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Göd Város Önkormányzata
2131 Göd, Pesti út 81.
E-mail: varoshaza@god.hu

Göd Város Önkormányzata

ELŐTERJESZTÉS
Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, 

Pénzügyi, Ellenőrző, Közbeszerzési és Jogi Bizottsága 
soron következő ülésére

Tárgy: A Gödi Polgármesteri Hivatal alapító okiratának módosítása

Tisztelt Képviselő-testület!
Tisztelt Bizottság!

A Magyar Államkincstár a törzskönyvi nyilvántartás adatainak felülvizsgálatakor megállapította, hogy 
a Gödi Polgármesteri Hivatal nem rendelkezik a 2015. január 1-én bevezetésre került új formátumú 
létesítő dokumentummal.

A Képviselő-testület a 42/2020. (III. 3.) számú Ök. határozatával korábban már döntést hozott, 
azonban a bejegyzésre nem került sor. A korábban elfogadott határozatból törlésre kerül a felvételre 
szánt alaptevékenységek közül a 900020 számú Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei 
államháztartáson kívülről megnevezésű tevékenység, ugyanis ennek szerepeltetése nem lehetséges az 
alapító okiratban.

Az alapító okiratba felvételre kerül telephelyként a 2131 Göd, Pesti út 60/A alatti Önkormányzati 
Rendészeti Szerv megnevezésű cím.

Egyes ágazati funkcióba tartozó alaptevékenységek törlésre kerülnek:

a. Igazságügyi szakértői tevékenység 031030
b. Foglalkoztatás-egészségügyi alapellátás 074011
c. Egészségügyi szakértői tevékenységek 076040
d. Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások, támogatások 101150

Valamint felvételre kerülnek az alábbi ágazati funkcióba tartozó alaptevékenységek:

a. Támogatási célú finanszírozási műveletek 018030
b. Polgári honvédelem ágazati feladatai, a lakosság felkészítése 022010
c. Tűz- és katasztrófavédelmi tevékenység 032020
d. Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek 047410

mellékletek:

1. Magyar Államkincstár levele
2. 42/2020. (III. 3.) Ök. határozat
3. jelenleg hatályos alapító okirat

2131 Göd, Pesti út 81. S 2131 Göd, Pf. 28. ® 27/530-064 Fax: 27/345-279 
E-mail: varoshaza@qod.hu KRID: 357521719 Hivatali kapu: GÖDÖK



Határozati javaslat:

.../2022. (...) Ök. határozata

A Gödi Polgármesteri Hivatal alapító okiratának módosítása

Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

a Gödi Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratát a következők szerint módosítja:

1. Telephelyként felveszi az alapító okiratba a 2131 Göd, Pesti út 60/A szám alatti, Önkormányzati 
Rendészeti Szerv megnevezésű címet.

kormányzati funkcióba tartozó alaptevékenységeket.

3. Törli az Alapító Okiratból az
a. Igazságügyi szakértői tevékenység 031030
b. F oglalkoztatás-egészségügyi alapellátás 074011
c. Egészségügyi szakértői tevékenységek 076040
d. Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások, támogatások 101150

kormányzati funkcióba tartozó alaptevékenységeket

4. Felveszi az Alapító Okiratba a
a. Támogatási célú finanszírozási műveletek 018030
b. Polgári honvédelem ágazati feladatai, a lakosság felkészítése 022010
c. Tűz- és katasztrófavédelmi tevékenység 032020
d. Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek 047410

E döntés a törzskönyvi bejegyzés napjával lép hatályba.

Felkéri a jegyzőt a jelen határozat mellékletét képező módosító okirat és az egységes szerkezetbe foglalat 
új Alapító Okirat előkészítésére és a polgármestert ezek kiadmányozására.

A 42/2020 (III. 3.) Ök. határozatát visszavonja

Felelős: Tóth János jegyző, Balogh Csaba polgármester
Határidő: azonnal
Mellékletek: módosító okirat, módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat

Göd, 2022.06.21.

Tisztelettel:
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Okirat száma: 09/339-2/2022

Módosító okirat
A GÖDI POLGÁRMESTERI HIVATAL GÖD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA által 2013. 
MÁJUS 29. napján kiadott alapító okiratát az államháztartásról szóló 2011. évi 
CXCV. törvény 8/A. §-a alapján - a.... sz. Ök. határozatra figyelemmel - a következők 
szerint módosítom:

1. Az Alapító Okirat I. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:

1. A költségvetési szerv 
megnevezése, székhelye, telephelye

1.1. A költségvetési szerv

1.1.1. megnevezése: GÖDI POLGÁRMESTERI HIVATAL

1.2. A költségvetési szerv

1.2.1. székhelye: 2131 Göd, Pesti út 81.

