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Tárgy:  A Békési Polgármesteri Hivatal Alapító 
okiratának módosítása  

Sorszám: IV/13 
Döntéshozatal módja: 

Előkészítette: Váczi Julianna osztályvezető 
Gazdasági Osztály 

Egyszerű szótöbbség 

Véleményező 
bizottság: 

Ügyrendi, Lakásügyi, Egészségügyi és 
Szociális Bizottság 

A tárgyalás módja: 
Nyilvános ülés 

Egyéb előterjesztés 
Békés Város Képviselő-testülete 

2015. május 28-i ülésére 
Tisztelt Képviselő-testület! 

Békési Polgármesteri Hivatal feladataiban bekövetkezett változás miatt szükségessé vált a Hivatal Alapító 
okiratának módosítása. A módosítást indokoló változások a következők: 

1. Az ellátott feladatok változása: 

A piacfelügyeleti és az állategészségügyi feladatok ellátása 2015. július 01-től Polgármesteri 
Hivatal költségvetéséből átkerül az Önkormányzat költségvetésébe, ezzel a telephelyek száma 
csökken az alábbiakkal: 

• Békési Piac, 5630 Békés Piactér 24. hrsz:2288/38 

• Dögtér, 5630 Békés Krisztina zug hrsz:0329/2 

• Gyepmesteri telep, 5630 Békés Krisztina zug hrsz: 0329/3 

2. Tevékenységi körön belül vállalkozási tevékenység meghatározása 

A Polgármesteri Hivatal által végzett tevékenységek közül a 5629 TEÁOR számú egyéb 
tevékenység besorolás alatt a Hivatal a konyháját működteti egyéb  vendéglátás jogcímen. 

A Hivatali konyha vendégétkezést és vállalkozói szerződés alapján szociális étkezést biztosít a 
megrendelőknek. Tekintettel arra, hogy a működése jelenleg nem közfeladat jellegű, hanem 
vállalkozási tevékenységnek minősül, ezt a tényt, az alapító okiratban rögzíteni kell, valamint 
annak mértékét a Képviselő-testületnek meg kell állapítania.  

Az alapító okirat kiegészítést az alábbiak szerint javasoljuk elfogadni.  

Vállalkozási tevékenysége: 

Egyéb tevékenység   TEÁOR 5629   Egyéb vendéglátás 

Vállalkozási tevékenység mértéke: 

A Polgármesteri Hivatal módosított költségvetési előirányzatának legfeljebb 15 %-áig. 

Kérem a T. Képviselő-testülettől az alábbi határozati javaslatok elfogadását.  

Határozati javaslatok: 

1. Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Békési Polgármesteri Hivatal 
Alapító okiratát 2015. július 1. napjától a határozat 1. melléklete szerint módosítja, egységes 
szerkezetbe foglalt alapító okiratát a határozat 2. melléklete szerint fogadja el. 

2. Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza polgármesterét a 
szükséges jognyilatkozatok megtételére és aláírására.  

Határid ő: értelem szerint 
Felelős: Izsó Gábor polgármester 

Békés, 2015. május 20. 

                                                                                                           Izsó Gábor  
                           polgármester  

Jogi ellenjegyző 

Pénzügyi ellenjegyző 



 

1. melléklet 

Okirat száma:  …………..2015. (V. 28.)  

Módosító okirat 

A Békési Polgármesteri Hivatal Békés Város Önkormányzata képviselő-testülete által 
2012. december 20. napján kiadott, 411/2012. (XII.20.) számú alapító okiratát az 
államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a alapján a következők szerint 
módosítom: 
 
 

1. Az alapító okirat 2., 6-8. pontja elhagyásra kerül. 
2. Az alapító okirat 1-2. pontjának számozása az új alapító okiratban 1.1.1. és 1.2.1. 

pontra módosul. 
3. Az alapító okirat 4. pontja számozása az új alapító okiratban 4.5. pontra módosul. 
4. Az alapító okirat 9. pontjának számozása az új alapító okiratban 5.1. pontra 

módosul. 
5. Az alapító okirat 10. pontjának számozása az új alapító okiratban 5.2. pontra 

módosul. 
6. Az alapító okirat 11. pontja közfeladata megnevezésének számozása az új alapító 

okiratban 4.1. pontra módosul, szakágazati besorolásának számozása  4.2. pontra 
módosul. 

7. Az alapító okirat 12. pontja helyébe, mely az új alapító okirat 4.4. pontja, a 
következő rendelkezés lép: 

 

„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 011220 Adó-. vám és jövedéki igazgatás 

3 013210 Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások 

4 013390 Egyéb kiegészítő szolgáltatások 

5 
016010 Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti 

képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek 

6 
016020 Országos és helyi népszavazással kapcsolatos 

tevékenységek 

7 

 

051050 Veszélyes hulladék begyűjtése, szállítása, átrakása 

8 066020 Város-, községgazdálkodási, egyéb szolgáltatások 
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9 
106020 Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő 

ellátások” 
 

 

8. Az új alapító okirat kiegészül a következő  4.6. ponttal: 
 „4.6. A költségvetési szerv vállalkozási tevékenységének felső határa: A Polgármesteri 

Hivatal módosított költségvetési   előirányzatának 15 %-a.” 
 

