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Tisztelt Képviselő-testület!
2015. december 30-án jelent meg a nemzetgazdasági miniszter 44/2015. (XII. 30.) NGM rendelete a
kormányzati funkciók, államháztartási szakfeladatok és szakágazatok osztályozási rendjéről szóló 68/2013.
(XII. 29.) NGM rendelet módosításáról. Ebben számos kormányzati funkció törlődött, módosult, illetve újak
is életbe léptek. A jogszabály alapján 2016. március 1-ig kell elvégezni az alapító okiratokon a szükséges
módosításokat.
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban Áht.) 8/A. §-a értelmében az alapító
okiratot a Magyar Államkincstár által rendszeresített formanyomtatványon kell benyújtani. Az államkincstár
ezt 2015-ben kétszer módosította, így dokumentumaink nem mindenben felelnek meg a formai
követelményeknek sem. Az Áht. például az intézmény vezetőjének kinevezési rendjét kéri rögzíteni az
alapító okiratban, a formanyomtatvány az egyéb munkáltatói jogkör gyakorlójának megnevezését is
megköveteli 2015 augusztusától.
Teljesen új funkcióként a Békés Városi Szociális Szolgáltató Központ tevékenységi körében jelent meg a
járási illetékességű család és gyermekvédelmi központ tevékenység (ezt a Békési Kistérségi
Intézményfenntartó Társulás 2016. január 19-i ülésén módosította a Békési Kistérségi Óvoda és Bölcsőde
változásaival együtt), illetve az Önkormányzat és a Városgondnokság új tevékenységeként a szünidei
gyermekétkeztetés (az intézményen kívüli gyermekétkeztetés kormányzati funkción).
Az intézményi változások értelemszerűen érintik a feladatellátásra kötelezett önkormányzat szervezeti és
működési szabályzatát (a továbbiakban: SZMSZ), illetve a végrehajtást biztosító Polgármesteri Hivatal
alapító okiratát is.
Az SZMSZ 6. melléklete eddig a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX.
törvényben (a továbbiakban: Mötv.) rögzített feladatok sorrendjében tartalmazta az ellátott feladatokat. A
törzskönyvi nyilvántartás szabályai szerint itt csak a kormányzati funkcióval rendelkező feladatok
tüntethetők fel, ezért ennek megfelelően alakítottuk át a mellékleten belüli sorrendet is.
A hivatal alapító okiratát néhány igazgatási funkcióval bővítettük, melyek a könyvelésben továbbra sem
jelennek meg, a tevékenységi körhöz azonban hozzátartoznak.
(A hivatal dolgozóit a 011130
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége kormányzati
funkción tartjuk nyilván, miközben adó-, egészségügyi, mezőgazdasági, anyakönyvi, szociális stb. igazgatási
tevékenységeket végeznek. A hivatali konyha viszont kisegítő szolgáltatásnak és vállalkozásnak minősül.)
Nem változott a kormányzati funkció a Békési Gyógyászati Központ és Gyógyfürdő, Békési Költségvetési
Iroda, a Békés Városi Jantyik Mátyás Múzeum, a Békés Városi Kecskeméti Gábor Kulturális, Sport és
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Turisztikai Központ, a Békés Városi Püski Sándor Könyvtár esetében. A formanyomtatvány változásait
elegendő a következő módosításkor átvezetni a dokumentumon, így ezeket most nem terjesztjük elő.
A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. § (1) bekezdése alapján a jogszabály előkészítője – a
jogszabály feltételezett hatásaihoz igazodó részletességű – előzetes hatásvizsgálat elvégzésével felméri a
szabályozás várható következményeit. Az előzetes hatásvizsgálat eredményéről önkormányzati rendelet
esetén a helyi önkormányzat képviselő-testületét tájékoztatni kell.
Az előzetes hatásvizsgálat elvégzésével felmértük a szabályozás várható következményeit és az
alábbiak kerültek megállapításra:
1. Társadalmi, gazdasági, költségvetési hatások:
A Rendelet módosításának nincsenek számottevő társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai.
2. Környezeti és egészségügyi következmények:
Nincsenek kimutatható környezeti és egészségügyi következmények.
3. Az adminisztratív terheket befolyásoló hatások:
A rendeletmódosítás nem befolyásolja az adminisztratív terheket.
4. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható
következményei:
A módosítások megteremtik a szabályozási és szervezeti környezettel való összhangot, pontosabbá és
egyértelműbbé teszik a rendelkezéseket, és elősegítik a megfelelő jogalkalmazást.
5. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek:
A szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek biztosítottak.
A fentiek alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testülettől az előterjesztés megtárgyalását, az alábbi határozati
javaslatok és a mellékelt rendelet-tervezet elfogadását.
Határozati javaslatok:
I. Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Békési Polgármesteri Hivatal alapító
okiratát a határozat 1. melléklete szerint módosítja, egységes szerkezetbe foglalt alapító
okiratát a határozat 2. melléklete szerint fogadja el.
II. Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Békési Városgondnokság alapító okiratát a
határozat 1. melléklete szerint módosítja, egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát a
határozat 2. melléklete szerint fogadja el.
Határidő:

értelem szerint

Felelős:

Izsó Gábor polgármester

Békés, 2016. február 17.

Izsó Gábor
polgármester
Jogi ellenjegyző

Pénzügyi ellenjegyző
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BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
…/…. (…. ….)
önkormányzati rendelete
BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK SZERVEZETI ÉS
MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁRÓL SZÓLÓ 1/2015. (II. 04.) önkormányzati rendelet
módosításáról
(TERVEZET)

Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében
meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d) pontjában
megállapított feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló
1/2015. (II. 04.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 6. melléklete helyébe jelen rendelet
1. melléklete lép.
2. § E Rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti.

B é k é s, 2016. február 29.

Izsó Gábor sk.
polgármester

Tárnok Lászlóné sk.
jegyző

A rendelet kihirdetésre került: 2016. ..… -én
Tárnok Lászlóné sk.
jegyző
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1. melléklet a …/…. (…. ….) rendelethez

Helyben biztosítható közfeladatok
önkormányzati feladatok jegyzéke1
Feladat
Jogszabály
Települési szabályozási terv
készítése

1997. évi LXXVIII. tv. 6. §

Köztisztaság

9/2014. (III. 28.) rendelet

Előadó-művészeti szervezetek
Mötv. 13. § (1) 7.
támogatása

körében

ellátandó

helyi

Kormányzati
funkció
Feladatellátás módja*
száma
42/2007. (IX. 7.)
011130
önkormányzati rendelet
Önkormányzati tulajdonú
011130
gazdasági társaság útján
12/2015. (IV. 02.)
011130
önkormányzati rendelet

Műemlékvédelem

2001. évi LXIV. tv. 41. §

011130

3/2000. (II. 18.)
önkormányzati rendelet

Közművelődési tevékenység
támogatása

1997. évi CXL. tv. 80. §

011130

12/2015. (IV. 02.)
önkormányzati rendelet

Szociális ellátások

10/2012. (III. 30.)
önkormányzati rendelet

011130 Önkormányzat hivatala útján

Védetté nyilvánítás

1996. évi LIII. tv. 24. § (1) b)

011130

2003. évi LXXXIX. tv. 26. §

011130 15/2012. (V. 25.) rendelet

4/1995. (III. 7.) rendelet,
38/2000. (XII. 1.) rendelet

011220 önkormányzati hivatal útján

Mötv. 13. § (1) 2.

013320 Vásárolt szolgáltatás

Mötv. 13. § (1) 9.

013350

Mötv. 13. § (1) 13.

013360 Önkormányzati hivatal útján

Talajterhelési díj
megállapítása
Adó-, vám- és jövedéki
igazgatás
Köztemető-fenntartás, és
működtetés
Önkormányzati vagyonnal
való gazdálkodással
kapcsolatos feladatok
Más szerv részére végzett
pénzügyi – gazdálkodási,
üzemeltetési és egyéb
szolgáltatások
Informatikai fejlesztések,
szolgáltatások
Honvédelem
Polgári védelem
Közterület rendjének
fenntartása
Tűz és katasztrófavédelmi
tevékenységek
Területfejlesztés
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013370
Mötv. 13. § (1) 12.
2011. CXIII.t. 18. § (2), 29. §
Mötv. 13. § (1) 12.