1.2.2. telephelye(i):

telephely megnevezése telephely címe

1 Önkormányzati Rendészeti Szerv 2131 Göd, Pesti út 60/A

2. Az Alapító Okirat II. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:

2. A költségvetési szerv alapításával és megszűnésével összefüggő 
rendelkezések

2.1. A költségvetési szerv alapításának dátuma: 1990. 09. 30.

3. Az Alapító Okirat III. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:

3. A költségvetési szerv irányítása, felügyelete

3.1. A költségvetési szerv irányító szervének

3.1.1. megnevezése: Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

3.1.2. székhelye: 2131 Göd, Pesti út 81.



3.2. A költségvetési szerv fenntartójának
3.2.1. megnevezése: Göd Város Önkormányzata

3.2.2. székhelye: 2131 Göd, Pesti út 81.

4. Az Alapító Okirat IV. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:

4. A költségvetési szerv tevékenysége

4.1. A költségvetési szerv közfeladata: Ellátja az önkormányzat működésével, az 
államigazgatási ügyek döntésre való előkészítésével, a döntések végrehajtásával 
és a kisebbségi önkormányzatokkal kapcsolatos, a mindenkor hatályos 
jogszabályi rendelkezések alapján a feladat- és hatáskörébe utalt feladatokat.

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: Ellátja a 2011. évi CLXXXIX. törvényben 
és a vonatkozó egyéb jogszabályokban a számára meghatározott feladatokat. 
Gondoskodik Göd Város Önkormányzata, valamint a helyi nemzetiségi 
önkormányzatok bevételeivel és kiadásaival kapcsolatban a tervezési, 
gazdálkodási, ellenőrzési, finanszírozási, adatszolgáltatási és beszámolási 
feladatok ellátásáról.

megjelölése:
4.4. A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti

kormányzati 
funkciószám

kormányzati funkció megnevezése

1 011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és 
általános igazgatási tevékenysége

2
011140 Országos és helyi nemzetiségi önkormányzatok igazgatási 

tevékenysége

3 011220 Adó-, vám- és jövedéki igazgatás

4
016010 Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti 

képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek

5 016020 Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek

6 031030 Közterület rendjének fenntartása

7 018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek

8 022010 Polgári honvédelem ágazati feladatai, a lakosság felkészítése

9 032020 Tűz- és katasztrófavédelmi tevékenység

10 047410 Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek
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4.5. A költségvetési szerv illetékessége, működési területe: Göd város közigazgatási 
területe.

5. Az Alapító Okirat V. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:

5. A költségvetési szerv szervezete és működése

5.1. A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje: A költségvetési szerv élén 
felelős vezető, a jegyző áll. A költségvetési szerv vezetőjét Göd Város 
Önkormányzatának polgármestere pályázat útján nevezi ki. Kinevezése, 
felmentése, fegyelmi ügye a polgármester hatáskörébe tartozik, az egyéb 
munkáltatói jogokat a polgármester gyakorolja. A jegyző megbízása határozatlan 
időre szól. A költségvetési szerv vezetője köztisztviselői jogviszonyban van 
foglalkoztatva. A költségvetési szerv köztisztviselői felett a munkáltatói jogokat a 
jegyző gyakorolja. A jegyzőt az aljegyző helyettesíti, kinevezésére, felmentésére, 
fegyelmi ügyeire a jegyzőére vonatkozó szabályok érvényesek.

5.2. A költségvetési szervnél alkalmazásban álló személyek jogviszonya:

foglalkoztatási jogviszony jogviszonyt szabályozó jogszabály

1 közszolgálati jogviszony 2011. évi CXCIX. tv.

2 munkaviszony 2012. évi I. tv.

3 megbízási jogviszony 2013. évi V. tv.

6. Az Alapító Okirat VI. pontja törlésre kerül.

7. Az Alapító Okirat VII. pontja törlésre kerül.

8. Az Alapító Okirat VIII. pontja törlésre kerül.

9. Az alapító Okirat IX. pontja törlésre kerül.

10. Az Alapító Okirat 6. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:

6. Záró rendelkezés

Jelen alapító okiratot a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés napjától kell 
alkalmazni, ezzel egyidejűleg a költségvetési szerv 2013. május 29. napján kelt alapító 
okiratát visszavonom.
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Jelen módosító okiratot a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés napjától kell alkalmazni.

Kelt: Göd, „időbélyegző szerint"

P.H.

Balogh Csaba polgármester

4



Okirat száma: 09/339-3/2022

Alapító okiratmódosításokkal egységes szerkezetbe foglalva
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a alapján a Gödi 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: GÖDI POLGÁRMESTERI HIVATAL

1.2. A költségvetési szerv

1.2.1. székhelye: 2131 Göd, Pesti út 81.

1.2.2. telephelye(i):

telephely megnevezése telephely címe
1 Önkormányzati Rendészeti Szerv 2131 Göd, Pesti út 60/A

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: Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

3.1.2. székhelye: 2131 Göd, Pesti út 81.

