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ELŐTERJESZTÉS 
 

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Polgármesteri Hivatal Alapító okiratának 
módosítása tárgyában 

 
Tisztelt Képviselőtestület! 
 

1. 2009. január 1-jei hatálybalépéssel megjelent a költségvetési szervek jogállásáról és 
gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. törvény (a továbbiakban: Kt.), valamint módosult 
az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998. (XII.30.) Korm. rendelet 
(Ámr.), melyek jelentős változást hoztak a költségvetési szervek alapítását, 
átalakítását, megszüntetését és törzskönyvi nyilvántartás vezetését érintően.  

 
Az újraszabályozásból adódóan megváltozik a törzskönyvi nyilvántartás adattartalma, 
a költségvetési szervek besorolása, és ezekből adódóan az alapító okirat tartalma is.  
 
A Kt. 44. § (4) bekezdése szerint a „költségvetési szerv alapító (irányító) szerve 2009. 
május 15-ig köteles felülvizsgálni a közfeladat ellátásának módját szervezeti 
szempontból az irányítása alá tartozó költségvetési szerv….tekintetében”. 
 
A Kt. 44. § (5) bekezdés szerint a Budapest Főváros IV. kerület Újpest 
Önkormányzatának Képviselőtestülete, mint a Polgármesteri Hivatal irányító szerve 
2009. június 1-jéig köteles a Hivatalt a Kt. alapján besorolni.  
 
Az alapító okirat bevezető rendelkezéseiben fel kell tüntetni a Kt. alapító okiratra 
vonatkozó rendelkezéseit. 
 
A Kt. 4. § (1) bekezdése szerint az alapító okirat tartalmazza a költségvetési szerv 
nevét, székhelyét, a létrehozásáról rendelkező jogszabályra (határozatra) való 
hivatkozást, jogszabályban meghatározott közfeladatát, alaptevékenységét, 
illetékességét (közhatalmi tevékenység esetén), illetve működési körét (közszolgáltató 
tevékenység esetén), irányító szervének nevét, székhelyét, a 15-16. §, valamint 18. § 
szerinti besorolását, vezetőjének (vezető szerve, testülete tagjainak) kinevezési, 
megbízási, választási rendjét, valamint a foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási 
jogviszony (jogviszonyok) megjelölését. A 4. § (2) bekezdés szerint az alapító okirat - 
az (1) bekezdésben foglaltakon túl - az alábbiak fennállása esetén tartalmazza a 
költségvetési szerv közvetlen jogelődjének megnevezését, székhelyét, kisegítő és 
vállalkozási tevékenységei arányainak felső határát a szerv kiadásaiban, jogi 
személyiségű szervezeti egységének a 14. § (2) bekezdésében meghatározott adatait, 
megszűnésének időpontját, illetőleg pontos feltételét, ha határozott időre, illetőleg 
bizonyos feltétel bekövetkeztéig hozzák létre, valamint a külön jogszabályban 
kötelező kellékként előírtakat. 



A Kt. 3. § (1) bekezdése szerint a Polgármesteri Hivatal a tevékenységének jellege 
alapján „közhatalmi költségvetési szerv”, a feladatellátásához kapcsolódó funkciója 
szerint „önállóan működő és gazdálkodó önkormányzati hivatal”.  

 
Módosul az Alapító Okirat szerkezete, a korábban is feltüntetett adatok sorrendje.  
 
Új elem a Hivatal Alapító Okiratában a 14. pont, melynek tartalma a Hivatal 
foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszonyok megjelölése.  

 
2. Az Ámr. 10. § (6) bekezdése szerint a Polgármesteri Hivatal tevékenységét az 

államháztartási szakfeladatok rendje szerinti szakfeladat számmal és megnevezéssel 
kell meghatározni. Ennek megfelelően a szakágazati számok helyett a szakfeladat 
számok szerepelnek a módosításban.  
 
Az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998. (XII.30.) Korm. r. 171. § (2) 
bekezdése értelmében a szakfeladat-rend szerinti módosításokat legkésőbb 2009. 
szeptember 30-ig kell elkészíteni és megküldeni a Magyar Államkincstár részére. Az 
új szakfeladati besorolási rendeket a Pénzügyminisztérium hagyta jóvá, és 2009. 
április 1. napjától érvényes. 
 

 

Határozati javaslat: 
 
A Képviselőtestület úgy dönt, hogy módosítja a Budapest Főváros IV. kerület Újpest 
Önkormányzata Polgármesteri Hivatalának Alapító Okiratát, és a korábban hatályos Alapító 
Okirat hatályon kívül helyezésével elfogadja az előterjesztés mellékletében szereplő 
tartalommal a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Polgármesteri 
Hivatalának Alapító Okiratát. A Képviselőtestület felkéri a Polgármestert és a Jegyzőt a jelen 
határozattal elfogadott és egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okirat 1. számú melléklet 
szerinti tartalommal történő aláírására és kiadására, továbbá felkéri a Polgármester útján a 
Jegyzőt, hogy az aláírt Alapító Okiratot a Magyar Államkincstárhoz nyújtsa be  

 
Felelős: polgármester, polgármester útján Jegyző (a benyújtás tekintetében) 
Határidő: 2009. május 30. 

 
 
Budapest, 2009. május 25. 
 
 

Dr. Vitáris Edit 
 
 
 
 
 
 
Előterjesztést készítette: 
 
dr. Dallos Andrea vezető jogtanácsos 
Verebélyi Gyuláné Pénzügyi és Számviteli Osztály vezetője 


