
 

 

 
 

Kecskemét Megyei Jogú Város 

Polgármestere 

 

ELŐTERJESZTÉS 

 

Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése 

Városstratégiai és Pénzügyi Bizottság 

2015. február 17-én 

tartandó ülésére 

 

 

Tárgy: Az önkormányzat által fenntartott egyes intézmények alapító okiratainak 

felülvizsgálata 

 

 

Az előterjesztést készítette: Vazul Zsolt osztályvezető   

Intézményi Osztály 

Dr. Provaznik Balázs osztályvezető 

Családvédelmi Osztály 

     Dr. Temesvári Péter csoportvezető 

Jogi Osztály 

      

 

Kezelési megjegyzés: Határozat-tervezet 

 

Döntési változatok száma: 1 

 

Mellékletek: közgyűlési előterjesztés 

 

Véleményezésre megkapta:  

 

Egyéb szervezet, külső szakértő:  
 

 

Megtárgyalta:  
 

Értékmegőrzési Bizottság  …/2015. (II.16.) ÉmB. számú határozat 

 

 

Törvényességi észrevételem nincs: 

 

___________________________ 

Dr. Határ Mária  

jegyző 



 

 

Kecskemét Megyei Jogú Város  

            Polgármestere 

 

Ügyiratszám: 5121-3/2015. 

 

ELŐTERJESZTÉS 

Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése 

Városstratégiai és Pénzügyi Bizottság 

2015. február 17-én 

tartandó ülésére 

 

Tárgy: Az önkormányzat által fenntartott egyes intézmények alapító okiratainak 

felülvizsgálata 

 

Tisztelt Bizottság! 

 

Kérem a Tisztelt Bizottságot, hogy – tekintettel Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 

Közgyűlésének a Közgyűlés és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 4/2013. (II. 

14.) önkormányzati rendelet 2. melléklete 5.4.1 pontjában foglaltakra – a fenti tárgyban készült 

közgyűlési előterjesztést megtárgyalni és az abban foglaltakat véleményezni szíveskedjen. 

 

 

Kecskemét, 2015. január 30. 

 

                                                                                             Szemereyné Pataki Klaudia 

                                                                                                         polgármester  

   

 

 

 

 

 

 

HATÁROZAT-TERVEZET 

 

…./2015. (II.17.) VPB. számú határozat 

Az önkormányzat által fenntartott egyes intézmények alapító okiratainak felülvizsgálata 

 

A Városstratégiai és Pénzügyi Bizottság megtárgyalta Szemereyné Pataki Klaudia polgármester 

5121-1./2015. számú előterjesztését, és az alábbi határozatot hozta: 

 

 

A Bizottság a fenti tárgyban készült előterjesztést a Közgyűlésnek elfogadásra javasolja. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

                 Kecskemét Megyei Jogú Város 

                                           Polgármestere 

 

                                 ELŐTERJESZTÉS 

 

Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése 

 

2015. február 19-én 

tartandó ülésére 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Tárgy: Az önkormányzat által fenntartott egyes intézmények alapító okiratainak 

felülvizsgálata 

 

 

Az előterjesztést készítette: Vazul Zsolt osztályvezető   

Intézményi Osztály 

Dr. Provaznik Balázs osztályvezető 

Családvédelmi Osztály 

    Dr. Temesvári Péter csoportvezető 

                                               Jogi Osztály 

Kezelési megjegyzés: határozat-tervezet 

    

Döntési változatok száma: 1 

 

 

Mellékletek: alapító okiratokat módosító okiratok és a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt 

alapító okiratok 

           

 

Véleményezésre megkapta:  

 

Egyéb szervezet, külső szakértő:  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

 

Megtárgyalta: 

  

Értékmegőrzési Bizottság  …/2015. (II.16.) ÉmB számú határozat 

Városstratégiai és Pénzügyi Bizottság …/2015. (II. 17.) VPB számú határozat 

 

Törvényességi észrevételem nincs: 

 

___________________________ 

Dr. Határ Mária 

jegyző 



 

 

 

 

 

Kecskemét Megyei Jogú Város  

            Polgármestere    

  

Ügyintéző: dr. Albrecht Linda                                                                                                                                                                                                                    

Ügyiratszám: 5121-1/2015. 

 

 

E L Ő T E R J E S Z T É S 

 

Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése 

 

2015. február 19-én tartandó ülésére 

 

 

Tárgy: Az önkormányzat által fenntartott egyes intézmények alapító okiratainak 

felülvizsgálata 

 

 

Tisztelt Közgyűlés! 

 

Tájékoztatom a Tisztelt Közgyűlést, hogy 2015. január 1. napján lépett hatályba az egyes 

kormányrendeleteknek a Magyarország 2015. évi központi költségvetésének megalapozásával 

összefüggő módosításáról szóló 397/2014. (XII.31.) Korm.rendelet (a továbbiakban: 

Korm.rendelet). A Korm.rendelet 6. §-a módosította az államháztartásról szóló törvény 

végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.) 5. §-át akként, 

hogy a korábbi szabályozáson túl a költségvetési szervek alapító okiratainak tartalmi kellékei közé 

emeli a költségvetési szerv idegen nyelvű elnevezését, illetve a magyar nyelvű elnevezés rövidített 

megjelölését is. Ezen változásra tekintettel módosítani szükséges az egyes alapító okiratokat. 