3.2. A költségvetési szerv fenntartójának

3.2.1. megnevezése: Göd Város Önkormányzata

3.2.2. székhelye: 2131 Göd, Pesti út 81.



4. A költségvetési szerv tevékenysége

4.1. A költségvetési szerv közfeladata: Ellátja az önkormányzat működésével, az 
államigazgatási ügyek döntésre való előkészítésével, a döntések végrehajtásával és a 
kisebbségi önkormányzatokkal kapcsolatos, a mindenkor hatályos jogszabályi 
rendelkezések alapján a feladat- és hatáskörébe utalt feladatokat.

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: Ellátja a 2011. évi CLXXXIX. törvényben és a 
vonatkozó egyéb jogszabályokban a számára meghatározott feladatokat. Gondoskodik 
Göd Város Önkormányzata, valamint a helyi nemzetiségi önkormányzatok bevételeivel 
és kiadásaival kapcsolatban a tervezési, gazdálkodási, ellenőrzési, finanszírozási, 
adatszolgáltatási és beszámolási feladatok ellátásáról.

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 011140 Országos és helyi nemzetiségi önkormányzatok igazgatási 
tevékenysége

3 011220 Adó-, vám- és jövedéki igazgatás

4 016010 Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti 
képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek

5 016020 Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek

6 031030 Közterület rendjének fenntartása

7 018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek

8 022010 Polgári honvédelem ágazati feladatai, a lakosság felkészítése

9 032020 Tűz- és katasztrófavédelmi tevékenység

10 047410 Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek

4.5. A költségvetési szerv illetékessége, működési területe: GÖD VÁROS KÖZIGAZGATÁSI 
TERÜLETE.

5. A költségvetési szerv szervezete és működése

5.1. A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje: A költségvetési szerv élén felelős 
vezető, a jegyző áll. A költségvetési szerv vezetőjét Göd Város Önkormányzatának 
polgármestere pályázat útján nevezi ki. Kinevezése, felmentése, fegyelmi ügye a 
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polgármester hatáskörébe tartozik, az egyéb munkáltatói jogokat a polgármester 
gyakorolja. A jegyző megbízása határozatlan időre szól. A költségvetési szerv vezetője 
köztisztviselői jogviszonyban van foglalkoztatva. A költségvetési szerv köztisztviselői 
felett a munkáltatói jogokat a jegyző gyakorolja.

5.2. A költségvetési szervnél alkalmazásban álló személyek jogviszonya:

foglalkoztatási jogviszony jogviszonyt szabályozó jogszabály

1 közszolgálati jogviszony 2011. évi CXCIX. tv.

2 munkaviszony 2012. évi I. tv.

3 megbízási jogviszony 2013. évi V. tv.

6. Záró rendelkezés

Jelen alapító okiratot a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés napjától kell alkalmazni, 
ezzel egyidejűleg a költségvetési szerv 2013. május 29. napján kelt alapító okiratát visszavonom.
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hófl Magyar
== Államkincstár

Magyar Állam kincstár

A DOKUMENTUMOTDfGFTÁLfS 
ALÁÍRÁSSAL LÁTTA EL

Budapesti és Pest Megyei Igazgatóság 
Államháztartási Iroda

>T V.

Í-: n 'ion
GÖD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ' (k • Ké:

Iktatószám: BPM-ÁHI/4078-1/2022
Göd
Pesti út 81

Ügyintéző: Sárga Balázs

Telefonszám: 1/429-5355
2131

Balogh Csaba részére 
polgármester

Tárgy: Költségvetési szerv alapító okirat módosításának szükségességéről

Tisztelt Polgármester Úr?

A törzskönyvi nyilvántartás adatainak felülvizsgálatakor megállapításra került, hogy az 
Önkormányzat által fenntartott GÖDI POLGÁRMESTERI HIVATAL megnevezésű 

költségvetési szerv még nem rendelkezik a 2015. január 1-jén bevezetésre került új formátumú 
létesítő dokumentummal.

A közhiteles törzskönyvi nyilvántartást a költségvetési szervek tekintetében a Magyar 
Államkincstár (továbbiakban: Kincstár) vezeti.

A nyilvántartás vezetése elektronikusan történik. A nyilvántartott adatok körét az 
államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a 
továbbiakban: Ávr.) határozza meg, amelyek bejelentése a törzskönyvi jogi személy 

kötelezettsége (kivéve a költségvetési szervek és a jogszabály alapján a költségvetési szervek 
gazdálkodására vonatkozó szabályokat alkalmazó egyéb jogi személyek esetében, amelyeknél a 
létesítő okiratot érintő adatváltozásnál a bejelentési kötelezettség az alapítói jogokat gyakorló 
szervet terheli).

