JAVASLAT
az Ózd Városi Polgármesteri Hivatal alapító okiratának
módosítására

Ózd, 2013. február 26.

Előterjesztő: Polgármester
Előkészítő: Pénzügyi Osztály

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény
(a továbbiakban (Mötv.) 84. § (5) bekezdés a) pontja alapján a települési
polgármesteri hivatal hivatalos elnevezése: (település neve)-i Polgármesteri
Hivatal. A törvényi előírásnak megfelelően az alapító okiratban az Ózd Városi
Polgármesteri Hivatal elnevezése Ózdi Polgármesteri Hivatalra változik.
A Mötv. 84. § (1) bekezdése, továbbá a járások kialakításáról, valamint egyes
ezzel összefüggő törvények módosításáról szóló 2012. évi XCIII. törvény,
valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 218/2012. (VIII. 13. )
Korm. rendelet alapján 2013. január 1-jétől egyes jegyzői államigazgatási
feladatok (okmányirodai ügyintézés, gyámügyek, időskorúak járadéka, ápolási
díj, közgyógyellátás) átkerültek a járási hivatalokhoz.
A Polgármesteri Hivatal alapító okiratában – az előzőekben leírtak miatt –
szűkül a kötelezően ellátandó feladatok köre és az alkalmazandó szakfeladatok
száma.
A költségvetési szerv azon foglalkoztatottjaira, melyek jogviszonya
munkavállaló, 2012. július 1-jétől a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I.
törvény rendelkezései az irányadóak.
Jelen előterjesztésben a Polgármesteri Hivatal alapító okiratán a fenti
jogszabályi változásokból adódó módosítások kerültek átvezetésre.
Kérjük a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására és a
határozati javaslatban foglaltak elfogadására.

Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének
…./2013. (II. 26.) határozata
az Ózd Városi Polgármesteri Hivatal alapító okiratának
módosításáról
Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
megtárgyalta és az alábbi határozatot hozta:

fenti

előterjesztést

1. A Képviselő-testület az Ózd Városi Polgármesteri Hivatal alapító
okiratának módosítását, valamint az egységes szerkezetbe foglalt alapító
okiratát a határozat 1., illetve 1/a. melléklete szerint jóváhagyja.
A dokumentumok aláírására a polgármestert hatalmazza fel.
Felelős: Polgármester
Határidő: azonnal

2. A Képviselő-testület elrendeli a módosító és egységes szerkezetbe foglalt
alapító okiratok Magyar Államkincstár által vezetett törzskönyvi
nyilvántartásba vételével kapcsolatos intézkedés megtételét.

Felelős: Pénzügyi Osztály Vezetője
Határidő: az alapító okiratok aláírását követő 8 napon belül

1. melléklet a ……/2013.(II.26.) határozathoz

AZ ÓZD VÁROSI POLGÁRMESTERI HIVATAL
ALAPÍTÓ OKIRATÁNAK MÓDOSÍTÁSA

Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete ……./2013. (II. 26.) határozatával a
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 84. § (1)
bekezdése, az államháztartásról szóló 2011. CXCV. törvény 8. §-a, az államháztartásról
szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 5. §-a alapján az
Ózd Városi Polgármesteri Hivatal - Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének
73/2012. (V. 17.) határozata 1/a melléklete szerint jóváhagyott - alapító okiratát az
alábbiak szerint módosítja:
1.) Az alapító okirat 1. pontja az alábbiak szerint módosul:
„1.) A költségvetési szerv neve:
Ózdi Polgármesteri Hivatal”
2..) Az alapító okirat 4. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„4.) Jogszabályban meghatározott közfeladatai:
a. Kötelező feladatok:
aa) Az önkormányzat működésével, valamint a polgármester vagy a jegyző feladat-és
hatáskörébe tartozó ügyek döntésre való előkészítésével és végrehajtásával
kapcsolatos feladatok ellátása. Közreműködés az önkormányzatokkal, valamint az
állami szervekkel történő együttműködés összehangolásában.
ab) A területi, körzeti igazgatási feladatok ellátása (elsőfokú építésügyi hatáskör
gyakorlása).
ac) Adóigazgatási feladatok ellátása.
ad) A helyi önkormányzat és a helyi nemzetiségi önkormányzat tervezési, gazdálkodási,
finanszírozási, beszámolási feladatainak ellátása.
ae) Belső ellenőrzési csoport működtetése.
af) A társulási tanács munkaszervezeti feladatainak (döntések előkészítése, végrehajtás
szervezése) ellátása.

b. Önként vállalt feladat:
ba) Hivatali üdülők fenntartása, üzemeltetése.”

3.) Az alapító okirat 5. pontjában az érvényes szakfeladatok száma és megnevezése az
alábbiak szerint módosul:
„Érvényes szakfeladatok
száma és megnevezése
Szám
552001
841114
841115
841116
841117
841118
841124
841126
841133
841907
869041
890412

Megnevezés
Üdülői szálláshely-szolgáltatás
Országgyűlési képviselő-választásokhoz kapcsolódó tevékenységek
Önkormányzati képviselő-választásokhoz kapcsolódó tevékenységek
Országos és helyi nemzetiségi önkormányzati választásokhoz kapcsolódó
tevékenységek
Európai parlamenti képviselő-választáshoz kapcsolódó tevékenységek
Országos és helyi népszavazáshoz kapcsolódó tevékenységek
Területi általános végrehajtó igazgatási tevékenység
Önkormányzatok és társulások általános végrehajtó igazgatási tevékenysége
Adó, illeték kiszabása, beszedése, adóellenőrzés
Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szerveikkel
Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás
Komplex térségi integrációt segítő programok”

4.)Az alapító okirat 9.) pontja az alábbiak szerint módosul:
„A költségvetési szerv vezetőjének (jegyző) kinevezési rendje:
A polgármester – pályázat alapján – a jogszabályban megállapított képesítési
követelményeknek megfelelő jegyzőt nevez ki. A kinevezés határozatlan időre szól.”
5.) Az alapító okirat 10. pont c.) alpontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„ c.) Egyes foglalkoztatottjainak a jogviszonya munkavállaló, melyekre nézve a munka
törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvényben foglalt szabályok irányadók.”