A jelenleg hatályos Ávr. 5. §-a fentieken túl, apróbb, nyelvtani eltéréseket tartalmaz a korábbi 

szabályozáshoz képest, azonban, tekintettel arra, hogy a jelenleg hatályos alapító okiratok a korábbi 

szabályozás szókészletét tartalmazzák, noha jogtechnikailag nem indokolt a változtatás, javaslom a 

félreértések és a könnyebb átláthatóság érdekében azok módosítását is.       

A jogszabályváltozáson felül esedékes változás, hogy a „HELPI” Kecskeméti Ifjúsági Iroda és 

Fejlesztőműhely (a továbbiakban: HELPI) székhelye idén 2015. március 12. napján változik, 

tekintettel arra, hogy az önkormányzat tulajdonában lévő, 17/30/A/1 hrsz.-ú, természetben a 

Batthyány utca 33-37. szám alatt található ingatlan korábbi bérlője és az önkormányzat között kötött 

bérleti szerződés megszűnt, és a HELPI kérelmezte, hogy az ingatlant a továbbiakban székhelyeként 

hasznosíthassa. Mivel az ingatlan, mint a HELPI székhelye bekerül az alapító okiratba, annak 

használatára bérleti vagy egyéb szerződést nem kell kötni. A fentebb írt módosítások értelemszerűen 

érintik a HELPI-t is, azonban figyelemmel a székhelyváltozás idejére, az annak módosítására 

vonatkozó rendelkezést eltérő időpontban, külön rendelkezéssel léptettük hatályba. 

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény szintén ez év január 1-jétől hatályos 8/A. § (2) 

bekezdése tartalmaz rendelkezést a tekintetben, hogy a módosító, illetve egységes szerkezetű 

okiratokat a Magyar Államkincstár által rendszeresített formanyomtatványon kell bejegyzésre 

benyújtani. Az új típusú formanyomtatvány a jelenleg hatályos alapító  



 

 

okiratokhoz képest kevesebb információt tartalmaz, ezek értelemszerűen hatályon kívül helyezésre 

kerülnek, figyelemmel a Magyar Államkincstár által kiadott kitöltési útmutatóra, mely akként 

fogalmaz, hogy a formanyomtatványban rögzítetteken túl, új tartalmi elemet nem lehetséges a 

beadandó okiratba beleírni. Így például hatályon kívül kell helyezni az egyes intézmények 

törzskönyvi számára, illetve vagyon feletti rendelkezési jogára vonatkozó adatokat. Az új 

formanyomtatvány a jelenlegi okiratokhoz képest a fentieken túl kizárólag számozásában és 

ragozásában tér el, mely változások azonban a formanyomtatvány kötelezően alkalmazandó 

mivoltára tekintettel, az azt rögzítő jogszabály erejénél fogva állnak be, így külön módosítást nem 

igényelnek. 

A határozat-tervezet mellékleteit képezik az alapító okiratokat módosító okiratok, illetve az 

egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratok, melyekben a változásokat félkövér dőlt betűtípussal 

jelöltük. 

A Magyar Államkincstár Bács-Kiskun Megyei Igazgatóságával folytatott egyeztetések és a fentebb 

leírtak alapján a Tisztelt Közgyűlésnek döntenie kell az alapító okiratokat módosító okiratok, 

valamint a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratok elfogadásáról, ezt követően 

azokat változás-bejelentési kérelemmel meg kell küldeni a Magyar Államkincstár Bács-Kiskun 

Megyei Igazgatóságának a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés céljából, melyre az 

elfogadástól számított 8 napos határidőt biztosít az Ávr. 167/C. § (5) bekezdése. 

 

Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy az előterjesztést megtárgyalni és a határozat-tervezet 

szerinti döntését meghozni szíveskedjen.   

 

 

Kecskemét, 2015. február 6. 

 

 

 

                      Szemereyné Pataki Klaudia 

                                                                                 polgármester 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Határozat-tervezet 

 

 

 

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 

…/2015. (II. 19.) határozata 

Az önkormányzat által fenntartott egyes intézmények alapító okiratainak felülvizsgálata 

 

Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta Szemereyné Pataki Klaudia polgármester 

5121-1/2015.számú előterjesztését és az alábbi döntést hozta: 

 

 

1. A Közgyűlése úgy dönt, hogy elfogadja az önkormányzat által fenntartott egyes 

intézmények jelen határozat 1-17. számú mellékletei szerinti alapító okiratot módosító 

okiratait, valamint a határozat 18-34. számú mellékletei szerinti módosításokkal 

egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratait, egyúttal felhatalmazza Szemereyné Pataki 

Klaudia polgármestert azok aláírására. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Szemereyné Pataki Klaudia polgármester 

 

2. A Közgyűlés felkéri Szemereyné Pataki Klaudia polgármestert, hogy jelen határozatot és 

mellékleteit képező módosító okiratokat, valamint a módosításokkal egységes 

szerkezetbe foglalt alapító okiratokat a Magyar Államkincstár Bács-Kiskun Megyei 

Igazgatóságának küldje meg. 

  

Határidő: 2015. február 27. 

Felelős: Szemereyné Pataki Klaudia polgármester 

 

 

 

 

 