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV törvény (a továbbiakban: Áht.) 8/A. § (2) bekezdés 

és 11. § (7) bekezdés, valamint a 111. § (26) bekezdés értelmében 2015. január 1-jétöl a 
költségvetési szerv alapító okiratát, módosító okiratát, az alapító okirat módosításokkal egységes 
szerkezetbe foglalt változatát és a megszüntető okiratát a Kincstár által rendszeresített új 
formátumú nyomtatvány alkalmazásával 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 fogadhatóak be a törzskönyvi 
nyilvántartásba.
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A formanyomtatvány szerves része a kitöltési útmutató, mely formai és tartalmi előírásokat 
tartalmaz. A formanyomtatvány szerkeszthető változata is közzétételre került a Kincstár 
honlapján.
Az okirat minták és kitöltési útmutatójuk a következő címen érhetőek el: 
https://www.allamkincstar.gov.hu/hu/koltsegvetesi-informaciok/torzskonyv nyomtatvanyok/230/

Felhívom figyelmét az

• Az Áht. 105. § (4) bekezdésére, mely szerint:
„ (4) A költségvetési szerv törzskönyvi nyilvántartásba való bejegyzését megelőzően, a 
költségvetési szerv alapító okirata (3) bekezdés szerinti módosításának törzskönyvi 
nyilvántartásba való bejegyzése hiányában, illetve a költségvetési szerv törzskönyvi 
nyilvántartásból való törlését követően a költségvetési szerv által megkötött szerződés semmis. ”

• Ávr. 167/C. § (5) bekezdésére, mely szerint:
„ (5) A kérelmet a társulási tanács, a közgyűlés, a képviselő-testület és a térségi fejlesztési tanács 
döntésének meghozatalától vagy a kapcsolódó törvény vagy kormányrendelet kihirdetésétől, 
egyéb esetben az adat keletkezésétől, megváltozásától számított tizenöt napon belül, a (2)-(4) 
bekezdésben és a 167/E. §-ban meghatározottak szerinti dokumentumok egy példányának 
csatolásával kell a Kincstárhoz benyújtani. Az államháztartás központi alrendszerébe tartozó 
költségvetési szerv és a jogszabály alapján a költségvetési szervek gazdálkodására vonatkozó 
szabályokat alkalmazó egyéb jogi személy esetében a kérelmet az alapításról szóló jogszabály 
vagy annak módosítása hatálybalépésétől, illetve hatályvesztésétöl, a jogszabállyal nem érintett 
egyéb adat esetében az annak keletkezésétől, illetve megváltozásától számított tizenöt napon 
belül, az (1), (la) és (4a) bekezdésben és a 167/E. §-ban meghatározottak szerinti dokumentumok 
egy példányának csatolásával kell a Kincstárhoz benyújtani. ”

Az okiratok tekintetében az adat keletkezésének, illetve megváltozásának számít a testületi 
döntés, határozat keletkezésének időpontja. Attól számított 15 napon belül kell benyújtani az 
okiratokat a törzskönyvi nyilvántartáshoz. A kormányrendeletben előírt határidő elmulasztása 
megteremti a jogalapot arra, hogy a Kincstár éljen az Áht. 105/B § (1) bekezdésben kapott 
felhatalmazásával, és a határidő elmulasztójával szemben bírságot szabjon ki.

Az alapító szerveknek saját érdeke, hogy a költségvetési szervre vonatkozó, és az alapító okiratot 
érintő döntésük mielőbb a törzskönyvi nyilvántartásba bejegyzésre kerüljön azáltal, hogy a 
módosított és egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratok csatolásával kérelmezik a változás 
átvezetését a törzskönyvi nyilvántartásban. Adatváltozásnak kell tekinteni az okirat olyan 
szöveges változását is, melyet a törzskönyvi nyilvántartás csak iratbefogadásként kezel.
Az Ávr. 167/A. § (2) bekezdés 15. pontja a törzskönyvi nyilvántartás kötelező adataként írja elő 
az okiratok digitalizált vagy elektronikus formában történő nyilvántartását.
Az Áht. 105. § rendelkezéseiből következőleg azon okiratok tekinthetőek érvényes okiratoknak, 
melyek a törzskönyvi nyilvántartásnál bejegyzésre kerültek.

A létesítő okiratot érintő változás bejelentésekor a módosító okiratot és a módosításokkal 
egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot is csatolni kell.

Az Ávr. 167/C. § (1) bekezdés d) pontja és a 167/E. § (1) bekezdés 3. pontja értelmében a 

költségvetési szerv és a jogszabály alapján a költségvetési szervek gazdálkodására vonatkozó 
szabályokat alkalmazó egyéb jogi személy létesítő okiratát érintő módosítást az irányító szerv az 
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alapító okirat módosítását tartalmazó okirat, valamint az alapító okirat módosításokkal egységes 
szerkezetbe foglalt változata és az alapító okirat módosításának elfogadásáról szóló képviselő
testületi határozat csatolásával, a változás-bejelentési kérelem benyújtásával kéri.

