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Szentes                                                                      
 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvényben, valamint államháztartás 
működési rendjéről szóló 217/1998. (XII.30.) Korm. rendeletben foglaltak alapján a 
felügyeleti szerv feladata az irányítása alá tartozó költségvetési intézmény állami feladatként 
ellátott alaptevékenységének meghatározása, valamint e jellegnek megfelelő besorolása. Az 
alapító okiratban rögzített alaptevékenység alapján a költségvetési szerv szakágazati 
besorolása a törzskönyvi nyilvántartásba felveendő adat. A pénzügyminiszter - igazodva az 
Európai Parlament és a Tanács 1893/2006/EK rendeletéhez - 8005/2007. (PK.14.) PM 
tájékoztatójában tette közzé a költségvetési szervek részére 2008. január 1-jétől 
alkalmazandó új ágazati osztályozási és besorolási rendet. Ugyancsak január 1-jei 
hatállyal módosult – az előzőekkel összhangban -  a gazdasági tevékenységek egységes 
ágazati osztályozási rendszere (TEÁOR). Ennek megfelelően 2008. január 1-jei hatállyal 
módosítani szükséges a változással érintett szervezetek alapító okiratát.  
További módosítás, hogy a Magyar Államkincstár törzskönyvi nyilvántartásával 
kapcsolatosan új alkalmazást vezet be, melynek célja közhiteles, hatósági, nyilvános, 
számítógépes törzskönyvi nyilvántartó rendszer teljes körű alkalmazása 2008. január 1-i 
hatállyal. 
E számítógépes rendszerben a törzskönyvi alanyok azonosítására (PIR azonosító) egy új, 6 
pozíciós azonosító kerül kialakításra, amely biztosítja, hogy a törzskönyvi alany teljes 
életciklusban egy állandó azonosítóval rendelkezzen. Az önálló gazdálkodási jogkörrel 
rendelkező szervek esetén az új PIR törzsszám megegyezik a régi törzsszám első 6 
számjegyével, míg a részben önálló gazdálkodási jogkörű intézmények esetében pedig új, 6-
tal kezdődő szám kerül kiadásra. 
A fenti módosítások az Önkormányzat valamennyi intézményét érintik, így az összes alapító 
okirat módosítása szükséges a határozati javaslatban foglaltak szerint a Kincstár által 
meghatározott 2008. január 31-i határidőig. 
 
Tájékoztatom a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a módosított szakágazati rendhez igazodó 
új szakfeladat rend kidolgozása – a Pénzügyminisztérium tájékoztatása szerint – folyamatban 
van, melynek várható közzétételi időpontja 2008. január vége, február eleje, így az alapító 
okiratok teljes köre az I. negyedévben ismét módosul az új szakfeladatrend miatt. 
 
A hatályos alapító okiratok megtekinthetők a Jegyzői Irodán a 206. szobában. 
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…../2008. (I.25.) Kt. 
 
Tárgy: Alapító okiratok módosítása 
 

Határozati javaslat 
 
Szentes Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta az intézményi alapító 
okiratok módosítása tárgyú előterjesztést és a következő határozatot hozza: 
 
1. Szentes Város Önkormányzatának Sportközpontja alapító okiratában a 354754-2-03 

törzsszám helyett 638485, a 926100 szakágazat helyett 931100, 
2. a Terney Béla Kollégium alapító okiratában a 355344-0-00 törzsszám helyett 355344, az 

55130 szakágazat helyett 559000, 
3. a Városellátó Intézmény alapító okiratában feltüntetésre kerül a 355366 törzsszám, a 9002 

TEÁOR besorolás helyett 3811, a 900200 szakágazat helyett 381100, 
4. a Városi Intézmények Gazdasági Irodája alapító okiratában a 355410-0-00 törzsszám 

helyett 355410, a 8010 TEÁOR besorolás helyett 8411, a 80110 szakágazat helyett 
841115, 

5. a Deák Ferenc Általános Iskola alapító okiratában a 355410-2-02 törzsszám helyett 
638517, a 8010 TEÁOR besorolás helyett 8520, a 80120 szakágazat helyett 852010, 

6. a Petőfi Sándor Általános Iskola alapító okiratában a 355410-2-04 törzsszám helyett 
638528, a 8010 TEÁOR besorolás helyett 8520, a 80120 szakágazat helyett 852010, 

7. a Koszta József Általános Iskola alapító okiratában a 35410-2-28 törzsszám helyett 
638539, a 8010 TEÁOR besorolás helyett 8520, a 80120 szakágazat helyett 852010, 