4/1998. (III. 27.) rendelet és
13/1999. (IV. 30.) rendelet

Önkormányzati intézmény
útján

Önkormányzati társulás
útján

021020 Polgármester
022010 Polgármester

Mötv. 13. § (1) 2.

031030 Önkormányzati hivatal útján

Mötv. 13. § (1) 12.
1996. évi XIII.tv. 31. § (1)

032020

1997. évi LXXVIII. tv. 6 6/B. §

041140 Önkormányzat hivatala útján

Módosította a 19/2015. (VI. 02.) és a 40/2015. (IX. 01.) önkormányzati rendelet.
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Polgármester,
Köztestület útján

Rövid időtartamú
közfoglalkoztatás

2011. évi CVI. tv.

041231 Közvetlenül

Start-munka program - Téli
közfoglalkoztatás

2011. évi CVI. tv.

041232 Közvetlenül

Hosszabb időtartamú
közfoglalkoztatás

2011. évi CVI. tv.

041233 Közvetlenül

Országos közfoglalkoztatási
program

2011. évi CVI. tv.

041236 Közvetlenül

Közfoglalkoztatási
mintaprogram

2011. évi CVI. tv.

041237 Közvetlenül

Halászat, haltenyésztés

2013. évi CII. törvény

Út, autópálya építés
Híd, alagút építés

1988. évi I. tv. 29-35.§
1989. évi I. tv. 29-35.§

Közvetlenül és
042360 önkormányzati intézmény
útján
045120 Közvetlenül
045130 Közvetlenül

Városi és elővárosi közúti
személyszállítás

6/2003. (III. 28.) rendelet

045140 Vásárolt szolgáltatás

Út, híd fenntartás, üzemeltetés
Parkolók biztosítása

045160 Önkormányzati hivatal útján
Mötv. 13. § (1) 2.

045170 Közvetlenül

Vezetékes műsorelosztás,
városi és kábeltelevíziós
rendszerek

046020 Közvetlenül

Egyéb távközlés

046030

Piac üzemeltetése

9/2012. (II. 29.)
önkormányzati rendelet

Turizmusfejlesztés

Önkormányzati társulás
útján

047120 Közvetlenül

047320 Közvetlenül

Ár- és belvízvédelem

Mötv. 13. § (1) 11.

047410 Közvetlenül

Nem veszélyes hulladék
kezelése, ártalmatlanítása

2012. évi CLXXXV. tv. 35. §,
10/2014. (III. 28.)

051040

Önkormányzati tulajdonú
gazdasági társaság útján

Veszélyes hulladék
begyűjtése, szállítása, átrakása

051050 Vásárolt szolgáltatás útján

Szennyvíz gyűjtése, tisztítása,
elhelyezése

052020 Vásárolt szolgáltatás útján

Szennyvízcsatorna építése,
fenntartása, üzemeltetése
Lakóépület építése

Közvetlenül és vásárolt
szolgáltatás útján
061020 Közvetlenül

052080

Vízellátással kapcsolatos
közmű építése, fenntartása,
üzemeltetése

063080 Vásárolt szolgáltatás

3

Közvilágítás

Mötv. 13. § (1) 2.

064010 Vásárolt szolgáltatás

Zöldterület-kezelés
Város –községgazdálkodási
egyéb szolgáltatások
Háziorvosi alapellátás
Házi gyermekorvosi
alapellátás
Háziorvosi ügyeleti ellátás
Fogorvosi alapellátás
Terápiás célú gyógyfürdő-és
kapcsolódó szolgáltatások
Család és nővédelmi
egészségügyi gondozás

066010
Mötv. 13. § (1) 2.

066020 Önkormányzat hivatala útján

1997. évi CLIV. tv. 152. §

072111 Szerződéses jogviszonyban

1997. évi CLIV. tv. 152. §

072111 Szerződéses jogviszonyban

1997. évi CLIV. tv. 152. §
1997. évi CLIV. tv. 152. §

072112 Szerződéses jogviszonyban
072311 Szerződéses jogviszonyban
Önkormányzati intézmény
072460
útján

1997. évi CLIV. tv. 152. §

Ifjúságegészségügyi gondozás 1997. évi CLIV. tv. 152. §
Kábítószer-megelőzés
programjai, tevékenységei

