
ingatlan 
helyrajzi 
száma 

vagyon feletti 
rendelkezés joga 
vagy a vagyon 
használati joga 

az ingatlan 
funkciója, célja 

1 ... ... ... … 

2 ... ... ... … 

3 ... ... ... … 



7. A költségvetési szervként önállóan működő 
szakképző intézményre vonatkozó rendelkezések 

7.1. A szakképző intézmény 

7.1.1. alapfeladatának jogszabály szerinti megnevezése: ............................................................... 

7.1.2. gazdálkodásával összefüggő jogosítványok: ......................................................................... 

8. A szakképzési centrum részeként működő 
szakképző intézményekre vonatkozó rendelkezések 

8.1. Szakképző intézményenként az alapfeladat jogszabály szerinti megnevezése 

8.1.1. »a szakképző intézmény megnevezése«: ............................................................................... 
 .............................................................................................................................................. 

8.1.2. »a szakképző intézmény megnevezése«: ............................................................................... 
 .............................................................................................................................................. 

8.1.3. »a szakképző intézmény megnevezése«: ............................................................................... 
 .............................................................................................................................................. 

8.2. A szakképző intézmény vezetőjének megbízási rendje: ................................................................... 
 .......................................................................................................................................................... 

9. A felsőoktatási intézményre vonatkozó rendelkezések 

9.1. A felsőoktatási intézmény székhelyén kívüli képzések helyszíne(i): 

 képzési hely megnevezése képzési hely címe 

1 ... ... 

2 ... ... 

3 ... ... 

9.2. A felvehető maximális hallgatólétszám: ........................................................................................... 

9.3. A felsőoktatási intézmény 

9.3.1. kari és szervezeti tagolása: ................................................................................................... 
 .............................................................................................................................................. 

9.3.2. a kancellár megbízási rendje:................................................................................................ 
 .............................................................................................................................................. 

9.3.3. fenntartott intézménye(i) megnevezése és székhelye: 

 fenntartott intézmény megnevezése fenntartott intézmény székhelye 



1 ... ... 

2 ... ... 

3 ... ... 

9.4. A felsőoktatási intézmény képzési szintjei, képzési területei, tudományterületei, szakmacsoportjai 
és azok helyszíne: 

 képzési szint 
képzési terület, 
tudományterület, 
szakmacsoport 

képzés helyszíne (székhely, 
telephely, székhelyen kívül) 

1 ... ... … 

2 ... ... … 

3 ... ... … 

9.5. Az alaptevékenység ellátásán túl köznevelési, nyilvános könyvtári, közművelődési, 
közgyűjteményi, egészségügyi, agrár- és vidékfejlesztési, egyéb feladatok: .................................... 
 .......................................................................................................................................................... 

9.6. A költségvetési szerv rendelkezésére bocsátott ingatlanvagyon 

 ingatlan címe 
ingatlan 
helyrajzi 
száma 

vagyon feletti 
rendelkezés joga 

az ingatlan 
funkciója, célja 

1 ... ... ... … 

2 ... ... ... … 

3 ... ... ... … 

10. Záró rendelkezés 

(Új költségvetési szerv alapítása esetén) 

Jelen alapító okiratot a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés napjától (VAGY) »dátum« napjától 

kell alkalmazni. 

Kelt: »Helység név, dátum« 

P.H. 

»aláírás« 

 

 

(Meglévő költségvetési szerv alapító okiratának módosítása esetén) 



Jelen alapító okiratot a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés napjától (VAGY) »dátum« napjától 

kell alkalmazni, ezzel egyidejűleg a költségvetési szerv »dátum« napján kelt, »korábbi alapító okirat 

száma« okiratszámú alapító okiratot visszavonom. 

Kelt: »Helység név, dátum« 

P.H. 

»aláírás« 

 

 

Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 5. § (4) 

bekezdése alapján a Magyar Államkincstár nevében igazolom, hogy jelen alapító okirat módosításokkal 

egységes szerkezetbe foglalt szövege megfelel az alapító okiratnak a »költségvetési szerv megnevezése« 

»dátum« napján kelt, »dátum« napjától alkalmazandó »módosító okirat száma« okiratszámú módosító 

okirattal végrehajtott módosítása szerinti tartalmának. 

Kelt: »Helység név, dátum« 

P.H. 

Magyar Államkincstár 

 

 


