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Tisztelt Képviselő-testület!
A Mezobeicnyi Polgarmesteri Hivatal Alapito Okiratanak legutobbi modositasara a
Képviselő-testület 2013. december 2o-i ülésén került sor.
2013 december 29-en az allamhaztartasrol szolo torveny vegiehajtasarol szólo 368/2011
(XII,3 1.) Korm. rendeletet (továbbiakban: Avr.)
módosították, illetve elfogadták a
kormányzati funkciók, államháztartási szakfeladatok és szakágazatok osztályozási rendjéről
szóló 68/2013. (XII.29.) NGM rendeletet.
2014. január 1 -től a költségvetési szerveknek az Alapító Okiratában az alaptevékenységük
besorolására, az eddigi államháztartási szakfeladat helyett, csak a fenti jogszabályokban
található kormányzati funkció kódok szerepelhetnek. A MAK nem tudott minden
szakfeladatot inegfeleltetni a kormányzati funkciókra, ezért ezekre az alaptevékenységekre Új
kormányzati funkciót kellett keresni. A fentiek alapján az Alapító Okiratot Újra módosítani
kell.
A Mezőberényi Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratát módosító okirat, valamint a
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okirat jelen előterjesztés mellékletét
képezi.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztés megtárgyalását követően fogadja
el az alábbi határozati javaslatot:
Határozati javaslat:
Mezőberény Város Onkormányzati Képviselő-testülete jóváhagyja a Mezőberényi
Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának módosítását, valamint az előterjesztésben foglaltak
szerinti egységes szerkezetű Alapító Okiratot
A Képviselő-testület felhatalmazza Siklósi István polgármestert, hogy az Alapító Okirat
módosításáról szóló határozatot, valamint a módosítást és az egységes szerkezetű Alapító
Okiratot a Magyar Allamkincstár részére küldje meg.
Felelős: Siklósi István polgármester
Határidő: intézkedésre azonnal
Mezőberény, 2014. január 16.

-

Zolnai Magdolna
titkársági referens

ALAPÍTÓ OKIRAT
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete az állaniháztartásról szóló 2011. évi
CXCV. törvény 8.* (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az államháztartásról szóló
törvény végrehajtáról szóló 368/2011 .(XII.31.)Korm. rendelet 5.* (1)-(2) bekezdése szerinti
tartalommal az alábbi okiratot adja ki:
1.) A költségvetési szerv azonosító adatai:
1.1. Neve:
Mezőberényi Polgármesteri Hivatal
1.2. Székhelye:
5650, Mezőberény, Kossuth tér 1 .sz.
1,3. Jogszabályban meghatározott közfeladata:
A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a
továbbiakban: Mötv.) 84. (1) bekezdése alapján a polgármesteri hivatal ellátja az
önkormányzatok működésével, valamint a polgármester vagy a jegyző feladat- és
hatáskörébe tartozó ügyek döntésre való előkészítésével és végrehajtásával
kapcsolatos feladatokat. A hivatal közreműködik az önkormányzatok egymás közötti,
valamint az állami szervekkel történő együttműködés összehangolásában.
2.) A Polgármesteri Hivatal alaptevékenysépe:
2.1. A polgármesteri hivatal ellátja a Mötv-ben és a vonatkozó egyéb jogszabályokban a
számára meghatározott feladatokat.
Gondoskodik a helyi önkormányzat (valamint a helyi nemzetiségi önkormányzatok)
bevételeivel és kiadásaival kapcsolatban a tervezési, gazdálkodási, ellenőrzési,
finanszírozási, adatszolgáltatási és beszámolási feladatok ellátásáról.
2.2. Államháztartási szakágazati besorolása:
841105 Helyi önkormányzatok és társulások igazgatási tevékenysége
2.3. Alaptevékenysége kormányzati funkció szerinti besorolásban:
2014. évi kormányzati funkció
011130
016010
O 16020
011140
011220
013210
061020
031030
041233

2014, évi kormányzati funkció elnevezése
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok
jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége
Országgyülési, önkormányzati és európai parlamenti
képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek
Országos és helyi népszavazással kapcsolatos
tevékenységek
Országos és helyi nemzetiségi önkormányzatok
igazgatási tevékenysége
Adó-, vám,- és jövedéki igazgatás
Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások
Lakóépület építése
Közterület rendjének fenntartása
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

3.) VáHalkozási tevékenvsé2:
A polgármesteri hivatal vállalkozási tevékenységet nem folytat.
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4.) I1letékesséi területe:
Mezőberény Város közigazgatási területe.
53 Alapítói jo2okkal felruházott irányító szerve. székhelye:
Mezőberény Város Onkormányzati Képviselő-testülete
5650 Mezőberény, Kossuth tér 1. sz.

