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ELŐTERJESZTÉS 
a Képviselő-testület 2015. december 16-i ülésére 

 
 
 
Tárgy:  Alapszolgáltatási Központ alapító okirat módosítása 
 
 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
 
 
Kistarcsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015. november 25-én hagyta jóvá az 
Alapszolgáltatási Központ alapító okiratának módosítását.  
 
A módosítás indoka, hogy az egyes szociális és gyermekvédelmi tárgyú törvények 
módosításáról szóló 2015. évi. CXXXIII. törvény 2016. január 1-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. 
 
A Magyar Államkincstár (a továbbiakban: MÁK) a képviselő-testület által jóváhagyott alapító 
okirat törzskönyvi nyilvántartásba vételével kapcsolatban hiánypótlási végzést bocsátott ki, az 
alábbi tartalommal: 

- Az alapító és a módosító okirat számának különbözőnek kell lennie (januárban kiadott 
segédlet 2. fejezete alapján). 

- A 3.1.1. pont helyesen: Kistarcsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
(alapító és fenntartó az önkormányzat, irányító a testület). 

- A 4.3. pontban az alaptevékenységeket részletesebben kell felsorolni (kormányzati 
funkciók megnevezéseinek mondatba foglalása). 

- Az 5.2. pontban a közalkalmazotti jogviszonyt szabályozó jogszabálynál csak a Kjt. 
szerepeljen. 

- A B202-es formanyomtatványon 2016. január 1-jei hatályosulás lett megjelölve, a záró 
rendelkezésben mégis a törzskönyvi bejegyzés napja szerepel. 
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- A kiadott segédlet szerint akkor kell Kincstári igazoló rész az egységes szerkezetű 
alapító okiratra, ha az adott költségvetési szerv már rendelkezik 2015. január 1-jétől 
alkalmazandó formanyomtatvány szerint elkészített okirattal. Az Alapszolgáltatási 
Központ utolsó hatályos alapító okirata a közhiteles törzskönyvi nyilvántartás szerint 
2012. március 28-i keltezésű, ezért nem kell ellátni igazoló résszel. 

- A jelzett hibákat a módosító okiratban is korrigálni kell, továbbá a módosító okirat 
végéről hiányzik a hatálybalépés meghatározása. („Jelen módosító okirat 2016. január 
1-jével lép hatályba”). 

- Az okiratokból törölni kell a kitöltött sorok végén lévő pontokat. 
- A B202-es nyomtatványt a polgármesternek kell aláírni és lepecsételni. 
- A MÁK felhívta még a figyelmet, hogy a törzskönyvi eljárás, ezen belül az okiratok 

alkalmazhatósági dátumát illetően a jogszabály nem ad lehetőséget visszamenőleges 
hatályba léptetésre, ezért a hiánypótlásnak úgy kell eleget tenni, hogy az okiratok 
2015. december 31-éig bejegyzésre kerüljenek. 

 
 
Az előterjesztett módosító okirat tartalmazza a MÁK által hiánypótlásában kért valamennyi 
pontosítást. 
 
 

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 
 
 
A határozat elfogadásához egyszerű többség szüksége. 

 
 
 
Kistarcsa, 2015. december 10. 
 

 
 

Solymosi Sándor 
polgármester 

 

 

 

 