Beküldendő dokumentumok az Önkormányzat hivatali kapuján keresztül:
B202 vagy B204 Változásbejelentési kérelem:
- módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat (elektronikus közokiratként)
- módosító okirat (elektronikus közokiratként)
- az alapító okirat módosításának elfogadásáról szóló képviselő-testületi határozat

Fentieket figyelembe véve kérem, hogy szíveskedjen a költségvetési szerv alapító okiratának 
mihamarabbi módosítása ügyében a szükséges intézkedést megtenni, valamint a hatályos 
okiratokat benyújtani az Igazgatóság részére a közhiteles törzskönyvi nyilvántartásba 
történő bejegyzés érdekében.

A beküldéshez használható ÁNYK segédlet 2018. február 26-án került feltöltésre az eAdat jelszó 

nélkül elérhető felületére.

Tájékoztatom, hogy a jogszabályi előírásoknak tartalmi és formai szempontból megfelelő 
okiratok beküldése érdekében az okiratokat kiadó szervek támogatása - a törzskönyvi eljárásban 
eljáró szerv rendelkezésére álló szakmai kapacitás és leterheltség függvényében - igény szerint a 
létesítő dokumentumok előzetes véleményezésével biztosítható.

Kérem, hogy fentiek alapján az okiratok benyújtása ügyében mihamarabb intézkedni 
szíveskedjen.

Budapest, időbélyegző szerint

Üdvözlettel:

Kánya Lászlóné 
osztályvezető

Készült: 2 példányban
Kapják:
1. sz. pld.: GÖD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2. sz. pld.: Irattár
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Melléklet

Tudnivalók az új típusú okiratok összeállításával kapcsolatban:

1. Az okirat mintákhoz általánosságban

- Az alapító szerveknek a beadandó okiratokat a Word dokumentumok kitöltésével kell 
megszerkeszteniük.

- Az egyes pontok elnevezésén nem lehet módosítani. Új tartalmi elemeket nem lehet az 

okiratba beleírni.
- Az Ávr. és a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény szerinti kötelező tartalmi 

elemeknek az okiratokban benne kell lennie, azok a pontok nem hagyhatóak el.
- Egyéb pontok kihagyása lehetséges, viszont akkor ügyelni kell arra, hogy az okirat pontjainak 

sorszámozása folyamatos maradjon.
- Minden okiratnak külön okiratszámának kell lennie. Az okiratokon nem lehet „melléklet” 

vagy „függelék” megjegyzés.
- Az okiratok záró szövege is meghatározott.
- A módosításra kerülő alapító okirat beazonosítására az alapító okirat záró rendelkezésében és 

a módosító okirat bevezető részében a korábbi alapító okirat aláírási dátumának megadása 
mellett, amennyiben az előző alapító okirat rendelkezik okirat számmal, abban az esetben az 
okirat számának megadása is előírt.

2. Alapító okirat

- Ha az egyes szöveges pontok további tagolása szükséges, akkor a ponton vagy alponton belül 
újabb alpont szintek képezhetők. Például: alap tevékenységi szöveges leírásában.

- A költségvetési szerv megnevezésének és rövidített nevének az Ávr. 167/A. § (1) bekezdés 2. 

pontjában és a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény. 3:6. §-ban, valamint a 
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 84. § (5) 
bekezdésében előírt névképzési szabályoknak kell megfelelnie, egyedinek kell lennie.

~ Az alapító okirat mintában szerepel az alapítási dátumra vonatkozó pont, ami nem térhet el a 
törzskönyvi nyilvántartásban szereplőtől, vagyis az okiratszerkesztők a vélt intézménytörténeti 
előzményeket nem szerepeltethetik az okiratban.

- A jogelődök tekintetében sem engedhető meg eltérés a törzskönyvi nyilvántartásban 
szereplőtől. Ebből az is következik, hogy a költségvetési szerv működése során beolvadt 
szerveket is szerepeltetni kell, még akkor is, ha eddig nem volt feltüntetve az alapító okiratban.

- Fontos, költségvetési szervnek csak költségvetési szerv lehet a jogelődje és jogutódja. Ez az 
érintett pontok szövegezéséből is kiderül.

- Az alapító okirat mintában van több olyan pont, amely elsősorban a központi költségvetési 
alrendszerbe tartozó költségvetési szervre értelmezhető. Ezek önkormányzati alrendszerhez 
tartozó költségvetési szerv okiratából kihagyandók. Pl.: középirányító szerv.

- Ingatlanvagyonnal kapcsolatos rendelkezés csak köznevelési intézmény esetében 
megengedett.
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3. Módosító okirat

- Az alapító okirat egészének újraszabályozása nem lehetséges, vagyis nem lehet a módosító 
okiratban az alapító okirat összes pontját törölni, és az új tartalom szerinti alapító okiratot 
teljes egészében beemelni. A módosító okiratot a kiadott segédlet és kitöltési útmutató alapján 
kell elkészíteni, pontról pontra átvezetve a módosításokat a közhiteles törzskönyvi 
nyilvántartás szerinti utolsó hatályos alapító okirathoz képest.

