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Tisztelt Képviselő-testület! 
 
 
 
 
A Polgármesteri Hivatal alapító okiratának módosítását jogszabályi változás 
indokolja. 
 
A kiegészítő tevékenység, mint elnevezés megszűnik, az ehhez tartozó feladatok 
bekerülnek az alaptevékenységi feladatok közé.  
 
Az alaptevékenységi feladatok kiegészülnek az alábbi szakfeladattal: 
 
  731000 Reklámügynöki tevékenység 
  841173 Statisztikai tevékenység 
 
A reklámügynöki tevékenység felöleli a hirdetési szolgáltatás teljes skáláját /saját 
megvalósítással, illetve alvállalkozó bevonásával/ beleértve a tanácsadást, a kreatív 
szolgáltatást, hirdetési anyagok előállítását és vételét. 
 
Ebbe a szakágazatba tartozik: 

- hirdetési kampány tervezése és megvalósítása, 
- hirdetések tervezése és elhelyezése újságban, folyóiratban, rádióban, 

televízióban, interneten és egyéb médiában 
- szabadtéri hirdetés tervezése és elhelyezése, így pl. hirdetőtábla, falfelület, 

faliújság és állvány, kirakatrendezés, bemutatóterem tervezése. 
 
A statisztikai tevékenység szakfeladat szerepeltetése a 2011. évi népszámlálás 
költségeinek elszámolásával kapcsolatos feladatok miatt szükséges.  
 
 
Pásztó, 2011. október  18. 
 
 
 
 
 
         Sándor Károly 
         osztályvezető 
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HATÁROZATI JAVASLAT 
 
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Polgármesteri Hivatal  alapító  
okiratát módosítja és egységes szerkezetben az alábbiak szerint elfogadja. 
 
Az 5/A. pont címe törlésre kerül, és így a két francia bekezdés 5.7. és 5.8. pontokra változik. 
Az 5/C pont  törlésre kerül. 
 
 A  681000 Saját tulajdonú ingatlan adásvétele 
     682001 Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 
     682002 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 
szakfeladatok az alaptevékenységi szakfeladatokhoz kerülnek besorolásra. 
 
Az alaptevékenységi szakfeladat kiegészül 731100 Reklámügynöki tevékenység és 
         841173 Statisztikai tevékenység  
szakfeladatokkal. A szakfeladatok elnevezésében történő változást a vastagon kiemelt 
szöveg mutatja. 
 
Az 5/B. és 5/D pontok 5/A és  5/B  pontokra változnak. 
 
A 8. pont címéből a „Tipus szerinti”  szövegrész  kikerül, helyébe a „gazdálkodási” 
szövegrész lép. E pontból törlésre kerül a „A tevékenység jellege alapján: közhatalmi 
költségvetési szerv.  A feladatellátáshoz kapcsolódó funkciója alapján:” szövegrész. 

 
ALAPÍTÓ OKIRAT 

 
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi 
LXV. törvény 38. § (1) bekezdése, az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény  
66. §-a alapján az alábbi (egységes szerkezetbe foglalt) alapító okiratot adja ki: 
 
1. A költségvetési szerv neve: Pásztó Városi Polgármesteri Hivatal. 
 
2. Székhelye: 3060 Pásztó, Kölcsey F. út 35. 
  Telephelye: 3060 Pásztó, Nagymező u. 3. 
 
3.Létrehozásáról rendelkező határozat: Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 
1/1991./II.20./ rendelete /SZMSZ/ szerint, egyben jogutódja az 1979-től a költségvetési szervek 
állami törzskönyvi nyilvántartásában szereplő Tanács VB Szakigazgatási Szervének. 
 
Alapítás ideje: 1991. február 20.  

/Törzskönyvi nyilvántartási száma:   450823 
Statisztikai számjele:     15450827-8411-321-12 
Szakágazat / 2008. január 1- től /:   841105 Helyi önkormányzatok,  

                                           valamint többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége 
 

Adóigazgatási azonosító száma:   15450827-2-12 
TB. nyilvántartási szám:   99078210/ 
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Az alapítás célja: az önkormányzat számára jogszabályban előírt helyi közszolgálati feladatok 
ellátása, az önkormányzat és intézményei gazdálkodásának bonyolítása, nyilvántartása. 
 
4.Jogszabályban meghatározott közfeladata: Az önkormányzat működésével, valamint az 
államigazgatási ügyek döntésre való előkészítésével és végrehajtásával kapcsolatos feladatok 
ellátása. 
 
5.Alaptevékenysége: Az önkormányzat működésével kapcsolatos, valamint az önkormányzat 
szerveinek hatáskörébe utalt államigazgatási ügyek döntésre való előkészítésével és  
végrehajtásával kapcsolatos feladatok ellátása. Körzeti építésügyi hatósági és gyámhivatali, 
valamint okmányirodai feladatok ellátása a kistérség területére kiterjedően. 
 