6.) Besorolása:
Számlavezető pénzintézet: Kereskedelmi és Hitelbank Zrt.
1051 Budapest, Vigadó tér 1.
Bankszámiaszáma: 10402142-49564948-48571008
Adószárna: 15345352-2-04
Törzsszáma: 345352
KSH száma: 15345352-8411-321-04
Altalanos foigalmi ado alanyisaga adoalany, általanos szabalyok alapjan
7,) Joállása:
Onálló jogi személy
8 ) Vezetojenek kinevezesi rendje
A jegyző kinevezése a Mötv. 82.-a, valamint a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011.
évi CXCIX. törvény rendelkezéseinek megfelelően történik.
Mezőberény Város Polgármestere pályázat alapján határozatlan időre nevezi ki a
jegyzöt.
—

—

9.) A fo2lalkoztatottakra vonatkozó fo2IaIkoztatási io2viszonyok:
Közszolgálati jogviszony a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény
alapján
Közalkalmazotti jogviszony a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII.
törvény alapján
Munkaviszony a Munka Törvénykönyvéről szóló 20l2.évi I. törvény alapján
—

—

—

10.) A Polármesteri Hivatal va2vona:
a.) A fenntartó Onkormányzat által a Polgármesteri Hivatal használatába adott
önkormányzati tulajdont képező törzsvagyon körébe sorolt ingatlan használati joga:
Mezőberény, 1/1 hrsz-ú, Városháza épületének a Békési Járási Hivatal
által nem használt része
2 garázs
44/A/l. hrsz-on lévő Békési u.17, sz. alatti 15 m
b) A Polgármesteri Hivatal eszközei, készletei egyéb ingóságai leltár szerint kimiitatott
érték alapján.
A Polgármesteri Hivatal a rendelkezésére álló és használatába adott vagyontárgyakat
feladatai ellátásához szabadon használhatja, azokkal az Onkormányzat mindenkor
hatályos vagyonrendeletében foglaltak szerint rendelkezik.
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11. Záradék:
Jelen alapító okirat a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzéssel lép hatályba, ezzel
egyidejűleg a Mezőberényi Polgármesteri Hivatal 2013. december 20 napján kelt,
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete 257/2013 .(XII.20.) sz. számú
határozatával jóváhagyott egységes szerkezetű alapító okirata hatályát veszti.
Az

alapító okiratot Mezőberény Város
/201 4.(I.27.) számú határozattal hagyta jóvá.

Önkormányzati

Képviselő-testülete

Mezőberény, 2014. január 27.

Siklósi István
polgármester

Dr. Földesi Szabolcs
jegyző
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MEZŐBER1NYI POLGÁRMESTERI HIVATAL
ALAPÍTÓ OKIRATÁT MÓDOSÍTÓ OKIRAT
Mezöberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Mezőberényi Polgármesteri Hivatal
Mezőberény Város Onkormányzati Képviselő-testülete által 2014. január 27. napján kiadott
257/2013. (XIJ. 20.)sz. határozattal jóváhagyott alapító okiratát az államháztartásról szóló
2011. évi CXCV. törvény 8. (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az
államháztartásról szóló törvény végrehajtására kiadott 368/2011 .(XIL3I .)Korm. rendelet
5.*
(1 )-(2) bekezdésében foglalt tartalmi követelméiiyeknek megfelelően az alábbiak szerint
módosítja
1. Mezőberényi Polgármesteri Hivatal Alapító Okirat (a továbbiakban: Alapító Okirat) 2.2.
pontja helyébe a következő szövegrész lép:
2.2. Államháztartási szakágazati besorolása
841105

Helyi önkormányzatok
tevékenysége

és

társulások

igazgatási

2. Mezőberényi Polgármesteri Hivatal Alapító Okirat (a továbbiakban: Alapító Okirat) 2.3.
pontja az alábbi szövegrésszel egészül ki:
013350

Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással
kapcsolatos feladatok

2. Alapító Okirat 5. pontjából az alábbi szövegrész törlésre kerül:
„Belső ellenőrzési feladatait megbízás alapján a Békési Kistérségi Társulás látja el.
3. Alapító Okirat 6. pontjából az alábbi szövegrész törlésre kerül:
„Gazdálkodási besorolás alapján: önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv”
Az Alapító Okiratot módosító okirat a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzéssel lép
hatályba.
Az Alapító Okiratot módosító okiratot Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete
/201 4.(I.27.) számú határozattal hagyta jóvá.

Mezőberény, 2014. január 27.

Siklósi István
polgármester

Dr. Földesi Szabolcs
jegyző
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