4. Elektronikus közokirat

Az Ávr. 167/E. § (4) bekezdés értelmében a törzskönyvi nyilvántartásba az okiratokat 

közokiratként kell benyújtani. A létesítő és a megszüntető okirat kivételével az okiratok egyszerű 
másolatban is benyújthatóak. A polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény (a 
továbbiakban: Pp.) 323. § (1) bekezdés értelmében „A közokirat olyan papír alapú vagy 
elektronikus okirat, amelyet bíróság, közjegyző vagy más hatóság, illetve közigazgatási szerv 
ügykörén belül, a jogszabályi rendelkezéseknek megfelelő módon állított ki.”

Az elektronikus ügyintézés részletszabályairól szóló 451/2016 (XII. 19.) Korm. rendelet (a 
továbbiakban: Vhr.) 12. § (4) bekezdés szerint az (1) bekezdés b)-f) pontja szerint hiteles irat 
akkor közokirat, ha megfelel a törvényben meghatározott, a közokiratra vonatkozó további 
feltételeknek. így a Vhr. 12. § (1) bekezdés értelmében az irat b) a nyilatkozattevő vagy kiállító 

elektronikus ügyintézést biztosító szerv - illetve annak nevében kiadmányozásra jogosultjának - 
legalább fokozott biztonságú elektronikus aláírásával vagy bélyegzőjével és - ha jogszabály így 
rendelkezik - időbélyegzővel látták el, c) iratérvényességi nyilvántartásban 
elhelyezték, d) az aláíró vagy kiadmányozásra jogosult azt az azonosításra visszavezetett 
dokumentumhitelesítés szolgáltatással hitelesítette, e) kizárólag az elektronikus ügyintézést 
biztosító szerv zárt informatikai rendszerében történő felhasználás esetén a szerv zárt 
informatikai rendszerében rögzítették, vagy f) jogszabályban meghatározott más módon 
hitelesítették, továbbá a Pp. 323. § (4) bekezdése szerint „Elektronikus közokirat kiállításához az 
is szükséges, hogy a közokirat kiállítására jogosult az elektronikus okiraton - ha jogszabály 
eltérően nem rendelkezik - minősített vagy minősített tanúsítványon alapuló fokozott biztonságú 
elektronikus aláírást vagy bélyegzőt, és amennyiben jogszabály így rendelkezik időbélyegzőt 
helyezzen el.”

A fent leírt jogszabályi hivatkozások és az elektronikus ügyintézési szolgáltatások nyújtására 
felhasználható elektronikus aláíráshoz és bélyegzőhöz kapcsolódó követelményekről szóló 
137/2016. (VI. 13.) Korm. rendelet értelmében az elektronikus közokiratot az arra jogosultnak 
kell elektronikusan aláírnia, mely aláírásból ki kell derülnie, hogy ki (személy neve), milyen 
beosztásban és mely szervezet képviseletében járva írt alá, illetve az elektronikus aláírás 
időpontját is tartalmazza a tanúsítvány. Az elektronikus aláírás időpontjának és az okirat 
dátumának meg kell egyeznie. Javasolt az okiratokon a Kelt: <Helység név>, „időbélyegző 
szerint” keltezés jelölésének használata.
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Az Ávr. 167/C. § (l)-(4a) bekezdésében meghatározott okiratot (jelen esetben alapító és módosító 

okirat), dokumentumot közokiratként kell benyújtani. A jelzett okiratokat elektronikus 
közokiratként kell csatolni.
Tehát az alapító és módosító okiratot minősített vagy minősített tanúsítványon alapuló 
fokozott biztonságú (polgármesteri) elektronikus aláírással kell ellátni.

5. Milyen esetekben kell B202-es változásbejelentési és mikor kell B204-es Irat befogadási 
kérelmet beküldeni?

B202 - Változásbejelentési kérelem:
Az önkormányzati költségvetési alrendszerbe tartozó költségvetési szerv az Ávr. 167/A. §-ban 
meghatározott adatában történő módosítás esetén szükséges beküldeni.
Ilyen adatnak minősül:

megnevezés/rövidített/idegen nyelvű megnevezés
székhely cím
foglalkoztatási jogviszonyok
alaptevékenységi/szakágazati besorolás
kormányzati funkció
irányító/felügyeleti szerv
telephely, tagintézmény

- jogelőd

Tehát, ha az alapító okirat 1-es (megnevezés, székhely, telephely), 2.3-as (jogelőd), 4.2-es 
(szakágazati besorolás), 4.4-es (kormányzati funkció), 5.2-es (foglalkoztatási jogviszony) 
pontjait, továbbá köznevelési intézmények esetében, ezen kívül a 6.2-es (tagintézmény) pontot 
érinti a módosítás, akkor a változást csak a B202 változásbejelentési kérelem benyújtásával lehet 
kérelmezni.

