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Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A 2011. évi költségvetés tervezése során megállapítást nyert, hogy a Polgármesteri 
Hivatal által üzemeltetett konyha a szakfeladati besorolási rend alapján már nem felel meg a 
jelenlegi „Munkahelyi vendéglátás” besorolású szakfeladat útmutatóban leírt feltételeinek. A 
konyha kapacitásának jelentős hányadát a Hivatalon kívül értékesíti, így helyesebb a 
tevékenységre az „Egyéb vendéglátás 562920-1” számú szakfeladatot alkalmazni. 
Az alapító okirat módosítását a fentiek miatt kezdeményezzük.  
 
A módosítással javasoljuk:  

• törölni a „Munkahelyi vendéglátás” 5629171 számú szakfeladatot és  
• kiegészíteni az „Egyéb vendéglátás” 5629201 számú szakfeladattal.  

 
Az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009. (XII. 19.) Kormányrendelet (a 

továbbiakban: Ámr.) 2010. augusztus 15. napjával hatályba lépett módosítása a költségvetési 
szervek alapító okiratának tartalmát írta elő a 12. §-ában megfogalmazottak alapján. Az Ámr. 
12. § (3) bekezdése azokat a szakfeladatokat sorolja fel, melyeket az alapító okiratnak nem 
kell tartalmaznia, ezért ezeket az Ámr. módosításának hatályba lépését követő első alapító 
okirat módosítás alkalmával törölni kell. 

 
A Polgármesteri Hivatal alapító okiratából ezért törölni javasoljuk az Ámr. 12. § (3) 

alapján   
• a támogatási típusú szakfeladatokat, 
• a technikai szakfeladatokat, 
• a kisegítő tevékenységek szakfeladatait a határozati javaslatban 

megfogalmazottak szerint. 
 
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 „A tevékenység jellege alapján: közhatalmi költségvetési 
szerv” megnevezést. 

2. A 12. pontot kiegészíti az „Egyéb vendéglátás 5629201” számú szakfeladattal, 

3. A 12. pontban  

a) „Munkahelyi vendéglátás 5629171” számú, 

b) „Önkormányzatok, valamint többcélú kisebbségi társulások elszámolásai 
8419011” számú, 

c) „Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások pénzügyi igazgatási 
tevékenysége 8411291” számú, 

d) „Központi költségvetési befizetések 8419021” számú, 

e) „Egyéb oktatást kiegészítő tevékenység 8560991” számú, 

f) „Önkormányzati szociális támogatások finanszírozása 8820001” számú,  

g) „Munkáltatók által nyújtott lakástámogatások 8899431” számú, 

h) „Közcélú foglalkoztatatás 8904411” számú, 

i) „Közhasznú foglalkoztatás 8904421” számú, 

j)  „Közmunka 8904431 számú szakfeladatokat”törli. 

4. Törlésre kerül a 13. pont. 

5. Törlésre kerül a 14. pont 

6. Törlésre kerül a 15. pont 

7. A 16. pont sorszáma 13-ra változik. 

  

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 38. 
§ (1) bekezdése, az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 66. §-a, valamint a 
költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. törvény 1. §-a 
alapján az alábbi egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot adja ki: 
 
A költségvetési szerv 
 
1. Neve:       

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének Polgármesteri Hivatala 
2. Székhelye:      
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5630 Békés, Petőfi u. 2. 
3. Törzsszáma: 34006 
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. 
 Bankszámla száma:   11998707-04606811-00000000 
 Adó nyilvántartási száma:  15343006-2-04 
 KSH szám:    15343006-8411-321-04 

Törzsszám:    343006 
8. Létesítő határozat száma: 

161/2000. (V.12.) KT határozat 
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 köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény. 
 A közalkalmazottak jogállasáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény. 
 A Munka Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. törvény. 
11. Jogszabályban meghatározott közfeladat, alapvető szakágazat:  

A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 38. § (1) bekezdése, 
valamint a települési önkormányzatok  többcélú kistérségi társulásáról szóló 2004. évi 
CVII. törvény 3.§ (1) bekezdés i) pontja alapján: 
Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége:     841105 
 

12. Alaptevékenységek az Ötv. 8. §-a szerint: 
 
 

 
Megnevezés 

Szakfeladat 
száma  

3600 Víztermelés, -kezelés, -ellátás (1)  
Víztermelés, -kezelés,  -ellátás 3600001 
3700 Szennyvíz gyűjtése, kezelése (1)  
Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése 3700001 
3811 Nem veszélyes hulladék gyűjtése  
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Települési hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása 3811031 
3821 Nem veszélyes hulladékok kezelése, ártalmatlanítása (1)  
Települési hulladék kezelése, ártalmatlanítása 3821011 
Egészségügyi és más fertőzésveszélyes hulladék begyűjtése, szállítása, 
átrakása 

3812011 

4100 Épületek építése (1)  
Lakó- és nem lakó épület építése 4120001 
4200 Egyéb építmény építése (1)  
Vízi létesítmény építése 4291001 
Út, autópálya építése 4211001 
422 KÖZMŰÉPÍTÉS  
Folyadék szállítására szolgáló közmű építése 4221001 
Egyéb m.n.s. építés 4299001 
5221 Szárazföldi szállítást kiegészítő szolgáltatás (1)  
Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, karbantartása 5221101 
5520 Üdülő és egyéb átmeneti szálláshely szolgáltatás (1)  
Üdülő és szálláshely- szolgáltatás 5520011 