9. Az alapító okirat 13. pontja helyébe, mely az új alapító okirat 1.3.2.pontja, a 
következő rendelkezés lép: 

„ 1.3.2 telephelye(i): 

 

 „telephely megnevezése telephely címe 

1 Polgármesteri Hivatal 5630 Békés Petőfi út. 4. 

2 Polgármesteri Hivatal 5630 Békés Piactér 3.” 
 

 
10. Az alapító okirat záradéka, mely az új alapító okirat 6. pontja, helyébe a 

következő rendelkezés lép: 

„6. Záró rendelkezés 

Jelen alapító okiratot a törzskönyvi bejegyzés napjától kell alkalmazni, ezzel egyidejűleg a 
költségvetési szerv 2012. december 20. napján kelt, 411/2012. (XII.20.) okiratszámú alapító 
okiratát visszavonom.” 

 
Jelen módosító okiratot a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés napjától kell 
alkalmazni. 

Kelt: Békés, 2015. május 28.  

P.H. 

 

polgármester 



 
2. melléklet 

Okirat száma:                    ./2015. (V. 28.) 

Alapító okirat 
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva 

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a alapján a Békési 
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: Békési Polgármesteri Hivatal 

1.2. A költségvetési szerv 

1.2.1. székhelye: 5630 Békés Petőfi u. 2. 

1.2.2. telephelye(i): 

 telephely megnevezése telephely címe 

1 Polgármesteri Hivatal 5630 Békés Petőfi út. 4. 

2 Polgármesteri Hivatal 5630 Békés Piactér 3. 

2. A költségvetési szerv 
alapításával és megszűnésével összefüggő rendelkezések 

2.1. A költségvetési szerv alapításának dátuma: 1990. 10.29. 

3. A költségvetési szerv irányítása, felügyelete 

3.1. A költségvetési szerv irányító szervének/felügyeleti szervének 

3.1.1. megnevezése: Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete 

3.1.2. székhelye: 5630 Békés Petőfi u. 2. 



 

2 

4. A költségvetési szerv tevékenysége 

4.1. A költségvetési szerv közfeladata:  

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 84. § (1) bekezdése 
alapján a polgármesteri hivatal ellátja az önkormányzatok működésével, valamint a 
polgármester, vagy a jegyző feladat- és hatáskörébe tarozó ügyek döntésre való 
előkészítésével és végrehajtásával kapcsolatos feladatokat a hivatal közreműködik az 
önkormányzatok egymás közötti, valamint az állami szervekkel  történő együttműködésnek 
összehangolásában. 

 
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:  
 
A Polgármesteri Hivatal ellátja a Mötv.-ben  és a vonatkozó egyéb jogszabályokban  a számára  
meghatározott feladatokat. Gondoskodik a helyi önkormányzat és helyi nemzetiségi 
önkormányzatok bevételeivel és kiadásaival kapcsolatban a tervezési, gazdálkodási 
ellenőrzési, finanszírozási, adatszolgáltatási és beszámolási feladatok ellátásról. 

 

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 011220 Adó-. vám és jövedéki igazgatás 

3 013210 Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások 

4 013390 Egyéb kiegészítő szolgáltatások 

5 
016010 Országgyűlési, önkormányzati és európai 

parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó 
tevékenységek 

6 
016020 Országos és helyi népszavazással kapcsolatos 

tevékenységek 

7 

 

051050 Veszélyes hulladék begyűjtése, szállítása, átrakása 

8 066020 Város-, községgazdálkodási, egyéb szolgáltatások 

9 106020 Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások 

4.5. A költségvetési szerv illetékessége, működési területe: Békés város közigazgatási területe, 
az építéshatóság i feladatok tekintetében: Békés járás közigazgatási területe 
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4.6. A költségvetési szerv vállalkozási tevékenységének felső határa: A Polgármesteri Hivatal 
módosított költségvetési előirányzatának 15 %-a 

 

4.7. A költségvetési szerv jogállását meghatározó jogszabály: 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 84. § (1) 
bekezdésében foglaltak szerint. 

5. A költségvetési szerv szervezete és működése 

5.1. A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje: 

a jegyző kinevezése az Mötv. 82. §-a, valamint a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. 
évi CXCIX. törvény rendelkezéseinek megfelelően történik. A település polgármestere 
pályázat alapján határozatlan időre nevezi ki a jegyzőt. 

5.2. A költségvetési szervnél alkalmazásban álló személyek jogviszonya: 

 foglalkoztatási jogviszony jogviszonyt szabályozó jogszabály 

1 
közszolgálati jogviszony a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi 

CXCIX. törvény 

2 Munkaviszony a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény  

6. Záró rendelkezés 

Jelen alapító okiratot a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés napjától kell alkalmazni, 
ezzel egyidejűleg a költségvetési szerv 2012. XII.20.  napján kelt 411/2012. (XII.20.) okiratszámú 
alapító okiratát visszavonom. 

Kelt: Békés, 2015. 05.29. 

P.H. 

aláírás 