80/2013. (X.16.) OGY
határozat

Üdülői szálláshely –
szolgáltatás és étkeztetés

Önkormányzati intézmény
útján
Önkormányzati intézmény
074032
útján
074031

074052 Mentálhigiénés Egyesület
081030

Önkormányzati intézmények,
sportszervezetek útján

Mötv. 13. § (1) 15.

081041

Közvetlenül és
sportszervezetek útján

Mötv. 13. § (1) 15.

081043

Sportlétesítmények fenntartása Mötv. 13. § (1) 15.
Versenysport és utánpótlásnevelési tevékenység és
támogatása
Iskolai diáksport-tevékenység
és támogatása
Szabadidősport tevékenység
és támogatása
Szabadidős park, fürdő és
strandszolgáltatás

Önkormányzati tulajdonú
gazdasági társaság útján

Közvetlenül és köznevelési
intézmények útján
Önkormányzati támogatás
081045
révén
Önkormányzati intézmény
081061
útján

Mötv. 13. § (1) 15.
Mötv. 13. § (1) 15.

081071

Önkormányzat intézményei
útján

Közművelődési –
hagyományos közösségi,
kulturális értékek gondozása

082092

Közművelődési koncepció,
Civil szervezetek útján

Könyvkiadás

083020 Közvetlenül

Egyéb kiadói tevékenység

083030 Közvetlenül

Mötv. 13. § (1) 13.

A fiatalok társadalmi
integrációját segítő struktúra,
szakmai szolgáltatások
fejlesztése, működtetése

88/2009. (X. 29.)
OGY határozat

084070 Ifjúsági koncepció

Nemzetközi kulturális
együttműködés

Mötv. 13. § (1) 7.

086030 Önkormányzati hivatal útján

Mindenféle egyéb szabadidős
szolgáltatás

Mötv. 13. § (1) 15.

086090
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Önkormányzati intézmény
útján

Óvodai nevelés, ellátás
szakmai feladatai
Óvodai nevelés, ellátás
működtetési feladatai
Köznevelési intézmény 1-4.
évfolyamán tanulók
nevelésével, oktatásával
összefüggő működtetési
feladatok
Alapfokú művészetoktatással
összefüggő működtetési
feladatok
Köznevelési intézmény 5-8.
évfolyamán tanulók
nevelésével, oktatásával
összefüggő működtetési
feladatok
Gyermekétkeztetés
köznevelési intézményekben

Mötv. 13. § (1) 6.

091110 Önkormányzati társulás révén

2012. évi CXC. tv. 2.§ (4)

091140 Önkormányzati társulás révén

2012. évi CXC. tv. 74-76.§

091220

Önkormányzati intézmény
útján

2012. évi CXC. tv. 74-76.§

091250

Önkormányzati intézmény
útján

2012. évi CXC. tv. 74-76.§

092120

Önkormányzati intézmény
útján

1997. évi XXXI. tv. 21/A (1)
b)

096015

Önkormányzati intézmény,
vásárolt szolgáltatás útján

096025

Önkormányzati intézmény,
vásárolt szolgáltatás útján

1997. évi XXXI. tv.

096030

Önkormányzati intézmény,
vásárolt szolgáltatás útján

2012. évi CXC. tv. 74-76.§

098022

Önkormányzati intézmény
útján

Pszichiátriai betegek
közösségi alapellátása

1993. évi III. tv. 65/F. §

101143 Önkormányzati társulás útján

Támogató szolgáltatás
fogyatékos személyek részére

1993. évi III. tv. 65/C. §

101222 Önkormányzati társulás útján

Gyermekek napközbeni
ellátása

1997. évi XXXI. tv. 94.§ (3)
a)

104030 Önkormányzati társulás útján

Gyermekétkeztetés
bölcsődében, fogyatékosok
nappali intézményében

1997. évi XXXI. tv. 21/A §
(1) a)