5.1.Hatósági, jogi, pénzügyi és kommunális tevékenység végrehajtása. 
 
5.2.Az egészségügyi, oktatási, igazgatási intézmények és szakfeladatok pénzellátása és 
ellenőrzési feladatainak ellátása. 
 
5.3.Önállóan működő és gazdálkodó Intézmények Pénzügyi és Ellátó Szervezete és a Margit 
Kórház költségvetés szerinti finanszírozása, tervezési, gazdálkodási, nyilvántartási, beszámolási 
tevékenységének ellenőrzése. 

 
5.4.Az önkormányzati intézmények, felújításával kapcsolatos feladatok ellátása. 
 
5.5.Városgazdálkodási, településfejlesztési, köztisztasági és parkgondozási feladatok ellátása. 
 
5.6.Cigány kisebbségi önkormányzat gazdálkodási feladatainak ellátása. 
 
5.7. Az alaptevékenységéhez kapcsolódó felesleges tárgyi eszközök, készletek értékesítése. 
 
5.8. A Polgármesteri Hivatal a használatába adott önkormányzati tulajdonú, korlátozottan 
forgalomképes törzsvagyonnal látja el feladatát. A használatba adott termékeket, eszközöket, 
alkalomszerű, vagy határozott idejű bérbeadás útján hasznosíthatja. 
 
5/A. Polgármesteri Hivatal  vállalkozási tevékenysége: 
 
Szabad kapacitás jobb kihasználása, az önkormányzati vagyonhasznosítása érdekében 
tevékenységet végezhet. A tevékenység alapfeladatainak ellátását nem veszélyeztetheti. A 
Polgármesteri Hivatal vállalkozási tevékenységet nem végez. 
 
5/B.. Szakfeladat 2010.01.01-től: 
 
Alaptevékenységi szakfeladatok: 
 
360000 Víztermelés, - kezelés, - ellátás 
370000 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése 
382101 Települési hulladék kezelése, ártalmatlanítása 
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412000 Lakó- és nem lakó épület építése 
421100 Út, autópálya építése 
421300 Híd, alagút építése 
422100 Folyadék szállítására szolgáló közmű építése 
429100 Vízi létesítmény építése 
429900 Egyéb máshová nem sorolható építés 
431100 Bontás 
431200 Építési terület előkészítése 
432100 Villanyszerelés 
432200 Víz -, gáz -, fűtés -, légkondicionáló szerelés 
432900 Egyéb épületgépészeti szerelés 
433200 Épületasztalos-szerkezet szerelése 
433300 Padló -, falburkolás 
433400 Festés, üvegezés 
433900 Egyéb befejező építés máshová nem sorolható 
439100 Tetőfedés, tetőszerkezet-építés 
522110 Közutak, hidak alagutak üzemeltetése, fenntartása 
581400 Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása 
602000 Televízió-műsor összeállítása, szolgáltatása 
611020 Vezetékes műsorelosztás, városi és kábeltelevíziós rendszerek üzemeltetése 
681000 Saját tulajdonú ingatlan adásvétele 
682001 Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 
682002 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 
692000 Számviteli, könyvvizsgálói, adószakértői tevékenység 
731100 Reklámügynöki tevékenység 
750000 Állat-egészségügyi ellátás 
813000 Zöldterület-kezelés 
829000 Egyéb kiegészítő gazdasági tevékenység 
841112 Önkormányzati jogalkotás 
841114 Országgyűlési képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek 
841115 Önkormányzati képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek 
841116 Országos, települési és területi kisebbségi önkormányzati választásokhoz 

kapcsolódó tevékenységek 
841117 Európai parlamenti képviselőválasztáshoz kapcsolódó tevékenységek 
841118 Országos és helyi népszavazáshoz kapcsolódó tevékenységek 
841124 Területi általános végrehajtó igazgatási tevékenység 
841126 Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége 
841127 Települési kisebbségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége 
841173 Statisztikai tevékenység 
841191 Nemzeti ünnepek programjai 
841192 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények 
841401 Önkormányzatok közbeszerzési eljárásainak lebonyolításával összefüggő 

