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Előterjesztés 
 

 

Tárgy: Javaslat a Budakalászi Polgármesteri Hivatal Alapító okiratának módosítására 

 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Budakalászi Polgármesteri Hivatal 2013.  március 1. napján kelt alapító okiratát 2014. január 14. napján a 

jogszabálynak megfelelően módosított.  

2015. január 1-jétől az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A.§-a szerint költségvetési szerv 

alapításáról alapító okiratban kell rendelkezni, továbbá az alapító okiratot és annak módosítását az alapító szerv 

adja ki a kincstár által rendszeresített formanyomtatvány alkalmazásával.  

 

Az alapító okirat módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt változatát a közhiteles törzskönyvi nyilvántartás 

érdekében a megjelölt okirati minták szerint kell benyújtani a Magyar Államkincstárhoz.  

 

Fentiekre tekintettel a Budakalászi Polgármesteri Hivatal részéről szükséges a megfelelő tartalmú és formátumú 

okirat érdekében egy módosító okirat, és ezen módosításokkal kerül egységes szerkezetbe a jogszabályoknak 

megfelelő új alapító okirat. 

 

A Kincstárhoz szükséges benyújtani a módosító okiratot, az egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot és a 

módosítás elfogadásáról szóló képviselő-testületi határozatot.  

 

Melléklet: módosító okirat, módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat 

 

Fentiek alapján az alábbi határozati javaslatot terjesztem elő: 

 

Határozati javaslat 

 

Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

…./2022. (V…..) normatív határozata 

a Budakalászi Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának módosításáról 

 

Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének 49/2013. (III.1.) számú határozattal jóváhagyott 

Budakalászi Polgármesteri Hivatal alapító okiratát az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, valamint 

a nyilvántartott adatok körét az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. 

rendeletnek való megfelelés érdekében módosítja. 

 

A Képviselő-testület a 3108/2022/M. módosító okirat alapján a módosítással egységes szerkezetbe foglalt 

3108/2022. okiratszámú alapító okiratot jóváhagyja. Ezzel egyidejűleg a 2013. március 1.napján kelt számú 

alapító okiratot visszavonja. 

 

A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert a 3108/2022. okiratszámú alapító okirat - MÁK Budapesti és Pest 

megyei Igazgatóságának - törzskönyvi nyilvántartásba vétel céljából történő benyújtására. 

 
Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Göbl Richárd polgármester 

 

 

Budakalász, 2022. május 17. 

 

                                                                                  dr. Göbl Richárd 

                            polgármester 



 

Okirat száma: 3108/2022/M. 

Módosító okirat 

A Budakalászi Polgármesteri Hivatal a Budakalász Város Önkormányzata által 2013. 
március 1.  napján kiadott alapító okiratát az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. 
törvény 8/A. §-a alapján - Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
………………………………. sz. határozatára figyelemmel – a következők szerint módosítom: 

1. Az alapító okirat I. pont 1. és a II. pont 1. alpontjai helyébe a következő rendelkezés 
lép: 

1.A költségvetési szerv 
megnevezése, székhelye, telephelye 

1.1. A költségvetési szerv 

1.1.1.megnevezése: Budakalászi Polgármesteri Hivatal 

1.2. A költségvetési szerv 

1.2.1.székhelye: 2011 Budakalász, Petőfi tér 1. 

 

2. Az alapító okirat az alábbi 2-es ponttal egészül ki: 

2.A költségvetési szerv 
alapításával és megszűnésével összefüggő rendelkezések 

2.1. A költségvetési szerv alapításának dátuma: 1990.09.30. 

 

3. Az alapító okirat I. pont 3. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

3.A költségvetési szerv irányítása, felügyelete 

3.1. A költségvetési szerv irányító szervének 

3.1.1.megnevezése: Budakalász Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

3.1.2.székhelye: 2011 Budakalász, Petőfi tér 1. 
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4. Az alapító okirat II. pont 3., 5., 6.,7. és 8.  alpontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

4.A költségvetési szerv tevékenysége 

4.1. A költségvetési szerv közfeladata: Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 
CLXXXIX törvény alapján a helyi önkormányzat (valamint a helyi nemzetiségi 
önkormányzat) működésével, különösen bevételeivel és kiadásaival kapcsolatban a 
tervezési, gazdálkodási, ellenőrzési, finanszírozási, adatszolgáltatási és beszámolási 
feladatok, valamint a polgármester és jegyző feladat és hatáskörébe tartozó ügyek 
döntésére való előkészítésével és végrehajtásával kapcsolatos feladatok ellátása. 