104035

Önkormányzati társulás,
vásárolt szolgáltatás útján

Intézményen kívüli
gyermekétkeztetés

1997. évi XXXI. tv. 21/C. §

104037

Önkormányzati intézmény,
vásárolt szolgáltatás útján

Család- és gyermekjóléti
szolgáltatások

1997. évi XXXI. tv. 40. §

104042

Önkormányzati társulás
útján
Önkormányzati társulás
útján

Munkahelyi étkeztetés
köznevelési intézményekben
Köznevelési intézményben
tanulók lakhatásának
biztosítása
Pedagógiai szakszolgáltató
tevékenység működtetési
feladatai

Család- és gyermekvédelmi
központ
Lakásfenntartással. lakhatással
összefüggő ellátások
Hajléktalanok átmeneti
ellátása

1997. évi XXXI. tv. 40/A §

104043

10/2012. (III. 30.)
önkormányzati rendelet

106020 Önkormányzat hivatala útján

1993. évi III. tv. 80. § (2) f

107013 Önkormányzati társulás útján

Szociális foglalkoztatás

1993. évi III. tv. 99/B. 99/C. §

107030 Önkormányzati társulás útján

5

Szociális étkeztetés

Mötv. 13. § (1) 8.

107051 Önkormányzati társulás útján

Romák társadalmi
integrációját elősegítő
tevékenységek és programok

107090 Közvetlenül

*A feladat címzettje mindenkor az önkormányzat, a feladatot azonban jogszabály vagy a képviselőtestület döntése alapján más is elláthatja.

6

1. melléklet az I. határozathoz

Okirat száma: ______.1/2016.

Módosító okirat
A Békési Polgármesteri Hivatal Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete által
2015. május 29. napján kiadott, 241.2/2015. (V.28.) határozatszámú alapító okiratát az
államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a alapján - Békés Város
Önkormányzata Képviselő-testülete _______/2016. (___. ___.) számú határozatára
figyelemmel - a következők szerint módosítom:
1. Az alapító okirat 4.4. pontja helyébe 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

011140

Országos és helyi nemzetiségi önkormányzatok igazgatási
tevékenysége

3

011220

Adó-, vám és jövedéki igazgatás

4

013210

Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások

5

013350

Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos
feladatok

6

013360

Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési,
egyéb szolgáltatások

7

013390

Egyéb kiegészítő szolgáltatások

8

016010

Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti
képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek

9

016020

Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek

10

016030

Állampolgársági ügyek

11

031030

Közterület rendjének fenntartása

12

041110

Általános gazdasági és kereskedelmi ügyek igazgatása

13

041140

Területfejlesztés igazgatása

14

042110

Mezőgazdaság igazgatása

15

044310

Építésügy igazgatása

16

051050

Veszélyes hulladék begyűjtése, szállítása, átrakása

17

061010

Lakáspolitika igazgatása

18

066020

Város-, községgazdálkodási, egyéb szolgáltatások

19

076010

Egészségügy igazgatása

1

20

081010

Sportügyek igazgatása

21

082010

Kultúra igazgatása

22

086030

Nemzetközi kulturális együttműködés

23

098010

Oktatás igazgatása

24

104037

Intézményen kívüli gyermekétkeztetés

25

106010

Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése

26

106020

Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások

27

109010

Szociális szolgáltatások igazgatása

2. Az alapító okirat 4.6. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„4.6. A költségvetési szerv vállalkozási tevékenységének felső határa: A Békési Polgármesteri

Hivatal módosított költségvetési előirányzatának 20 %-a.”
3. Az alapító okirat 5.2. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„5.2. A költségvetési szervnél alkalmazásban álló személyek jogviszonya:
foglalkoztatási jogviszony

jogviszonyt szabályozó jogszabály

közalkalmazotti jogviszony

a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII.
törvény

2

munkaviszony

a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény

3

közfoglalkoztatási
jogviszony

a közfoglalkoztatásról és a közfoglalkoztatáshoz
kapcsolódó, valamint egyéb törvények módosításáról
szóló 2011. évi CVI. törvény”

1

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

Kelt: Békés, 2016. _____________________- ____.