B204 - Irat befogadási kérelem
Az önkormányzati költségvetési alrendszerbe tartozó költségvetési szerv esetében ezen kérelmet 
szükséges beküldeni, ha a létesítő okiratra vonatkozó módosítás nem érinti az Ávr. 167/A. §-ban 
meghatározott adatokat.
Tehát, ha pl. a költségvetési szervek alapító okirat 4.1. 4.3-as vagy 5.1-es pontjában, továbbá 
köznevelési intézmények esetében, ezen kívül a „feladatellátási helyenként felvehető maximális 
gyermek létszám” vagy a „feladatellátást szolgáló ingatlanvagyon” pontot érinti a módosítás, 
akkor a változást csak a B204 Irat befogadási kérelem benyújtásával lehet kérelmezni.

A kérelmezett időpont megadásánál kérem, legyen tekintettel arra, hogy a törzskönyvi 
nyilvántartási eljárásban az ügyintézési határidő 8 (teljes eljárás esetén 20) nap. Kérem, hogy az 
időpont megadásánál a 8 napos határidőt is számolja bele a kért bejegyzési dátumba.
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uoa varos oriKormanyzaia 
2131 Göd, Pesti út 81.

HATÁROZAT

42/2020. (III. 3.) Képviselő-testületi határozat

"A Gödi Polgármester Hivatal alapító okiratának módosítása "

42/2020. (III. 3.) Ök. határozat

Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

úgy dönt, hogy a Gödi Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratát a következők szerint módosítja:

1. Telephelyként fölveszi az alapító okiratba a 2131 Göd, Pesti út 60/A szám alatti címet.

2. Törli az Alapító Okiratból az
a. Igazságügyi szakértői tevékenység 031030
b. Foglalkoztatás-egészségügyi alapellátás 074011
c. Egészségügyi szakértői tevékenységek 076040
d. Betegséggel kapcsolatos pénzbeni ellátások, támogatások 101150 

kormányzati funkcióba tartozó alaptevékenységeket.

3. Fölveszi az Alapító Okiratba a
a. Támogatási célú finanszírozási műveletek 018030
b. Polgári honvédelem ágazati feladatai, a alkosság felkészítése 022010
c. Tűz- és katasztrófavédelmi tevékenység 032020
d. Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek 047410
e. ön kormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről 9000020

E döntés a törzskönyvi bejegyzés napjával lép hatályba.

Felkéri a jegyzőt a módosító okiratok és az egységes szerkezetbe foglalat új Alapító Okirat előkészítésére és a 
polgármestert ezek kiadmányozására.

Felelős: dr. Szinay József címzetes főjegyző, Balogh Csaba polgármester
Határidő: azonnal

Határidők, felelősök:

Határidő: azonnal, Felelős: Balogh Csaba, Hivatali felelős: dr. Szinay József

K. m. f.

A kivonat hiteléül: jegyzőkönyvvezető



ALAPÍTÓ OKIRAT

Gödi Polgármesteri Hivatni

a Magyarország helyi önkormányzatiról szóló 2011, évi Cl XXXIX. tv. 84. az államháztartásról szóló 
2011. évi CXCV. tv. <8. íj (1) bekezdésének e) pontja és az ennek végrehajtásáról szóló 36872011. (XII.31 

Konn. rendelet 5. szerint ’
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg (2013. május)1*2

1. A költségvetési szerv:'
1. Megnevezése: Gödi Polgármesteri Hivatal1
2. Székhelye: 2131 Göd Pesti u. 81.
3. illetékességi területe* működési köre1: Göd Város közigazgatási területe
4. Adószama: 15394019 2 13
5. Költségvetési törzsszáma: 394 019
6. Statisztikai számjele: 15394019 8411 321 13

IL Létrehozásáról rendelkező jogszabály (határozat):
1990. évi I.XV. törvény 38, § felhatalmazása alapján a 10/1990 (X.29.) Őtv. határozat, illetve Magyarország 
helyi önkormányzaiairól szóló 201 i. évi CLXXX1X. tv. 84.

Hl. Jogszabályban meghatározón közfeladata
A Magyarország helyi Önkormányzatairól1 szóló 2011. évi CLXXX1X,1 1örvény alapján ellátja az 
önkormányzat működésével, az államigazgatási, közigazgatási* ügyek döntésre való előkészít é.\é\ cl. a 
döntések végrehajtásával és a kisebbségi önkormányzatokkal kapcsolatos, a mindenkor hatályos jogszabályi 
rendelkezések alapján a feladat és hatáskörébe utalt feladatokat.

