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Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 23. § (1) 

bekezdés a) és b) pontjai alapján a helyi önkormányzat és a hely önkormányzat által irányított 

Polgármesteri Hivatal költségvetése és gazdálkodása 2012. évtől elkülönül egymástól. A 2011. 

december 31-ig a Polgármesteri Hivatal gazdálkodásában kerültek elszámolásra az Önkormányzat 

feladatai. A hivatkozott jogszabály által előírt elkülönítés egyik alapvető eleme a szakfeladatok 

szétválasztása, amit a MÁK által vezetett törzskönyvi nyilvántartáson is át kell vezetni. Tekintettel 

arra, hogy a Polgármesteri Hivatal a Képviselő-testület által alapított költségvetési szerv, ezért 

minden változás egyben az alapító okirat módosítását jelenti, melyet a Képviselő-testületnek kell 

jóváhagyni.  

A módosítások alapvetően az alapító okiratban jelenleg meglévő szakfeladatok jelentős 

számának törlését jelenti, hiszen az önkormányzati feladatok az Önkormányzatnál, mint 

gazdálkodó szervezetnél kerülnek meghatározásra. 

Törlésre javasoljuk még a munkavállalókra vonatkozó jogviszonyok közül „A  

közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény” szövegrészt, melynek az, az 

indoka, hogy a Hivatal munkáltatója a jegyző, aki a vonatkozó szabályok alapján közalkalmazotti 

jogviszonyba nem nevezhet ki senkit. A hivatkozott szövegrész 2011. december 31-ig helyesen 

volt rögzítve az alapító okiratban, mert az önkormányzati feladatokra foglalkoztatott 

munkavállalók alkalmazandó jogviszonyait is tartalmazta. A köztisztviselők jogállásáról szóló 

1992. évi XXIII. törvényt (Ktv.) ki kell cserélni a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. CXCIX. 

törvényre (Kttv.), mely a Ktv-t hatályon kívül helyezte, illetve 2012. július 1-jén lép hatályba a 

Munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény, mellyel a hivatkozott pontot ki kell egészíteni. 

Az alapító okiratba szükséges rögzíteni a Polgármesteri Hivatal új fizetési számlaszámát is. 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet a határozati javaslatok elfogadására. 
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Határozati javaslat: 

I. Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Békés Város Polgármesteri Hivatala 

162/2010. (IV. 29.) számú határozattal elfogadott alapító okiratának  

1. 7. pontjából törli a „Bankszámla száma: 11998707-04606811-00000000” szövegrészt, 

helyébe a „Fizetési számlaszáma: 11600006-00000000-52888818” szöveget lépteti. 

2. 10. pontjából törli a „ A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény” 

szövegrész helyébe „A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. CXCIX. törvény” 

szöveget lépteti, és kiegészíti „A Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény” 

szöveggel. 

3. 11. pontja a közfeladatok jogszabályi hivatkozásaival egészül ki az alábbiak szerint: „A 

helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 38. § (1) bekezdése, 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 41. § (1) 

bekezdése, valamint a települési önkormányzatok többcélú kistérségi társulásáról szóló 

2004. évi CVII. törvény 3.§ (1) bekezdés i) pontja alapján.” 

4. A 12. pont helyébe az alábbi 12. pont lép: 

 

„12. Alaptevékenységek: 

Szakfeladat 

száma  

 

Megnevezés 

3812011 

 

Egészségügyi és más fertőzésveszélyes hulladék begyűjtése 

szállítása, átrakása 

5629201 Egyéb vendéglátás, konyha működtetése 

6800021 

6800022 

Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése 

7110001 Építészmérnöki tevékenység, műszaki tanácsadás 

8411121 Önkormányzati jogalkotás 

8411141 Országgyűlési képviselőválasztáshoz kapcsolódó tevékenységek 

8411151 Önkormányzati képviselőválasztáshoz kapcsolódó tevékenységek 

8411161 Országos és helyi kisebbségi képviselőválasztáshoz kapcsolódó 

tevékenységek 

8411171 Európai parlamenti képviselőválasztáshoz kapcsolódó tevékenység 

8411181 Országos és helyi népszavazáshoz kapcsolódó tevékenységek 

8411261 Önkormányzatok és társulások általános végrehajtó igazgatási 

tevékenysége 

8411331 Adó, illetékek kiszabása, beszedése, adóellenőrzés 

8411691 Máshova nem sorolt egyéb kiegészítő tevékenység 

8414031 Város- és községgazdálkodás 

8821111 Rendszeres szociális segély 

8821121 Időskorúak járadéka 

8821131 Lakásfenntartási támogatás normatív alapon 

8821151 Ápolási díj alanyi jogon 

8821171 Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás 

8821181 Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás 

8821191 Óvodáztatási támogatás 

8822011 Adósságkezelési támogatás 

8822021 Közgyógyellátás 

8821251 Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása 

9400001 Közösségi társadalmi tevékenységek” 
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II. A Polgármesteri Hivatal módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát az 

alábbiak szerint fogadja el: 

 

Alapító okirat 

 

Békés Város Polgármesteri Hivatala részére 

 
Békés Város Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 9. § (4) 

bekezdése és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. §-a alapján a Békés Városi 

Szociális Szolgáltató Központ számára az alábbi egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot adja 

ki. 

