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Tisztelt Képviselő-testület! 

A kormányzati funkciók és államháztartási szakágazatok osztályozási rendjéről szóló 15/2019. 

(XII.7.) PM rendelet (továbbiakban: PM rendelet) 2. § (1) bekezdése alapján a költségvetési 

szerv közfeladatait, szakmai alaptevékenységeit az 1. mellékletben foglalt kormányzati 

funkciókba – funkciószámmal és -megnevezéssel – be kell sorolni, és az alapító okiratában – a 

(2) bekezdésben meghatározott kivétellel – fel kell tüntetni. 

A PM rendelet 3. § (1)-(2) bekezdése alapján a költségvetési számvitelben a bevételeket és 

kiadásokat azokon a kormányzati funkciókon kell elszámolni, amelyek érdekében azok 

felmerültek. A költségvetési szerv más költségvetési szerv részére végzett tevékenységének 

bevételét, kiadását az ellátott szerv azon kormányzati funkcióin kell elszámolni, amelyek 

érdekében felmerültek, tekintet nélkül arra, hogy az adott kormányzati funkciók az elszámolást 

végző költségvetési szerv alapító okiratában szerepelnek-e. 

Fenti jogszabályi rendelkezésre és a költségvetési szervnél felmerült új kormányzati funkcióra 

tekintettel a Balassi Bálint Művelődési Ház és Könyvtár alapító okiratának módosítása vált 

szükségessé.  

Határozati javaslat: 

Jánossomorja Város Önkormányzata Képviselő-testületének .../2022. (X.11.) Kt. 

határozata 

1) Jánossomorja Város Önkormányzata Képviselő-testülete döntött arról, hogy a Balassi 

Bálint Művelődési Ház és Könyvtár alapító okiratának módosítását és annak egységes 

szerkezetbe foglalását az 1. sz. melléklet szerinti tartalommal elfogadja.  

 

2) Felkéri a jegyzőt, hogy a döntését követően 15 napon belül gondoskodjon a Balassi 

Bálint Művelődési Ház és Könyvtár alapító okiratának törzskönyvi nyilvántartásban 

történő átvezetéséről.  

 

3) Felhatalmazza az polgármestert, hogy az 1) pontban jóváhagyott módosító okiratot, 

illetve az egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot aláírja. 

 

Felelős:  Lőrincz György polgármester, ill. 

    dr. Péntek Tímea jegyző 

Határidő:  döntést követő 15 napon belül 

 

Kérem a T. Testületet, hogy az alapító okirat módosításáról, illetve az egységes szerkezetbe 

foglalt alapító okirat kiadásáról döntést hozni szíveskedjen. 

 

Jánossomorja, 2022. 10. 06. 

Lőrincz György s.k. 

      polgármester 

  