P.H.

Izsó Gábor polgármester

2

2. melléklet az I. határozathoz

Okirat száma: ________.2/2016.

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 utca 2.
1.2.2. telephelye(i):
telephely megnevezése

telephely címe

1

Polgármesteri Hivatal

5630 Békés Petőfi utca 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.

2.2.

A költségvetési szerv jogelőd költségvetési szervének

1

megnevezése

székhelye

Békés Városi Piacfelügyelet

5630 Békés, Petőfi utca 4.

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.

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.

1
4.3.

A költségvetési szerv főtevékenységének államháztartási szakágazati besorolása:
szakágazat száma

szakágazat megnevezése

841105

Helyi önkormányzatok és társulások igazgatási tevékenysége

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

011140

Országos és helyi nemzetiségi önkormányzatok igazgatási
tevékenysége

3

011220

Adó-, vám és jövedéki igazgatás

4

013210

Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások

5

013350

Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos
feladatok

6

013360

Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési,
egyéb szolgáltatások

7

013390

Egyéb kiegészítő szolgáltatások

8

016010

Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti
képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek

9

016020

Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek

10

016030

Állampolgársági ügyek

2

11

031030

Közterület rendjének fenntartása

12

041110

Általános gazdasági és kereskedelmi ügyek igazgatása

13

041140

Területfejlesztés igazgatása

14

042110

Mezőgazdaság igazgatása

15

044310

Építésügy igazgatása

16

051050

Veszélyes hulladék begyűjtése, szállítása, átrakása

17

061010

Lakáspolitika igazgatása

18

066020

Város-, községgazdálkodási, egyéb szolgáltatások

19

076010

Egészségügy igazgatása

20

081010

Sportügyek igazgatása

21

082010

Kultúra igazgatása

22

086030

Nemzetközi kulturális együttműködés

23

098010

Oktatás igazgatása

24

104037

Intézményen kívüli gyermekétkeztetés

25

106010

Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése

26

106020

Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások

27

109010

Szociális szolgáltatások igazgatása

4.5.

A költségvetési szerv illetékessége, működési területe: Békés város közigazgatási területe,
az építéshatósági feladatok tekintetében: Békés járás közigazgatási területe

4.6.

A költségvetési szerv vállalkozási tevékenységének felső határa: A Békési Polgármesteri
Hivatal módosított költségvetési előirányzatának 20 %-a.

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

közszolgálati jogviszony

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX.
törvény

2

Munkaviszony

a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény

3

közfoglalkoztatási jogviszony

a közfoglalkoztatásról és a közfoglalkoztatáshoz
kapcsolódó, valamint egyéb törvények módosításáról
szóló 2011. évi CVI. törvény”

1

3

6. Záró rendelkezés
Jelen alapító okiratot 2015. július 1. napjától kell alkalmazni, ezzel egyidejűleg a
költségvetési szerv 2012. december 20. napján kelt alapító okiratát visszavonom.
Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet
5. § (4) bekezdése alapján a Magyar Államkincstár nevében igazolom, hogy jelen alapító okirat
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege megfelel az alapító okiratnak a Békési
Polgármesteri
Hivatal
2016.
_____________________
_____.
napján
kelt,
__________.
_________________________________ _____. napjától alkalmazandó ___.1/2016. (…. ……) okiratszámú
módosító okirattal végrehajtott módosítása szerinti tartalmának.

Kelt: _______________________, ________. __________________________ _______.

P.H.

Magyar Államkincstár

4

1. melléklet a II. határozathoz

Okirat száma:______.1/2016.

Módosító okirat
A Békési Városgondnokság a Békés Város Önkormányzata által 2015. április 29. napján
kiadott, 177.2/2015. (IV.29.) számú alapító okiratát az államháztartásról szóló 2011. évi
CXCV. törvény 8/A. §-a alapján – Békés Város Önkormányzata ______.1/2016. számú
határozatára figyelemmel – a következők szerint módosítom:
1.