szolgáltatások 
841402 Közvilágítás 
841403 Város -, községgazdálkodási máshová nem sorolható szolgáltatások 
841901 Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások elszámolásai 
841902 Központi költségvetési befizetések 
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842421 Közterület rendjének fenntartása 
842531 A polgári védelem ágazati feladatai 
842532 A lakosság felkészítése, tájékoztatása, riasztás 
842533 Az óvóhelyi védelem tevékenységek 
842541 Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek 
851011 Óvodai nevelés, ellátás 
852011 Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-4. évf.) 
852021 Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5-8. évf.) 
861001 Fekvőbetegek aktív ellátása 
862211 Járóbetegek gyógyító szakellátása 
862231 Foglalkozás-egészségügyi alapellátás 
862240 Egyéb máshová nem sorolt járóbeteg-ellátás 
862301 Fogorvosi alapellátás 
871000 Bentlakásos, nem kórházi ellátás, ápolás 
873012 Időskorúak átmeneti ellátása 
879018 Gyermekek átmeneti otthonában elhelyezettek ellátása 
882000 Önkormányzati szociális támogatások finanszírozása 
882111 Rendszeres szociális segély 
882112 Időskorúak járadéka 
882113 Lakásfenntartási támogatás normatív alapon 
882114 Helyi rendszeres lakásfenntartási támogatás 
882115 Ápolási díj alanyi jogon 
882116 Ápolási díj méltányossági alapon 
882117 Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás 
882118 Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás 
882119 Óvodáztatási támogatás 
882121 Helyi eseti lakásfenntartási támogatás 
882122 Átmeneti segély 
882123 Temetési segély 
882124 Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás 
882125 Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása 
882129 Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások 
882202 Közgyógyellátás 
882203 Köztemetés 
889201 Gyermekjóléti szolgáltatás 
889922 Házi segítségnyújtás 
889923 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 
889924 Családsegítés 
889935 Otthonteremtési támogatás 
889936 Gyermektartásdíj megelőlegezése 
889942 Önkormányzatok által nyújtott lakástámogatás 
889943 Munkáltatók által nyújtott lakástámogatások 
890301 Civil szervezetek működési támogatása 
890302 Civil szervezetek program- és egyéb támogatása 
890441 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás 
890442 Bérpótló juttatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása 
890443 Egyéb közfoglalkoztatás 
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910203 Múzeumi kiállítási tevékenység 
910502 Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése 
931201 Versenysport-tevékenység és támogatása 
931301 Szabadidősport - (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása 
932911 Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás 
960302 Köztemető-fenntartás és működtetés 
 
6. Illetékességi területe:  
 
Pásztó Város közigazgatási területe, továbbá külön jogszabályban meghatározott működési 
terület. 
 
7. Alapítói jogokkal felruházott irányító szerv neve, székhelye: 
 
 Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő testülete 
 3060 Pásztó, Kölcsey F. u. 35. 
 
8.  Gazdálkodási besorolása: 
 
 Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv. 
 
A Polgármesteri Hivatal gazdálkodása:  
 
 Alaptevékenységét a Városi Önkormányzat Képviselő-testülete által évente megállapított 

költségvetésből látja el. Önállóan gazdálkodó és működő közhatalmi költségvetési szerv. 
Önálló bérgazdálkodási jogkörrel rendelkezik az önállóan működő közintézményekhez és 
kisebbségi önkormányzatokhoz nem kapcsolódó feladatok vonatkozásában. A jóváhagyott 
költségvetést érintő kötelezettségvállalása, utalványozása és ellenjegyzésre a 
kötelezettségvállalási rendben meghatározott személyek jogosultak. 

 
9. Vezetőjének kinevezési rendje: 
 
A jegyző kinevezésének rendje: A Képviselő- testület -pályázat alapján- a jogszabályban 
megállapított képesítési követelményeknek megfelelő jegyzőt nevez ki. A kinevezés határozatlan 
időre szól. 
 
10. Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszony(ok) megjelölése:   
 
Foglalkoztatottjainak jogviszonya alapesetben köztisztviselő, melyekre a köztisztviselők 
jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény az irányadó. Egyes foglalkoztatottjainak a 
jogviszonya munkavállaló, melyekre nézve a Munka Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. 
törvény az irányadó. Egyéb foglalkoztatásra irányuló jogviszonyra a Polgári Törvénykönyvről 
szóló 1959. évi IV. törvény (pl.: megbízási jogviszony) az irányadó.  
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11. A Polgármesteri Hivatal jogi személy. 
 
12.  A Polgármesteri Hivatal általános jogutódja a 103/2004./VI.24./ számú határozatban, a 
171/2009. /V. 28./  sz határozatában, valamint a 276/2009./VII.30./ sz. határozatban szereplő 
költségvetési szervnek. 
 
13./  Ez az alapító okirat 2011.november 1-jén lép hatályba. 
 
 
Pásztó, 2011. október 18. 
 
 
 
 
 
        Sisák Imre 
        polgármester 
 
A határozati javaslat törvényes! 
 
 
 
 
Dr. Tasi Borbála 
címzetes főjegyző 
 
 
 
 
 
 
 
 


