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Tisztelt Képviselő- testület! 
 
A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. Törvény /a 
továbbiakban: Mötv./ 2013. január 1-jén hatályba lépett szabályai érintik a Polgármesteri 
Hivatal alapító okiratát.     
Ezen túlmenően az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. és a végrehajtására kiadott 
368/2011. /XII.31./ kormányrendeletben foglalt tartalmi követelményeknek is meg kell 
felelnie   az alapító okiratnak.  
 
A jogszabályi változások miatt módosítani kell az alapító okirat bevezető rendelkezését is.  
 
Az Mötv. 84. § /5/ bek. a. pontjában meghatározott formában a „/település neve/-i” megjelölés 
alatt a területi számjelrendszerről szóló 31/2011. /X. 24./ KIM. Rendelet 2. sz. mellékletében 
szereplő helységnév értendő. Ennek értelmében a költségvetési szerv megnevezése Pásztói 
Polgármesteri Hivatal lehet. Pontosítani szükséges a telephely címét Pásztó, Nagymező utca 
3-ra. Ez az alapító okirat 1. és 3. pontját érinti.  
A 4. pontban foglalt közfeladat az Mötv. 84. § /1/ bekezdése szerint módosul. 
A járási hivatalok létrehozásával összefüggő feladat- és hatáskör változás miatt módosítani 
szükséges az 5. pontban szereplő alaptevékenységeket, a gyámhivatali és okmányirodai 
feladatokat törölni kell.  
Az 5/C. pontban szereplő alaptevékenységi szakfeladatok közül törölni kell egyrészt az 
átadott feladatokat, másrészt azokat, amelyek az önkormányzat feladatai között kell, hogy 
szerepeljenek.  
 
Az Mötv. 82. § /1/ bekezdése módosította a jegyző kinevezésére vonatkozó szabályokat, ezért 
az alapító okirat 9. pontjában foglalt vezetőjének kinevezési rendjét is módosítani szükséges, 
mivel a jegyzőt a polgármester nevezi ki.  
 
Az egyéb pontokban foglalt módosításokat az államháztartásról szóló törvény és végrehajtási 
rendelete indokolják.  
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a módosított alapító okiratot a határozati javaslat 
szerint hagyja jóvá.  
 
Határozati javaslat: 
 

1) Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő- testülete a Pásztói Polgármesteri Hivatal 
Módosító Okiratát az 1. sz. melléklet szerint fogadja el. 

2) Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő- testülete a Pásztói Polgármesteri Hivatal 
Alapító Okiratát a 2. sz. melléklet szerint fogadja el egységes szerkezetben. 

 

Pásztó, 2013. március 19. 

        Dr. Nyíri Ferenc 
              Ügyrendi Bizottság elnöke 
A határozati javaslat törvényes! 
 
Dr. Tasi Borbála 
címzetes főjegyző 
 



       1. sz. melléklet 

 

MÓDOSÍTÓ OKIRAT 

 

Pásztó Városi Polgármesteri Hivatal, Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 
által 2012. május 25. napján kiadott, 105/2012. /V.24./ számú határozatával elfogadott 
alapító okiratát az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. § /5/ 
bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az államháztartásról szóló törvény 
végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 5. § (1)-(2) bekezdése szerinti 
tartalommal az alábbiak szerint módosítja: 

1. Az alapító okiratban szereplő bevezető szövegrész helyébe az alábbi szövegrész kerül: 
„Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban. Mötv.) 84. § 
/1/ bekezdése, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. § /5/ 
bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az államháztartásról szóló törvény 
végrehajtására kiadott 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 5. § (1)-(2) bekezdésében 
foglalt tartalmi követelményeknek megfelelően az alábbi alapító okiratot adja ki: 
 
A költségvetési szerv” 
 

2. Az alapító okirat 1. pontja az alábbiak szerint módosul: 
„Megnevezése: Pásztói Polgármesteri Hivatal” 

 
3. Az alapító okirat 2. pontjában szereplő „Telephelye: 3060 Pásztó, Nagymező utca 3.” 

szövegrész átkerül a 3. pontban szereplő szöveg helyébe. A telephely címénél a közterület 
jelleg módosul: „u.” helyett „utca”. 

 
4. Az alapító okirat 4. pontjában szereplő szöveg helyébe az alábbi szöveg lép: 

„Közfeladata: A 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 együttműködésének összehangolásában.” 
 