4.2. A költségvetési szerv főtevékenységének államháztartási szakágazati besorolása: 

 szakágazat száma szakágazat megnevezése 

1 841105 Helyi önkormányzatok és társulások igazgatási tevékenysége 

 

4.3. A költségvetési szerv alaptevékenysége 
- az önkormányzat képviselőtestületeinek, bizottságainak működésével összefüggő 
feladatok, valamint az önkormányzati hivatalok és társulások igazgatási szervei 
általános igazgatási feladatainak ellátása 
- az átfogó gazdasági és társadalmi tervezéssel, a statisztikai szolgálat irányításával és 
működtetésével összefüggő feladatok ellátása központi kormányzati és önkormányzati 
szinten  
- az országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokkal 
összefüggő feladattok ellátása 
- az országos és helyi népszavazással összefüggő feladatok ellátása 

 

4.4 A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti megjelölésre: 

 

 
kormányzati 
funkciószám 

kormányzati funkció megnevezése 

1 011130 
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és 
általános igazgatási tevékenysége 

2 011220 Adó-, vám- és jövedéki igazgatás 

3 016010 
Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti 
képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek 

4 016020 Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek 

5 031030 Közterület rendjének fenntartása 

6 049010 Máshova nem sorolt gazdasági ügyek 

7 051010 Hulladékgazdálkodás igazgatása 

8 052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése 

9 066010 Zöldterület-kezelés 
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10 074040 Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás 

11 083050 Televízió-műsor szolgáltatása és támogatása 
 

4.5. A költségvetési szerv illetékessége, működési területe: Budakalász Város 
közigazgatási területe 

 
5. Az alapító okirat III. pont 5. és 6. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

5.A költségvetési szerv szervezete és működése 

 
5.1.A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje: A költségvetési szerv vezetője a jegyző. 
A polgármester a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX törvény 247 §-a alapján a 
jogszabályban megállapított képesítési követelményeknek megfelelő jegyzőt nevez ki a 
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 211. évi CLXXXIX. törvény 82. §. (1) bekezdése 
alapján. A kinevezés határozatlan időre szól. A munkáltatói jogokat a jegyző felett a 
polgármester gyakorolja. 

 
5.2.A költségvetési szervnél alkalmazásban álló személyek jogviszonya: 

 foglalkoztatási jogviszony jogviszonyt szabályozó jogszabály 

1 közszolgálati jogviszony 
A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011.évi CXCIX. 
törvény 

2 munkaviszony A munka törvénykönyvéről szóló 2012.évi I. törvény 

3 megbízási jogviszony A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 

6. Az alapító okirat Záradéka helyébe a következő rendelkezés lép: 

6. Záró rendelkezés 

Jelen alapító okiratot a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés napjától kell 
alkalmazni, ezzel egyidejűleg a költségvetési szerv 2013. március 1.napján kelt alapító 
okiratot visszavonom. 

7. Az alapító okirat I.2, II.2., II.4., II.9., III.1., III.2., III.3. és III.4 pontjai törlésre kerülnek. 

Jelen módosító okiratot a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés napjától kell alkalmazni. 

Kelt: Budakalász, időbélyegző szerint 

P.H. 
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dr. Göbl Richárd 
polgármester 

 



 

Okirat száma: 3108/2022. 

Alapító okirat 
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva 

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a alapján a Budakalászi 
Polgármesteri Hivatal alapító okiratát a következők szerint adom ki: 

1. A költségvetési szerv 
megnevezése, székhelye, telephelye 

1.1. A költségvetési szerv 

1.1.1. megnevezése: Budakalászi Polgármesteri Hivatal 

1.2. A költségvetési szerv 

1.2.1. székhelye: 2011 Budakalász, Petőfi tér 1. 