IV. A költségvetési*’ szerv alaptevékenysége
Szakágazati besorolása: 84] 105 Helyi önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások

igazgatási tevékenysége
A Polgármesteri Hivatal ellátja a 2011. évi CLXXX1X. törvényben és a vonatkozó egyéb jogszabályokban a 
számára meghatározón feladatokat. Gondoskodik Göd Város Önkormányzat, valamint a gödi helyi 
nemzetiségi Önkormányzaf(ok) bevételeivel és kiadásaival kapcsolatban a tervezési, gazdálkodási, 
ellenőrzési, finanszírozási, adatszolgáltatási és beszámolási ichdatok ellátásáról.2

Ala|)tfveU‘.:nség alapvető szakfeladata:
84H26 Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége
A hij» tevéken y $ ég sza kfela d at a i:

7496 ló Igazságügyi szakértői tevékenység
S í 1114 Országgyűlési képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek
841115 Önkormányzati képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek
841116 Országos, települési és területi kisebbségi önkormányzati választásokhoz kapcsolódó tevékenységek 
841117 Európai parlamenti képviselőválasztáshoz kapcsolódó tevékenységek
841118 Országos és helyi népszavazáshoz kapcsolódó tevékenységek
841126 Önkormányzatok és társulások általános végrehajtó igazgatási tevékenysége1
841127 Települési kisebbségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége
841132 Adóigazgatás1
841133 Adó, illeték kiszabása, beszedése, adóellenőrzés
841235 Környezetvédelem és természetvédelem helyi igazgatása és szabályozása1
841901 Önkormányzatok. valamint többcélú kistérségi társulások elszámolásai
841902 Központi költségvetési befizetések
841907 Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szerveikkel
842421 Közterület rendjének fenntartása
862231 Foglalkozás-egészségügy: alapellátás1
869011 Hatósági eljárás érdekében vagy más. jogszabályban előirt okból kötelezően végzett 

egészségügyi szakértői tevékenység1



882111 Aktív korúak járadéka3
882113 Lakásfenntartási támogatás normál ív alapon
882115 Ápolási díj alanyi jogon
882116 Ápolási díj méltányossági alapon
882117 Rendszeres gyermekvcddmi pénzbeli ellátás
8821 í8 Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás
882119 Óvodáztatás] támogatás
882121 Helyi eseti Lakásfenntartási lámogalás
•882202 Közgyógye 1 í átás
889936 Gy crnicktariásdij megelőlegezése
889967 Mozgáskorlátozottak gépjármű-szerzési és -átalakítási támogatása
89044] Rövid időtartamú közfcgjalkoztatás5
890442 Foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkozriatásd
890443 Egyéb közfoglalkoztatás1

V. Irányító szerv neve, székhelye
Göd Város Önkormány zni Képviselő-lesíükic
2131 Göd. Pesti81.

VI. Gazdasági1 besorolása1
Költségvetési szerv gazdálkodási jogköre': önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv

VII. A közigazgatási szerv vezetőjének kinevezése
A Polgármester: Hivatal vezetésére a polgármester1 pályázat alapján, a jogszabályban megállapított képesítési 
követelményeknek megfelelő jegyzőt nevez ki. A kinevezés határozatlan időre szól. A jegyző a hivatal 
közigazgatási-szakmai vezelojc. A Hivatal kö/tiszts isclöi feletti munkáltatói jogokat a jegyző gyakorolja

Vili. Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszony megjelölése 
boglalkoztato!(iíi?nak jogviszonya alapesetben köztisztviselő, melyekre a közszolgálati tisztviselőkről szóló 
2011. évi CXCIX. törvény az irányadó. Foglalkoztatottjainak jogviszonya lehet továbbá munkaviszony2, 
melyekre nézve a Munka 1 örvény-könyvéről szóló 2012. évi 1. lörvény az irányadó. Egyéb foglalkoztatásra 
irányuló jogviszonyra a Polgári Törvénykönyvről szóló .1959. évi IV. törvény az irányadó.

IX. Egyebek
A Hivatal működéséi megalakulását követően a 2/1991. (II. 06) sz. önkormányzati rendelet és a hatályban 
lé\ö, Göd Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 8/2011.(111.23.) sz. Ok. 
rendeletnek megfelelően végzi, szervezeti tagozódását e renddel függelékeként minősülő 40/2006.(Xll. 4) 
Ügyrendjében határozta meg.
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A M^rkó József
polgármester'‘4

Módosítások:
1. A szövegrészt módosította, kiegészítette a 25/2013. (11.27.) sz Ök. határozat
2. A szövegrészt módosította, kiegészítene a 80/2013. (V.29.) sz. Ök. határozat

Záradék: A Gödi Polgármesteri Hivatal fenti alapító okiratát Göd Város Önkormány zai Képviselő
testülete 80/2013. (V.29.) sz. Ök. határozatával hagyta jóvá. Hatályos: a törzskönyvi bejegyzés napjával

A kiadmány hiteléül:
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