8. a Lajtha László Alapfokú Művészeti Iskola alapító okiratában a 355140-2-31 törzsszám 
helyett 638540, a 8010 TEÁOR besorolás helyett 8520, a 80130 szakágazat helyett 
852020, 

9. a Klauzál Gábor Általános Iskola alapító okiratában a 355410-2-33 törzsszám helyett 
638551, a 8010 TEÁOR besorolás helyett 8520, a 80120 szakágazat helyett 852010, 

10. a Szentesi Családsegítő Központ alapító okiratában feltüntetésre kerül a 638562 
törzsszám, a 8532 TEÁOR besorolás helyett 8899, a 853200 szakágazat helyett 889900, 

11. Szentes Város Önkormányzata Bölcsődéje alapító okiratában feltüntetésre kerül a 638573 
törzsszám, a 8532 TEÁOR besorolás helyett 8891, a 853200 szakágazat helyett 889110, 

12. a Szentesi Művelődési Központ alapító okiratában a 355421-0-00 törzsszám helyett 
355421, a 9231 TEÁOR besorolás helyett 9002, a 9232 TEÁOR besorolás helyett 9004, a 
9234 TEÁOR besorolás helyett 9329, a 9272 TEÁOR besorolás helyett 9328,  

13. a Központi Gyermekélelmezési Konyha alapító okiratában feltüntetésre kerül a 356923 
törzsszám, a 5551 TEÁOR besorolás helyett 5629, az 555100 szakágazati besorolás 
helyett 562900, 

14. Szentes Város Gondozási Központja alapító okiratában feltüntetésre kerül a 357414 
törzsszám, a 8532 TEÁOR besorolás helyett 8810,  a 853200 szakágazat helyett 881000, 

15. a Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság Szentes alapító okiratában a 358093-0-00 
törzsszám helyett 358093, a 7525 TEÁOR besorolás helyett 8425, a 752520 szakágazat 
helyett 842520, 

16. Szentes Város Hajléktalan Segítő Központja alapító okiratában feltüntetésre kerül a 
358717 törzsszám, a 8532 TEÁOR besorolás helyett 8899, a 853200 szakágazat helyett 
889900, 
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17. az Egységes Pedagógiai Szakszolgálat alapító okiratában feltüntetésre kerül a 358785 
törzsszám, a 8010 TEÁOR besorolás helyett 8520, a 8021 TEÁOR besorolás helyett 8531,  
a 80520 szakágazat helyett 856000, 

18. a Központi Óvoda alapító okiratában a 359265-1-00 törzsszám helyett 359265, a 8010 
TEÁOR besorolás helyett 8510, a 80110 szakágazat helyett 851020, 

19. a Kertvárosi Óvoda alapító okiratában a 359276-1-00 törzsszám helyett 359276, a 8010 
TEÁOR besorolás helyett 8510, a 80110 szakágazat helyett 851020, 

20. a Dr. Sipos Ferenc Parkerdő Otthon alapító okiratában a 8531 TEÁOR besorolás helyett 
8730, a 8532 TEÁOR besorolás helyett 8810, a 853100 szakágazat helyett 873000, a 
853200 szakágazat helyett 881000  

besorolást hagyja jóvá 2008. január 1-jei hatállyal. 
 
21. Szentes Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatala alapfeladatait meghatározó 

„módosított tevékenységi kör” elnevezést „alapító okirat” elnevezésre módosítja és az 
alapító okiratban feltüntetésre kerül a 354754 törzsszám, a 7511 TEÁOR besorolás helyett 
8411, az 5522 TEÁOR besorolás helyett 5520, a 7140 TEÁOR besorolás helyett 7721, a 
9261 TEÁOR besorolás helyett 9311, a 9272 TEÁOR besorolás helyett 9329, a 751115 
szakágazat helyett 841105 besorolást hagyja jóvá 2008. január 1-jei hatállyal. 

 
A Képviselő-testület felhívja a jegyzőt, hogy a változásokat az intézményi alapító okiratokon, 
valamint a költségvetési szervek törzskönyvi nyilvántartásán vezesse át. 
 
Felelős: Jegyző 
Határidő: 2008. január 31. 
 
A határozatról értesítést kapnak: 
1. Szentes Város Polgármestere 
2. Polgármesteri Hivatal Jegyzője 
3. Polgármesteri Hivatal Számviteli és Tervezési Iroda 
4. Önkormányzati intézmények vezetői 
5. Magyar Államkincstár Dél-alföldi Regionális Igazgatósága 
6. Irattár 
 
 
Szentes, 2008. január 8. 
 
 
                                                                                                  Dr. Sztantics Csaba 
                                                                                                         jegyző 


