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ELŐTERJESZTÉS 
a Képviselő-testület 2016. február 18-án tartandó ülésére.  

 
Intézményi alapító okiratok és az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzata 

3. sz. függelékének módosítása 
 

Az előterjesztést készítette: Fehér László aljegyző 
 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló kormányrendeletnek a 
központosított illetményszámfejtés kiterjesztésével összefüggő módosításáról szóló 
243/2015.(IX.8.) Korm. rendelet 11. §-a több ponton is módosította a törzskönyvi 
nyilvántartással összefüggő jogszabályokat, mely alapján a korábban kiadott alapító, 
módosító, illetve megszüntető okirat formanyomtatványok és kitöltési útmutatójuk is 
átdolgozásra került. 
 
A fentiekben említett jogszabályváltozások alapján a költségvetési szervek alapító okiratainak 
soron következő első módosításakor a mintáknak megfelelően át kell szerkeszteni a 2015. 
évben, illetve az azt megelőzően elkészített létesítő okiratokat. 
 
A 68/2013.XII. 29.) NGM rendelet módosulásával 2016. január 1. napjával új 
kormányfunkció kódok kerültek bevezetésre, ami az Önkormányzat Szervezeti és Működési 
Szabályzata 3. sz. függelékének módosítását vonja maga után. 
 
Mivel ezek a változások csak az SZMSZ 3. sz. függelékét érintik, nem igényelnek 
rendeletalkotást, a változások átvezetéséről határozattal dönt a Képviselő-testület. 
 
A fentiek figyelembevételével, a Tisztelt Képviselő-testület elé terjesztjük a Füzesgyarmati 
„Lurkófalva” Óvoda, a Hegyesi János Városi Könyvtár és Közművelődési Intézmények 
alapító okiratait módosító okiratok tervezeteit és az egységes szerkezetbe foglalt alapító 
okiratok tervezeteit.  
 
1. sz. határozati javaslat: 

 
Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Füzesgyarmati „Lurkófalva” 
Óvoda, alapító okiratát a határozat 1. melléklete szerinti módosító okirattal módosítja, az 
egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát a határozat 2. melléklete szerint fogadja el. 
 
A Képviselő-testület meghatalmazza a Polgármestert a szükséges jognyilatkozatok 
megtételére és aláírására, valamint az érintettek értesítésére. 
 
Határidő:  2016. március 9. 
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Felelős:  Bere Károly polgármester 
 
2. sz. határozati javaslat: 
 
Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Hegyesi János Városi 
Könyvtár és Közművelődési Intézmények alapító okiratát a határozat 1. melléklete szerinti 
módosító okirattal módosítja, az egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát a határozat 2. 
melléklete szerint fogadja el. 
 
A Képviselő-testület meghatalmazza a Polgármestert a szükséges jognyilatkozatok 
megtételére és aláírására, valamint az érintettek értesítésére. 
 
Határidő:  2016. március 9. 
Felelős:  Bere Károly polgármester 
 
 
3. sz. határozati javaslat: 
 
Füzesgyarmat, Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Módosítja Szervezeti és 
Működési Szabályzatának 3. sz. függelékét. 
 
A függeléket 2016. március 1-jei hatállyal kiegészíti a 045161 – kerékpárutak üzemeltetése, 
fenntartása, valamint a 104031 – gyermekek bölcsődei ellátása alaptevékenységi kormányzati 
funkció kódokkal. 
 
A Képviselő-testület meghatalmazza a Polgármestert a szükséges jognyilatkozatok 
megtételére és aláírására, valamint az érintettek értesítésére. 
 
Határidő:   2016. március 9. 
Felelős:   Bere Károly polgármester 
 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a határozati javaslatok elfogadásával hagyja jóvá 
az alapdokumentumok módosítását. 
 
Füzesgyarmat, 2016. február 9. 
 
 
 
 
 
 
 
 dr. Makai Sándor 

címzetes főjegyző 