 5600 Vendéglátás (1)  
Egyéb vendéglátás 5629201 

 5800 Kiadói tevékenység (1)  
Könyvkiadás 5811001 
Folyóirat időszaki kiadványok kiadása 5814001 
68200 Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése (1)  
Saját tulajdonú ingatlan adásvétele 6810001 
Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 6820011 
Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 6820021 
6920 Számviteli, könyvvizsgálói, adószakértői tevékenység (1)  
Számviteli, könyvvizsgálói, adószakértői tevékenység 6920001 
7111 Építészmérnöki tevékenység (1)  
Építészmérnöki tevékenység 7111001 
7500 Állategészségügyi ellátás (1)  
Állategészségügyi ellátás 7500001 
7516 Tűz-polgári és katasztrófavédelem (1)  
Polgári védelem működtetése, támogatása 8425321 
Polgári védelem ágazati feladatai 8425311 
Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenység 8425411 
8130 Zöldterület kezelés (1)  
Zöldterület kezelés 8130001 
8411 Általános közigazgatás (1)  
Önkormányzati jogalkotás 8411121 
Országgyűlési képviselő választáshoz kapcsolódó tevékenységek 8411141 
Önkormányzati képviselőválasztáshoz kapcsolódó tevékenységek 8411151 
Országos, települési és területi kisebbségi önkormányzati 
választásokhoz kapcsolódó tevékenységek 

8411161 

Európai parlamenti képviselőválasztáshoz kapcsolódó tevékenységek 8411171 
Országos és helyi népszavazáshoz kapcsolódó tevékenység 8411181 
Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási 
tevékenysége 

8411261 
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Adó, illeték kiszabása, beszedése, adóellenőrzés 8411331 
Települési kisebbségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége 
(C.K.Ö.) 

8411271 

Települési kisebbségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége 
(N..K.Ö.) 

8411271-2 

Települési kisebbségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége 
(SZ.K.Ö.) 

8411271-3 

Települési kisebbségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége 
(R.K.Ö.) 

8411271-4 

Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények 8411921 
8412 Oktatás központi igazgatása és szabályozása (1)  
Körzetközponti jegyzők közoktatási feladatai (érettségi) 8412121 
8414 Önkormányzati szolgáltatások, tevékenységek (1)  
Önkormányzatok közbeszerzési eljárásainak lebonyolításával 
összefüggő szolgáltatások 

8414011 

Közvilágítás 8414021 
Város-, községgazdálkodási. m.n.s. szolgáltatások 8414031 
Város-, községgazdálkodási. m.n.s. szolgáltatások (Piacfelügyelet) 8414031-2 
8421 Külügyek (1)  
Önkormányzatok m.n.s, nemzetközi kapcsolatai 8421551 
8424 Közbiztonság, közrend, államhatár rendjének védelme (1)  
Közterület rendjének fenntartása (mezőőri szolgálat) 8424211 
Közterület rendjének fenntartása (településőri szolgálat) 8424211-2 
8551 Sport és szabadidős képzés (1)  
8425 Tűz-polgári és katasztrófavédelem (1)  
Polgárvédelem ágazati feladatai 8425311 
Ár-és belvízvédelemmel összefüggő tevékenység 8425411 
Sport és szabadidős képzés 8551001 
8821 Önkormányzati pénzbeli ellátások (1)  
Rendszeres szociális segély 8821111 
Időskorúak járadéka 8821121 
Lakásfenntartási támogatás normatív alapon 8821131 
Helyi rendszeres lakásfenntartási támogatás 8821141 
Ápolási díj alanyi alapon 8821151 
Ápolási díj méltányossági alapon 8821161 
Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás 8821171 
Kiegészítő gyermekvédelmi ellátás 8821181 
Óvodáztatási támogatás 8821191 
Helyi eseti lakásfenntartási támogatás 8821211 
Átmeneti segély 8821221 
Temetési segély 8821231 
Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás 8821241 
Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása 8821251 
Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások 8821291 
8822 Önkormányzati természetbeni ellátások (1)  
Adósságkezelési szolgáltatás 8822011 
Közgyógyellátás 8822021 
Köztemetés 8822031 
8892 Egyéb gyermekjóléti, gyermekvédelmi ellátások   
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Szociális étkeztetés 8899211 
88994 Lakásépítési,-vásárlási támogatások (1)  
Önkormányzatok által nyújtott lakástámogatások 8899421 
89021 Gyermek- és ifjúsági ügyek (1)  
Önkormányzati ifjúsági kezdeményezések és programok, valamint 
támogatásuk 

8902161 

8903 Civil szféra támogatásai (1)  
Civil szervezetek működési támogatása 8903011 
9310 Sporttevékenység (1)  
Sportintézmények működtetése és fejlesztése 9311021 
Iskolai, diáksport-tevékenység támogatása 9312041 
Versenysport tevékenység és támogatása 9312011 
Szabadidősport és támogatása 9313011 
Máshova nem sorolható egyéb sporttámogatás 9319031 
9319 M.n.s. egyéb szórakoztatási tevékenység (1)  
Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás 9329111 
M.n.s. egyéb szórakoztatási tevékenység 9329191 
M.n.s. egyéb közösségi, társadalmi tevékenység 9499001 

. 

 
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, 2011. március 21. 
 
 
          Tárnok Lászlóné                                                   Izsó Gábor 
                            jegyző                                                           polgármester 
 

Záradék 
 
Az egységes szerkezetű alapító okiratot Békés Város Képviselő-testülete 2011. március 31-i 
ülésén a ___/2011. (III.31.) sz. határozatával fogadta el. 
 
Határid ő: azonnal 

Felelős: Izsó Gábor polgármester 
 
Békés, 2011. március 21. 
  
 Izsó Gábor  
 polgármester 
 ……………………. 
 Jogi ellenjegyző 
 
 …………………… 
 Pénzügyi ellenjegyző 
 