2. A költségvetési szerv 
alapításával és megszűnésével összefüggő rendelkezések 

2.1. A költségvetési szerv alapításának dátuma: 1990.09.30. 

3. A költségvetési szerv irányítása, felügyelete 

3.1. A költségvetési szerv irányító szervének 

3.1.1. megnevezése: Budakalász Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

3.1.2. székhelye: 2011 Budakalász, Petőfi tér 1. 

4. A költségvetési szerv tevékenysége 

4.1. A költségvetési szerv közfeladata: Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 
CLXXXIX törvény alapján a helyi önkormányzat (valamint a helyi nemzetiségi 
önkormányzat) működésével, különösen bevételeivel és kiadásaival kapcsolatban a 
tervezési, gazdálkodási, ellenőrzési, finanszírozási, adatszolgáltatási és beszámolási 
feladatok, valamint a polgármester és jegyző feladat és hatáskörébe tartozó ügyek 
döntésére való előkészítésével és végrehajtásával kapcsolatos feladatok ellátása. 
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4.2. A költségvetési szerv főtevékenységének államháztartási szakágazati besorolása: 

 szakágazat száma szakágazat megnevezése 

1 841105 Helyi önkormányzatok és társulások igazgatási tevékenysége 

4.3. A költségvetési szerv alaptevékenysége: 
- az önkormányzat képviselőtestületeinek, bizottságainak működésével összefüggő 
feladatok, valamint az önkormányzati hivatalok és társulások igazgatási szervei általános 
igazgatási feladatainak ellátása 
- az átfogó gazdasági és társadalmi tervezéssel, a statisztikai szolgálat irányításával és 
működtetésével összefüggő feladatok ellátása központi kormányzati és önkormányzati 
szinten  
- az országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokkal 
összefüggő feladattok ellátása 
- az országos és helyi népszavazással összefüggő feladatok ellátása 

4.4. A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti megjelölése: 

 
kormányzati 
funkciószám 

kormányzati funkció megnevezése 

1 011130 
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és 
általános igazgatási tevékenysége 

2 011220 Adó-, vám- és jövedéki igazgatás 

3 016010 
Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti 
képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek 

4 016020 Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek 

5 031030 Közterület rendjének fenntartása 

6 049010 Máshova nem sorolt gazdasági ügyek 

7 051010 Hulladékgazdálkodás igazgatása 

8 052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése 

9 066010 Zöldterület-kezelés 

10 074040 Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás 

11 083050 Televízió-műsor szolgáltatása és támogatása 

4.5. A költségvetési szerv illetékessége, működési területe: Budakalász Város közigazgatási 
területe 

5. A költségvetési szerv szervezete és működése 

5.1. A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje: A költségvetési szerv vezetője a jegyző. 
A polgármester a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX törvény 247 §-a alapján 
– nyilvános pályázat útján - a jogszabályban megállapított képesítési követelményeknek 
megfelelő jegyzőt nevez ki a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 211. évi CLXXXIX. 
törvény 82. §. (1) bekezdése alapján. A kinevezés határozatlan időre szól. A munkáltatói 
jogokat a jegyző felett a polgármester gyakorolja. 

5.2. A költségvetési szervnél alkalmazásban álló személyek jogviszonya: 
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 foglalkoztatási jogviszony jogviszonyt szabályozó jogszabály 

1 közszolgálati jogviszony 
A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011.évi CXCIX. 
törvény 

2 munkaviszony A munka törvénykönyvéről szóló 2012.évi I. törvény 

3 megbízási jogviszony A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 

6. Záró rendelkezés 

Jelen alapító okiratot a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés napjától kell alkalmazni, 
ezzel egyidejűleg a költségvetési szerv 2013. március 1.napján keltalapító okiratot visszavonom. 

Kelt: Budakalász, időbélyegző szerint 

P.H. 

dr. Göbl Richárd 
polgármester 


