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Tárgy: A Battonya Városi Önkormányzat Egészségügyi és Szociális Ellátó Szervezet Alapító Okiratának 

módosítása 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Az Egészségügyi és Szociális Ellátó Szervezet könyvvezetése során alkalmazott nem technikai 

kormányzati funkciókat az Alapító Okiratban szerepeltetni kell, valamint a Magyar Államkincstár által 

kiadott közhiteles törzskönyvi nyilvántartásba be kell jelenteni.  

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. 

A kormányzati funkciókat csak a kormányzati funkciók, államháztartási szakfeladatok és szakágazatok 

osztályozási rendjéről szóló 68/2013. (XII.29.) NGM rendeletben megfogalmazottak alapján lehet 

alkalmazni. 

 

Battonya Városi Önkormányzat Egészségügyi és Szociális Ellátó Szervezet esetében: 

 

- 104012 Gyermekek átmeneti ellátása 

 

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. 

 

H a t á r o z a t i  j a v a s l a t: 

 

A Képviselő-testület jóváhagyja a Battonya Városi Önkormányzat Egészségügyi és Szociális Ellátó 

Szervezet könyvvezetése során alkalmazott nem technikai kormányzati funkció 

- 104012 Gyermekek átmeneti ellátása 

felvételét az Alapító Okiratba és bejelentését a Magyar Államkincstár által kiadott közhiteles 

törzskönyvi nyilvántartásba. 

A Képviselő-testület a Battonya Városi Önkormányzat Egészségügyi és Szociális Ellátó Szervezet 

Alapító Okiratának módosítását a Módosító Okirat szerinti tartalommal, a módosításokkal egységes 

szerkezetbe foglalt Alapító Okiratot jóváhagyja. A Battonya Városi Önkormányzat Egészségügyi és 

Szociális Ellátó Szervezet módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát a törzskönyvi 

nyilvántartásba történő bejegyzés napjától kell alkalmazni. 
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