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„Nyílt ülésen tárgyalandó” 
 
 
 

ELŐTERJESZTÉS 
a Képviselő-testület 2015. november  25-i ülésére 

 
 
 
Tárgy:  Alapszolgáltatási Központ alapító okirat módosítása 
 
 
Érintett Bizottságok: Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság 
     Humánpolitikai Bizottság 
 
 
Tisztelt Bizottság/Képviselő-testület! 
 
 
Kistarcsa Város Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) által fenntartott 
Alapszolgáltatási Központ alapító okiratának módosítása jogszabályi változások okán vált 
indokolttá.  
Az egyes szociális és gyermekvédelmi tárgyú törvények módosításáról szóló 2015. évi. 
CXXXIII. törvény 2016.01.01-től módosítja a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról 
szóló 1993. évi III. törvény és a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 
1997. évi XXXI. törvény szerinti családsegítést és gyermekjóléti feladatellátást. 
2015. január 1-jétől módosításra került az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról 
szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.), valamint a kormányzati 
funkciók, államháztartási szakfeladatok és szakágazatok osztályozási rendjéről szóló 68/2013. 
(XII. 29.) NGM rendelet (továbbiakban: NGM rendelet).  
Az Alapszolgáltatási Központ hatályos alapító okiratát az Önkormányzat Képviselő-testülete 
80/2012. (III.28.) számú határozatával hagyta jóvá. A testület által jóváhagyott 
dokumentumot 2014. február 11-én kelt alapító okirat kiegészítéssel, külön testületi döntés 
nélkül, központi jogszabályi előírás okán szükséges volt módosítani. Ez utóbbi 2014. január 1. 
hatállyal tartalmazza a költségvetési szerv államháztartási szakágazat rend szerinti 
besorolását, az alaptevékenység kormányzati funkciók szerinti megnevezését. 
A költségvetési szerv alaptevékenységének besorolására 2014.01.01-jétől szakfeladat számok 
helyett kormányzati funkció kódokat kell alkalmazni, mely kormányzati funkció kódokat az 
68/2013. (XII. 29.) NGM rendelet tartalmazza. 2015. január 1-jétől a 2014-ben alkalmazott 
kormányzati funkció kódok és a szakágazat szerinti besorolás az alábbiak szerint módosultak 
és azok alapító okiraton történő átvezetése indokolt: 
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Kormányzati funkciók: 
074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás 
074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás 
102030 Idősek, demens betegek nappali ellátása 
104042 Gyermekjóléti szolgáltatások 
107051 Szociális étkeztetés 
107052 Házi segítségnyújtás 
107053 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 
107054 Családsegítés 
 

Szakágazat rend szerinti besorolása:      
 
889900 M.n.s. egyéb szociális ellátás bentlakás nélkül 

 
 

Az Ávr. 5. §-a tartalmazza a költségvetési szervek alapító okiratának kötelező tartalmi 
elemeit, melynek hatályos rendelkezései értelmében törölni kell az alapító okiratból az 
intézmény jelenlegi gazdálkodási besorolását, az „önállóan működő költségvetési szerv” 
megnevezést, helyette gazdasági szervezettel nem rendelkező fogalomhasználat indokolt. 

  
 Az Áht. 2015. január 1-től hatályos 8/A.§ (2) bekezdése szerint az alapító okiratot és annak 
módosítását az alapító szerv adja ki a kincstár által rendszeresített formanyomtatvány 
alkalmazásával, a továbbiakban kizárólag ezen formanyomtatványok alkalmazhatók 
alapító okirat módosítása és egységes szerkezetbe foglalása során. Az alapító okirat 
módosítása esetén el kell készíteni és a módosító okirathoz csatolni az alapító okirat 
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt változatát is.  
 
Az önkormányzat a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. év XXXI. 
törvény 174. § (5) bekezdése, valamint a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 
1993. évi III. törvény 136. § (6) bekezdése értelmében 2015. november 30-ig köteles dönteni 
a családsegítő és a gyermekjóléti szolgáltatási feladatok 2016. január 1-jétől való 
biztosításának módjáról és kérelmezni a szolgáltatói nyilvántartásba bejegyzett adatok 
módosítását. A Pest Megyei Kormányhivatalnál a szolgáltatói nyilvántartásba bejegyzett 
adatok módosítása kapcsán szükséges a polgármester részére felhatalmazást adni az 
engedélyezési eljáráshoz. 
 
Kérem a tisztelt Testületet és Bizottságot a fentiek alapján a határozati javaslatok elfogadását. 
 
 

1. sz. Határozati javaslat: 
 
Kistarcsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alapszolgáltatási Központ alapító 
okirat módosító okiratát jóváhagyja, felhatalmazza a polgármestert a módosító okirat és 
az egységes szerkezetű alapító okirat aláírására. Felkéri a jegyzőt, hogy az 
Alapszolgáltatási Központ módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okiratát 
és arra vonatkozó változás bejelentést a Magyar Államkincstár illetékes Igazgatósága 
részére  továbbítsa.  
Határid ő: azonnal 
Felelős: Solymosi Sándor polgármester 
              Czukkerné dr. Pintér Erzsébet jegyző 
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2. sz. Határozati javaslat: 
 
Kistarcsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy 
a Pest Megyei Kormányhivatalnál nyújtsa be az Alapszolgáltatási Központ jogszabály 
módosításokból eredő működési engedély módosítási kérelmét. 
 
Határid ő: 2015. november 30. 
Felelős: Solymosi Sándor polgármester 
 
A határozatok elfogadásához egyszerű többség szüksége. 

 
Kistarcsa, 2015. november 9. 
 

 
Solymosi Sándor 

polgármester 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


