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E l ő t e r j e s z t é s 
 

a képviselő-testület 2015. november 5.-i ülésére 
(együttes ülés) 

 
Tárgy: A Segesdi Közös Önkormányzati Hivatal Alapító Okiratának módosítása. 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A Segesdi Közös Önkormányzati Hivatal Alapító Okiratának felülvizsgálata vált szükségessé annak 
érdekében, hogy az intézmény alaptevékenységeinek a kormányzati funkció szerinti módosítását át 
tudjuk vezetni az alapító okiraton. 
 
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 8/A. § (2) bekezdése és a 
11. § (7) bekezdése, valamint a 111. § (26) bekezdése értelmében az alapító, módosító és 
megszüntető okiratokat a Magyar Államkincstár honlapján közzétett formanyomtatványok (okirat 
minták) szerint kell elkészíteni. Ez a jogszabályi előírás az alapító szervekre és a kincstárra egyaránt 
azt a kötelezettséget rója, hogy csak ezen okirat minták szerint elkészített okiratok lesznek 
befogadhatóak a törzskönyvi nyilvántartásba. 
 
Az Áht. 111. § (26) bekezdése értelmében 2015. január 1-jét követően a költségvetési szervek alapító 
okiratának soron következő első módosításakor az okirat mintáknak megfelelően kell átszerkeszteni a 
költségvetési szerv korábbi alapító okiratát. 
 
A Magyar Államkincstár Somogy Megyei Igazgatóság Államháztartási Irodájától kért tájékoztatás 
szerint a módosító okiratban az alapító okirat módosítására okot adó változásokat kell szerepeltetni. 
Tekintettel arra, hogy a korábbi alapító okirat más szerkezetű, ezért az adattartalmat átvezettük a 
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt okiratnyomtatványon. 
 
Az okiratok tekintetében az adat keletkezésének, illetve megváltozásának számít a testületi döntés, 
határozat keletkezésének időpontja. Attól számított 8 napon belül be kell nyújtani az aláírt, 
lepecsételt okiratokat a törzskönyvi nyilvántartáshoz. A közös hivatal módosításokkal egységes 
szerkezetbe foglalt alapító okiratát a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés napjától kell 
alkalmazni. 
 
Kérem a T. Képviselő-testületet, hogy az előterjesztés mellékletét képező alapító okirat módosítást, 
valamint az egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot a mellékletek szerinti tartalommal hagyja 
jóvá. 
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Határozati javaslat: 
 

Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének ……/2015. (XI. 5.) önkormányzati 
határozata a közös hivatal alapító okiratáról. 
 
Segesd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Segesdi Közös Önkormányzati 
Hivatal alapító okiratának módosítását, valamint a módosításokkal egységes szerkezetbe 
foglalt alapító okiratát a jegyzőkönyv melléklete szerint elfogadja. 
 
Határidő: értelem szerint 
Felelős: Péntek László polgármester 
 
 

Ötvöskónyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének ……/2015. (XI. 5.) önkormányzati 
határozata a közös hivatal alapító okiratáról. 
 
Ötvöskónyi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Segesdi Közös Önkormányzati 
Hivatal alapító okiratának módosítását, valamint a módosításokkal egységes szerkezetbe 
foglalt alapító okiratát a jegyzőkönyv melléklete szerint elfogadja.  
 
Határidő: értelem szerint 
Felelős: Pusztai László polgármester 
 

 
Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének ……/2015. (XI. 5.) önkormányzati 
határozata a közös hivatal alapító okiratáról. 
 
Beleg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Segesdi Közös Önkormányzati Hivatal 
alapító okiratának módosítását, valamint a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt 
alapító okiratát a jegyzőkönyv melléklete szerint elfogadja.  
 
Határidő: értelem szerint 
Felelős: Tamás Csaba polgármester 
 


