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 Tárgy:  A 427/2014.(XI.26.)MÖKT számú 
határozat visszavonása, a ENI alapító 
okiratának módosítása

Melléklet: Módosító alapító okirat
Jegyző

Képviselő-testület!

Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 427/2014.(XI.26.) MÖKT határozatával döntött 
az Egyesített Népjóléti Intézmény  alapító okirat módosításáról a név, a székhely és a kormányzati 
funkciók változása miatt. Fenti határozattal elfogadott módosító okirat alapján került az alapító 
okirat módosításra. A törzskönyvi nyilvántartást végző Magyar Államkincstár a módosított alapító 
okirat bejegyzését megtagadta, mivel abban nem került törlésre az intézmény  gazdálkodási jogköre a 
368/2011.(XII.31.) Korm. rendelet 181.§-a alapján. 
  
A Magyar Államkincstár hiánypótló végzésében 427/2014. (XI.26.) MÖKT számú határozat 
visszavonására és új módosító okirat beadására kötelezte Makó Város Önkormányzatát. 
Fentiek alapján a módosító okiratban a gazdálkodási jogkör törlése mellett módosításra kerül a név 
az alábbiak szerint: Az intézmény alapító okiratában a módosítást követően az intézmény neve 
Makói Egyesített Népjóléti Intézmény. Rövid neve: MENI 
  
Magyar Államkincstár Csongrád Megyei Igazgatósága az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. 
törvény 104. § (1) bekezdése alapján 2014. január 1. napjától nyilvántartott hatályos adatait- 
nevezetesen a szakfeladatok helyébe lépő kormányzati funkciókat - át kell vezetni az intézmény 
alapító okiratán. 
  
Az Egyesített Népjóléti Intézmény a Csongrád Megyei Kormányhivatal Makói Járási Hivatal Járási 
Munkaügyi Kirendeltségével kötött megállapodás alapján részt vesz a közfoglalkoztatásban, ezért 
szükséges ezen kormányzati funkciók beemelése az alapító okiratba is. 
  
  
Tisztelt Képviselő-testület! 
  
A fentiek alapján kérem a határozati javaslat elfogadását. 
  

 HATÁROZATI JAVASLAT 
  

Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy az Egyesített Népjóléti 
Intézmény Alapító Okiratának módosításáról hozott 427/2014.(XI.26.) MÖKT számú 
határozatát visszavonja, ezzel egy időben  hozott határozatával az intézmény alapító okiratát 
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módosító okiratot a   melléklet szerinti tartalommal elfogadja.  
  
  
A képviselő-testület felhatalmazza Makó Város Önkormányzatának polgármesterét, hogy 
képviseletében és nevében a jóváhagyott Módosító Okiratot és az egységes szerkezetbe foglalt 
Alapító Okiratot aláírja.  
  
Továbbá felkéri Makó Város Önkormányzatának jegyzőjét, hogy a Egyesített Népjóléti Intézmény 
módosított Alapító Okiratát küldje meg a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés végett a 
külön jogszabályokban előírtaknak megfelelően az illetékes szervnek. 
  
Felelős: polgármester, jegyző  
Határidő: azonnal  
  
A képviselő-testület a határozat végrehajtásáról tájékoztatást nem kér. 
  
Erről értesítést kap:  
- Makó Város polgármestere  
- Makó Város jegyzője  
- Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Osztály  
- Polgármesteri Hivatal Hatósági Osztály 
- Egyesített Népjóléti Intézmény  
- Irattár 

Makó,  2014. december 16. Farkas Éva Erzsébet
polgármester
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