 

A költségvetési szerv 

 

1. Neve:       

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének Polgármesteri Hivatala 

2. Székhelye:      
5630 Békés, Petőfi u. 2. 

3. Törzsszáma: 343006 

4. Illetékességi területe: 

Békés város közigazgatási területe, 

Gyámügyi feladatok tekintetében: Békés, Bélmegyer, Murony, Tarhos települések 

közigazgatási területe, 

Építéshatósági feladatok tekintetében: Békés, Bélmegyer, Murony, Tarhos települések 

közigazgatási területe. 

5. Alapítói jogokkal felruházott irányító szerve, székhelye: 

 Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

 5630 Békés, Petőfi u. 2. 

 Belső ellenőrzési feladatait megbízás alapján a Békési Kistérségi Társulás látja el. 

 

6. Jogállása: Jogi személy 

7. Besorolása: 

 A feladatellátás funkciója alapján: önállóan működő és gazdálkodó költségvetési 

      szerv 

 Számlavezető pénzintézet:  ERSTE BANK HUNGARY NYRT.  

      1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26. 

 Fizetési számlaszáma:   11600006-00000000-52888818  

Adó nyilvántartási száma:  15343006-2-04 

 KSH szám:    15343006-8411-325-04 

Törzsszám:    343006 

8. Létesítő határozat száma: 

161/2000. (V.12.) KT határozat 
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9. Vezetőjének kinevezési rendje: 

Vezetője a jegyző. A képviselő-testület – pályázat alapján – a jogszabályban megállapított 

képesítési követelményeknek megfelelő jegyzőt nevez ki, kinevezése határozatlan időre 

szól. 

10. A munkavállalókra vonatkozó foglalkoztatási viszonyok: 

 A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény. 

  A Munka Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. törvény. 

A Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény. 

11. Jogszabályban meghatározott közfeladat, alapvető szakágazat:  

A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 38. § (1) bekezdése, 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 41. §. (1) 

bekezdése, valamint a települési önkormányzatok többcélú kistérségi társulásáról szóló 

2004. évi CVII. törvény 3.§ (1) bekezdés i) pontja alapján: 

 

Helyi Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége: 841105 

 

12. Alaptevékenységei: 

 

Szakfeladat 

száma  

 

Megnevezés 

3812011 

 

Egészségügyi és más fertőzésveszélyes hulladék begyűjtése szállítása, 

átrakása 

5629201 Egyéb vendéglátás, konyha működtetése 

6800021 

6800022 

Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése 

7110001 Építészmérnöki tevékenység, műszaki tanácsadás 

8411121 Önkormányzati jogalkotás 

8411141 Országgyűlési képviselőválasztáshoz kapcsolódó tevékenységek 

8411151 Önkormányzati képviselőválasztáshoz kapcsolódó tevékenységek 

8411161 Országos és helyi kisebbségi képviselőválasztáshoz kapcsolódó 

tevékenységek 

8411171 Európai parlamenti képviselőválasztáshoz kapcsolódó tevékenység 

8411181 Országos és helyi népszavazáshoz kapcsolódó tevékenységek 

8411261 Önkormányzatok és társulások általános végrehajtó igazgatási 

tevékenysége 

8411331 Adó, illetékek kiszabása, beszedése, adóellenőrzés 

8411691 Máshova nem sorolt egyéb kiegészítő tevékenység 

8414031 Város- és községgazdálkodás 

8821111 Rendszeres szociális segély 

8821121 Időskorúak járadéka 

8821131 Lakásfenntartási támogatás normatív alapon 

8821151 Ápolási díj alanyi jogon 

8821171 Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás 

8821181 Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás 

8821191 Óvodáztatási támogatás 

8822011 Adósságkezelési támogatás 

8822021 Közgyógyellátás 

8821251 Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása 

9400001 Közösségi társadalmi tevékenységek 
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13. Vagyona: 

 

 A rendelkezésére bocsátott, ingyenesen használatba adott önkormányzati tulajdonban lévő 

törzsvagyon és forgalomképes vagyon, melyet a költségvetési szerv az ingatlanvagyon 

kataszterben tart nyilván. 

 

 

Békés, 2012. június 28. 

 

 

          Tárnok Lászlóné                                                   Izsó Gábor 

                            jegyző                                                           polgármester 

 

 

 

 

 

Záradék 

 

Az egységes szerkezetű alapító okiratot Békés Város Képviselő-testülete 2012. május 24-i ülésén a 

___/2012. (V.24.) sz. határozatával fogadta el. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Izsó Gábor polgármester 

 

Békés, 2012. június 20. 

  

 Izsó Gábor  

 polgármester 

 ……………………. 

 Jogi ellenjegyző 

 

 …………………… 

 Pénzügyi ellenjegyző 

 


