
Előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2017. január 26-i ülésére

Tisztelt Képviselő-testület!

Tá;gv:

Békési Polgármesteri Hivatal Alapító
Okiratának Módosítása

Előkészítette:

Dr. Tari Béla aljegyző
Sápi András intézményi referens

A Képviselő-testület decemberi ülésén döntött a Békési Költségvetési
napjával a Polgármesteri Hivatalba történő beolvadással való
megszüntető okiratot a Magyar Allamkincstárnak megküldtük. A
valamennyi kormányzati üinkciója szerepelt a Hivatal alapító
módositására nem volt szükség.

Iroda 2017. március 31.
megszüntetéséről. A
megszünö intézmény

okiratában. így annak

Az Államkincstár az eljárást felfúggesztette, mert álláspontja szerint a Hivatal alapító
okiratának 2.2. pontjában a Költségvetési Irodát, mint beolvadó jogelödöt fel kell tüntetni.
Hasonló okokból a Jóval korábban megszüntetett piacfelügyelet is szerepel az alapító
okiratban.
Az Allamkincstár kérése szerinti módosító és egységes szerkezetű alapító okiratot terjesztjük
a Képviselő-testület elé.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az alábbi határozati javaslat elfogadására.

Határozati javaslat:

Békés Város Őnkormányzata Képviselő-testülete a
okiratát az 1. melléklet szerint módosítja, egységes
fogadja cl.
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Okirat száma: .1/2017. (1.26.)

Módosító okirat

A Békési Polgármesteri Hivatal Békés Város Önkormányzata által 2016. február 29.
napján kiadott, 41.2/2016. Számú alapító okiratát az államháztartásról szóló 2011. évi
CXCV. törvény 8/A. -a alapján — a /2017. (1.26.) számú határozatra figyelemmel — a
következők szerint módosítom:

1. Az alapító okirat 2.2. pontja helyébe a következő 2.2, pont lép:

‚2.2. A költségvetési szerv jogelöd költségvetési szervének

megnevezése székhelye

1 Békés Városi Piacfelügyelet 5630 Békés, Petőfi utca 4.

2 Békési Költségvetési Iroda 5630 Békés, Jantyik M. u. 23-25.”

Jelen módosító okiratot 2017. április 1. napjától kell alkalmazni.

Kelt: Békés, 2017. január 26.

P.H.

Izsó Gábor polgármester



Okirat száma: .2/2017. (1.26.)

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 Petőfl utca 2

1.2.2. telephelyeífl:

telephely megnevezése

Polgármesteri Hivatal

Polgármesteri Hivatal

3. A költségvetési szerv irányítása, felügyelete

3.1. A költségvetési szerv irányítő szervének/felügyeleti szervének

3.1.1. megnevezése: Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete

3.1.2. székhelye: 5630 Békés Petőfi u. 2.

[ telephely címe

1 5630 Békés Petőt utca 4.
2 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

megnevezése székhelye

1 Békés Városi Piacfelügyelet 5630 Békés, Petőfi utca 4.
2 Békési Költségvetési Iroda 5630 Békés, Jantyik M. u. 23-25.



4. A költségvetési szerv tevékenysége

4.1. A költségvetési szerv közfeladata:

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 84.5(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 kormányzati funkció megnevezése
íunkciószám

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
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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. g-a, valamint a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011.
évi CXCIX. törvény rendelkezéseinek megfelelően történik. A település polgármestere
pályázat alapján határozatlan időre nevezi ki ajegyzőt.

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
közszolgálati jogviszony a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX.

törvény

3 munkaviszony a munka törvénykönywéről szóló 2012. évi I. törvény

a közfoglalkoztatásról és a közfoglalkoztatáshoz
4 kőzfoglalkoztatási jogviszony kapcsolódó, valamint egyéb törvények módosításáról

szóló 2011. évi CVI. törvény
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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.

Kelt; Békés, 2015. 05. 29.

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. február 29. napján kelt, 2017. április 1. napjától alkalmazandó
_.1/2017. (I. 26.) okiratszámú módosító okirattal végrehajtott módosítása szerinti tartalmának.

Kek;

________

P.H.

Magyar Államkincstár
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