Az alapító okirat jelen módosítással nem érintett rendelkezései hatályukban változatlanul
fennmaradnak.
Ózd, 2013. február 26.
Fürjes Pál
polgármester
Záradék:
Az Ózdi Polgármesteri Hivatal alapító okiratának módosítását Ózd Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete …./2013. (II . 26.) határozatával hagyta jóvá.
Jelen alapító okirat módosítás a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés napján
lép hatályba.

1/a melléklet a …./2013. (II.26.) határozathoz

AZ ÓZDI POLGÁRMESTERI HIVATAL
ALAPÍTÓ OKIRATÁNAK
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege

Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete …/2013. (II.26.) határozatával a
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 84. § (1)
bekezdése, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. §-a, az államháztartás
végrehajtásáráról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 5. §-a alapján az alábbi egységes szerkezetbe foglalt – alapító okiratot adja ki:
1.) A költségvetési szerv neve:
Ózdi Polgármesteri Hivatal
2.) A költségvetési szerv székhelye:
3600 Ózd, Városház tér 1.
4.) A költségvetési szerv létrehozásáról rendelkező határozat:
11/KH/1990. (X. 24.)
4.) Jogszabályban meghatározott közfeladatai:
a. Kötelező feladatok:
aa) Az önkormányzat működésével, valamint a polgármester vagy a
jegyző feladat-és hatáskörébe tartozó ügyek döntésre való
előkészítésével és végrehajtásával kapcsolatos feladatok ellátása.
Közreműködés az önkormányzatokkal, valamint az állami
szervekkel történő együttműködés összehangolásában.
ab) A területi, körzeti igazgatási feladatok ellátása (elsőfokú
építésügyi hatáskor gyakorlása).
ac) Adóigazgatási feladatok ellátása.
ad) A helyi önkormányzat és a helyi nemzetiségi önkormányzat
tervezési,
gazdálkodási,
finanszírozási,
beszámolási
feladatainak ellátása.
ae) Belső ellenőrzési csoport működtetése.
af) A társulási tanács munkaszervezeti feladatainak (döntések
előkészítése, végrehajtás szervezése) ellátása.

b. Önként vállalt feladat:
ba) Hivatali üdülők fenntartása, üzemeltetése.

5.) A költségvetési szerv alaptevékenysége:
Helyi önkormányzatok, valamint többcélú
tevékenysége
Államháztartási szakágazati besorolása: 841105

kistérségi

társulások

igazgatási

Érvényes szakfeladatok
száma és megnevezése
Szám
552001
841114
841115
841116
841117
841118
841124
841126
841133
841907
869041
890412

Megnevezés
Üdülői szálláshely-szolgáltatás
Országgyűlési képviselő-választásokhoz kapcsolódó
tevékenységek
Önkormányzati képviselő-választásokhoz kapcsolódó
tevékenységek
Országos és helyi nemzetiségi önkormányzati választásokhoz kapcsolódó
tevékenységek
Európai parlamenti képviselő-választáshoz kapcsolódó
tevékenységek
Országos és helyi népszavazáshoz kapcsolódó tevékenységek
Területi általános végrehajtó igazgatási tevékenység
Önkormányzatok és társulások általános végrehajtó igazgatási tevékenysége
Adó, illeték kiszabása, beszedése, adóellenőrzés
Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szerveikkel
Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás
Komplex térségi integrációt segítő programok

6.) A költségvetési szerv illetékességi területe:
Ózd város közigazgatási területe, amennyiben jogszabály ettől eltérően nem
rendelkezik.
7 ) Alapítói jogokkal felruházott irányító szerv neve, székhelye:
Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testülete
3600 Ózd Városház tér 1.
8.) Gazdálkodási besorolása:
Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv.
9. ) A költségvetési szerv vezetőjének (jegyző) kinevezési rendje:
A polgármester – pályázat alapján – a jogszabályban megállapított képesítési
követelményeknek megfelelő jegyzőt nevez ki. A kinevezés határozatlan időre
szól.

10.) A költségvetési szerv foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszonyok
megjelölése:
a) Foglalkoztatottjainak jogviszonya alapesetben köztisztviselő, melyekre a
közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. tv. rendelkezései az
irányadók
b) Foglalkoztatottjainak jogviszonya lehet továbbá közalkalmazott, melyekre a
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései
az irányadók.
c) Egyes foglalkoztatottjainak a jogviszonya munkavállaló, melyekre nézve a
munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvényben foglalt szabályok
irányadók.
d) Egyéb foglalkoztatásra irányuló jogviszonyra a Polgári Törvénykönyvről szóló
1959.évi IV. törvény rendelkezései az irányadók (pl. megbízási jogviszony).
11.) A költségvetési szerv vállalkozási tevékenységet nem folytat.
12.) Jogi személyiségű szervezeti egysége nincs.
13.) A Polgármesteri Hivatal telephellyel nem rendelkezik.

Ózd, 2013. február 26.
Fürjes Pál
polgármester

Záradék
Az Ózdi Polgármesteri Hivatal alapító okiratát Ózd Város Önkormányzatának Képviselőtestülete …./2013. (II. 26..) határozatával hagyta jóvá.
Jelen alapító okirat a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés napján lép
hatályba.