Az alapító okirat 3.1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„3.1. A költségvetési szerv irányító szervének
3.1.1. megnevezése: Békés Város Önkormányzata
3.1.2. székhelye: 5630 Békés, Petőfi S. u. 2.”

2.

Az alapító okirat 4.3. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„4.3. A költségvetési szerv alaptevékenysége: Kezeli (bérbe adja, karbantartja, felújítja stb.) a
Békés Város Önkormányzata tulajdonában álló lakóingatlanokat, nem lakás céljára szolgáló
egyéb helyiségeket. Működteti (nyilvántartja, takarítja, karban tartja felújítja, fizeti a
közüzemi díjakat stb.) az állami fenntartású önkormányzati tulajdonban lévő köznevelési
intézmények épületállományát, eszközeit. Végzi az önkormányzati és állami fenntartású
köznevelési intézményekben a gyermekétkeztetési feladatokat. Ellátja a szünidei
gyermekétkeztetés feladatait.”

3. Az alapító okirat 4.4. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„4.4. A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti megjelölése:
kormányzati
funkciószám

kormányzati funkció megnevezése

013350

Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos
feladatok

013360

Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési,
egyéb szolgáltatások

3

051050

Veszélyes hulladék begyűjtése, szállítása, átrakása

4

066010

Zöldterület-kezelés

5

066020

Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások

6

081030

Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése

7

081071

Üdülői szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés

091220

Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanulók nevelésével,
oktatásával összefüggő működtetési feladatok

1
2

8

9
10

091250

Alapfokú művészetoktatással összefüggő működtetési feladatok

092120

Köznevelési intézmény 5-8. évfolyamán tanulók nevelésével,
oktatásával összefüggő működtetési feladatok

11 096015

Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben

12 096025

Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben

13 096030

Köznevelési intézményben tanulók lakhatásának biztosítása

14 098022

Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység működtetési feladatai

15 104037

Intézményen kívüli gyermekétkeztetés

16 106010

Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése

17 107051

Szociális étkeztetés”

4. Az alapító okirat 5. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„5. A költségvetési szerv szervezete és működése
5.1. A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje: Az igazgatót Békés Város
Önkormányzata Képviselő-testülete pályázat útján 5 év határozott időre bízza meg. A egyéb
munkáltatói jogkört Békés Város Polgármestere gyakorolja.
5.2. A költségvetési szervnél alkalmazásban álló személyek jogviszonya:

1
2

foglalkoztatási jogviszony

jogviszonyt szabályozó jogszabály

közalkalmazotti jogviszony

a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII.
törvény

munkaviszony

a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény

közfoglalkoztatási jogviszony

a közfoglalkoztatásról és a közfoglalkoztatáshoz
kapcsolódó, valamint egyéb törvények módosításáról
szóló 2011. évi CVI. törvény”

3

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

Kelt: Békés, 2016. február _____.

P.H.

Izsó Gábor polgármester

2

2. melléklet a II. határozathoz

Okirat száma: ______.2/2016. (II. ___.)

Alapító okirat
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a alapján a Békési
Városgondnokság alapító okiratát a következők szerint adom ki:

1. A költségvetési szerv
megnevezése, székhelye, telephelye
1.1.

A költségvetési szerv
1.1.1. megnevezése: Békési Városgondnokság

1.2.

A költségvetési szerv
1.2.1. székhelye: 5630 Békés, Petőfi S. u. 4.
1.2.2. telephelye(i):
telephely megnevezése

telephely címe

1

Raktár

5630 Békés, Kossuth u. 32.

2

Hepp iskola konyha

5630 Békés, József A. u. 12.

3

Eötvös Iskola konyha

5630 Békés, Jantyik M. u. 21-25.

2. A költségvetési szerv
alapításával és megszűnésével összefüggő rendelkezések
2.1.

A költségvetési szerv alapításának dátuma: 2013. július 1.

3. A költségvetési szerv irányítása, felügyelete
3.1.

A költségvetési szerv irányító szervének
3.1.1. megnevezése: Békés Város Önkormányzata
3.1.2. székhelye: 5630 Békés, Petőfi S. u. 2.

