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Egyéb előterjesztés 
Békés Város Képviselő-testülete 

2012. június 28-i ülésére 

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 helyi önkormányzat által irányított költségvetési 

szervek – ideértve a Polgármesteri Hivatalt is – költségvetése és gazdálkodása 2012. évtől elkülönül 

egymástól. E rendelkezés végrehajtása érdekében több olyan intézkedést kellett tenni, amely után az 

önkormányzat jogállása a korábbiakhoz viszonyítva lényegesen megváltozott.  

 

A helyi önkormányzat jogállását tekintve 2012-től: 

- Törzskönyvi jogi személy 

- Adószámmal, törzsszámmal rendelkezik 

- Költségvetése és gazdálkodása elkülönül a gazdálkodási feladatait ellátó Polgármesteri 

Hivataltól 

- Önálló beszámolási és könyvvezetési kötelezettség vonatkozik rá 

- Jóváhagyott költségvetési keretszámai mértékéig kötelezettséget a polgármester vállal. 

- A jóváhagyott létszámkeretén belül foglalkoztatott munkavállalók munkáltatója a 

polgármester. 

 

Az Áht. 3. § (3) bekezdése alapján helyi önkormányzat az államháztartás önkormányzati 

alrendszerébe tartozik és továbbra is megmaradt az általa alapított költségvetési szervek feletti 

irányítási joga. 

 

Az Önkormányzat, mint törzskönyvi jogi személy és az általa alapított intézmények - ideértve a 

Polgármesteri Hivatalt is - költségvetése együttesen határozzák meg Békés város költségvetését. 

 

A korábbi évekhez viszonyított radikális átalakításhoz szükséges fontosabb intézkedéseket 

megtettük, így az Áht. alapján a gazdálkodás területén az előírt elkülönítés végrehajtásra került.  A 

2012. évi költségvetés a fenti elvek mentén készült el. 

 

Az Önkormányzat Áht. által meghatározott feladatait az előírt szakfeladat rend szerint terveztük 

meg, azonban ennek végleges formája a törzskönyvi nyilvántartáson nem került átvezetésre. Az 

önkormányzat gazdálkodásában tervezett szakfeladatok az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről 

szóló 7/2012. (II. 29.) önkormányzati rendelet 13. melléklete szerint fogadta el a Képviselő-testület. 
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Az Önkormányzat nem költségvetési szerv, így alapító okirattal sem rendelkezik, ezért a MÁK 

által vezetett törzskönyvi nyilvántartás számára az alapfeladatként megjelölt feladatokat 

(szakfeladatokat) a Képviselő-testületnek határozatban, vagy az SZMSZ mellékletében kell 

jóváhagynia. 

 

Az Önkormányzat alapfeladatainak az alábbi szakfeladatokat javasoljuk jóváhagyni. 

 

Az Önkormányzat alapfeladatai a 2012. január 1-től érvényes szakfeladat rend szerint. 

 

 Alaptevékenysége 

 

8411261 Önkormányzatok és társulások általános végrehajtó igazgatási 

tevékenysége 

Feladatai:  

3700001 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása elhelyezése 

3821011 Települési hulladékok kezelése, ártalmatlanítása 

4120001 Lakó és nem lakóépületek építése 

4211001 Út, autópálya építés 

5220011 Közutak üzemeltetése 

5520011 Üdülői szálláshely szolgáltatás 

6800021 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 

6920001 Számviteli, könyvvizsgálói, adószakértői tevékenység 

8130001 Zöldterület-kezelés 

8413831 Területfejlesztési és területrendezési helyi feladatok 

8414021 Közvilágítás 

8414031 Város és község gazdálkodás 

8421551 Önkormányzatok máshova nem sorolt nemzetközi kapcsolatai 

8424211 Közterület rendjének fenntartása 

8425311 A polgárvédelem ágazati feladatai 

8425411 Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek 

8560991 Egyéb oktatást kiegészítő feladatok 

8621025 Háziorvosi ügyeleti ellátás 

8821161 Ápolási díj méltányossági alapon 

8821211 Eseti lakásfenntartási támogatás 

8821221 Átmeneti segély 

8821231 Temetési segély 

8821241 Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás 

8821291 Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások 

8822011 Adósságkezelési támogatás 

8822031 Köztemetés 

8899421 Önkormányzatok által nyújtott lakástámogatás 

8902161 Önkormányzati ifjúsági kezdeményezések és programok, 

valamint támogatások 

8903011 Civil szervezetek működési támogatása 

8904421 Huzamosabb idejű közfoglalkoztatás 

8904431 Egyéb közfoglalkoztatás 

9311021 Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése 

9312011 Versenysport tevékenység támogatása 

9312041 Iskolai Diáksport-tevékenység és támogatása 

9313011 Szabadidősport (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása 

9329111 Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás 

9329191 Máshova nem sorolt szórakoztatási tevékenység 
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 Kérem a Tisztelt képviselő-testületet a határozati javaslat elfogadására. 

Határozati javaslat: 

Békés Város Képviselő-testülete az Önkormányzat feladatait a 2012. január 1-én hatályos 

szakfeladat rend alapján az alábbiak szerint hagyja jóvá: 

 a) Alaptevékenysége 

8411261 Önkormányzatok és társulások általános végrehajtó igazgatási 

tevékenysége 

b)     Feladatai:  

3700001 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása elhelyezése 

3821011 Települési hulladékok kezelése, ártalmatlanítása 

4120001 Lakó és nem lakóépületek építése 

4211001 Út, autópálya építés 

5220011 Közutak üzemeltetése 

5520011 Üdülői szálláshely szolgáltatás 

6800021 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 

6920001 Számviteli, könyvvizsgálói, adószakértői tevékenység 

8130001 Zöldterület-kezelés 

8413831 Területfejlesztési és területrendezési helyi feladatok 

8414021 Közvilágítás 

8414031 Város és község gazdálkodás 

8421551 Önkormányzatok máshova nem sorolt nemzetközi 

kapcsolatai 

8424211 Közterület rendjének fenntartása 

8425311 A polgárvédelem ágazati feladatai 

8425411 Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek 

8560991 Egyéb oktatást kiegészítő feladatok 

8621025 Háziorvosi ügyeleti ellátás 

8821161 Ápolási díj méltányossági alapon 

8821211 Eseti lakásfenntartási támogatás 

8821221 Átmeneti segély 

8821231 Temetési segély 

8821241 Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás 

8821291 Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások 

8822011 Adósságkezelési támogatás 

8822031 Köztemetés 

8899421 Önkormányzatok által nyújtott lakástámogatás 

8902161 Önkormányzati ifjúsági kezdeményezések és programok, 

valamint támogatások 

8903011 Civil szervezetek működési támogatása 

8904421 Huzamosabb idejű közfoglalkoztatás 

8904431 Egyéb közfoglalkoztatás 

9311021 Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése 

9312011 Versenysport tevékenység támogatása 

9312041 Iskolai Diáksport-tevékenység és támogatása 

9313011 Szabadidősport (rekreációs sport-) tevékenység és 

támogatása 
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9329111 Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás 

9329191 Máshova nem sorolt szórakoztatási tevékenység 

 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Izsó Gábor polgármester  

Békés, 2012. június 20. 

   

 

 

 

 ……………………………     Izsó Gábor 

 Jogi ellenjegyző    polgármester 

 

 

 ……………………………  

 Pénzügyi ellenjegyző 

 

 