4. A költségvetési szerv tevékenysége
4.1.

A költségvetési szerv közfeladata: Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 13. § (1) 9. pontja alapján lakás- és helyiséggazdálkodás A nemzeti
köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 74. § (4) bekezdése alapján köznevelési feladatot
ellátó vagyon működtetése.

4.2.

A költségvetési szerv főtevékenységének államháztartási szakágazati besorolása:

1

szakágazat száma

szakágazat megnevezése

841117

Kormányzati és önkormányzati intézmények ellátó, kisegítő
szolgálatai

4.3.

A költségvetési szerv alaptevékenysége: Kezeli (bérbe adja, karbantartja, felújítja stb.) a
Békés Város Önkormányzata tulajdonában álló lakóingatlanokat, nem lakás céljára
szolgáló egyéb helyiségeket. Működteti (nyilvántartja, takarítja, karban tartja felújítja,
fizeti a közüzemi díjakat stb.) az állami fenntartású önkormányzati tulajdonban lévő
köznevelési intézmények épületállományát, eszközeit. Végzi az önkormányzati és állami
fenntartású köznevelési intézményekben a gyermekétkeztetési feladatokat. Ellátja a
szünidei gyermekétkeztetés feladatait.

4.4.

A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti megjelölése:
kormányzati
funkciószám

kormányzati funkció megnevezése

013350

Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos
feladatok

013360

Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési,
egyéb szolgáltatások

3

051050

Veszélyes hulladék begyűjtése, szállítása, átrakása

4

066010

Zöldterület-kezelés

5

066020

Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások

6

081030

Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése

7

081071

Üdülői szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés

091220

Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanulók nevelésével,
oktatásával összefüggő működtetési feladatok

091250

Alapfokú művészetoktatással összefüggő működtetési feladatok

092120

Köznevelési intézmény 5-8. évfolyamán tanulók nevelésével,
oktatásával összefüggő működtetési feladatok

1
2

8
9
10

11 096015

Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben

12 096025

Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben

13 096030

Köznevelési intézményben tanulók lakhatásának biztosítása

14 098022

Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység működtetési feladatai

15 104037

Intézményen kívüli gyermekétkeztetés

16 106010

Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése

17 107051

Szociális étkeztetés

4.5.

A költségvetési szerv illetékessége, működési területe: Békés város közigazgatási területe,
valamint a Békés város közigazgatási területén kívül Békés Város Önkormányzata
Tulajdonában lévő ingatlanok.
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4.6.

A költségvetési szerv vállalkozási tevékenységének felső határa: az intézmény módosított
kiadási előirányzatának 5 %-a.

5. A költségvetési szerv szervezete és működése
5.1.

A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje: Az igazgatót Békés Város
Önkormányzata Képviselő-testülete pályázat útján 5 év határozott időre bízza meg. A
egyéb munkáltatói jogkört Békés Város Polgármestere gyakorolja.

5.2.

A költségvetési szervnél alkalmazásban álló személyek jogviszonya:

1
2
3

foglalkoztatási jogviszony

jogviszonyt szabályozó jogszabály

közalkalmazotti jogviszony

a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII.
törvény

munkaviszony

a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény

közfoglalkoztatási jogviszony

a közfoglalkoztatásról és a közfoglalkoztatáshoz
kapcsolódó, valamint egyéb törvények módosításáról
szóló 2011. évi CVI. törvény

6. Záró rendelkezés
Jelen alapító okiratot 2015. június 1. napjától kell alkalmazni, ezzel egyidejűleg a költségvetési
szerv 2014. május 29. napján kelt, 187/2014. (V.29.) okiratszámú alapító okiratát visszavonom.

Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet
5. § (4) bekezdése alapján a Magyar Államkincstár nevében igazolom, hogy jelen alapító okirat
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege megfelel az alapító okiratnak a Békési
Városgondnokság
________.
_______________________________
_____.
napján
kelt,
_______.
____________________________ _____. napjától alkalmazandó __________.1/2016. (I.28.) okiratszámú
módosító okirattal végrehajtott módosítása szerinti tartalmának.

Kelt: »______________________________, _______. __________________________ ____.
P.H.

Magyar Államkincstár
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