5. Az alapító okirat 5. pontjában szereplő „Az önkormányzat működésével kapcsolatos, 
valamint az önkormányzat szerveinek hatáskörébe utalt államigazgatási ügyek döntésre 
való előkészítésével és végrehajtásával kapcsolatos feladatok ellátása.” szövegrész 
helyébe az alábbi szövegrész kerül: 
„A polgármesteri hivatal ellátja az Mötv.-ben és a vonatkozó egyéb jogszabályokban a 
számára meghatározott feladatokat.  
Gondoskodik a helyi önkormányzat (valamint a helyi nemzetiségi önkormányzat) 
bevételeivel és kiadásaival kapcsolatban a tervezési, gazdálkodási, ellenőrzési, 
finanszírozási, adatszolgáltatási és beszámolási feladatok ellátásáról.” 
A „és gyámhivatali, valamint okmányirodai” szövegrész  törlésre kerül. 
 



6. Az alapító okirat 5/A. pontjánál a „Polgármesteri Hivatal vállalkozási tevékenysége:” 
szövegrész helyébe „Vállalkozási tevékenység felső határa a módosított kiadási 
előirányzatok arányában:” szövegrész kerül. 
Az első mondatnál törlésre kerül a „A Hivatal” szövegrész. 
 

7. Az alapító okirat 5/B. pontjában szereplő szöveg átkerül az 5/C. pontba. 
Az „Alaptevékenységi szakfeladatok:” szövegrész helyébe „Az alaptevékenységek 
szakfeladatrend szerinti besorolása:” szövegrész kerül. 
Törlésre kerülnek az alábbi szakfeladatok: 

 
841112 Önkormányzati jogalkotás 
882112 Időskorúak járadéka 
882114 Helyi rendszeres lakásfenntartási támogatás 
882115 Ápolási díj alanyi jogon 
882116 Ápolási díj méltányossági alapon 
882121 Helyi eseti lakásfenntartási támogatás 
882122 Átmeneti segély 
882123 Temetési segély 
882124 Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás 
882129 Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások 
882203 Köztemetés 
889935 Otthonteremtési támogatás 
889936 Gyermektartásdíj megelőlegezése 
889967 Mozgáskorlátozottak gépjármű szerzési és átalakítási támogatása 

 
Kiegészül a „841169  Máshová nem sorolt egyéb kiegészítő szolgáltatások” szakfeladattal. 

 
A 882202 „Közgyógyellátás” szakfeladat megnevezés módosul 
 „Közgyógyellátás 

  /méltányossági alapon/” megnevezésre. 
 
A „Technikai szakfeladat:” szövegrész helyébe „Technikai szakfeladatok” 
szövegrész kerül. 
 

8. Az alapító okirat 5. pontja kiegészül a következőkkel: 
„5/B. Államháztartási szakágazati besorolása: 

 
841105 Helyi önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások igazgatási 
tevékenysége” 
 

9. Az alapító okirat 6. pontjában szereplő „Illetékességi területe:” szövegrész helyébe 
„Illetékessége, működési köre:” szövegrész kerül. 

 
10. Az alapító okirat 7. pontjában szereplő „Alapítói jogokkal felruházott irányító szerv 

neve, székhelye:” szövegrész helyébe „Irányító szervének neve, székhelye:” szövegrész 
kerül. 

 



11. Az alapító okirat 7. pontjában szereplő címnél a közterület jellege módosul: „u.” 
helyett „út”.  

 
12. Az alapító okirat 8. pontjában szereplő második bekezdésnél törlésre kerülnek az 

alábbi szövegrészek: 
„A Polgármesteri Hivatal” 
„Önállóan gazdálkodó és működő közhatalmi költségvetési szerv.” 
 

13. Az alapító okirat 9. pontjában szereplő „Vezetőjének kinevezési rendje:” szövegrész 
helyébe „Vezetőjének megbízási rendje:” szövegrész kerül. 

„A jegyző kinevezésének rendje: A Képviselő-testület -pályázat alapján- a jogszabályban 
megállapított képesítési követelményeknek megfelelő jegyzőt nevez ki. A kinevezés 
határozatlan időre szól.” szövegrész helyébe  
„A jegyző kinevezése a 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.” 
szövegrész kerül. 

 
14. Az alapító okirat 10. pontjában szereplő „jogviszony(ok)” szövegrész helyébe 

„jogviszonyok” szövegrész, a „(pl.: megbízási jogviszony)” szövegrész helyébe 
„(pl.: megbízásos jogviszony)” szövegrész kerül. 
Az első mondat vége kiegészül az alábbi szövegrésszel: „(közszolgálati jogviszony)”. 
 

15. Az alapító okirat 12. pontja törlésre kerül. 
 
16. A záradék az alábbiak szerint módosul: 

„Jelen alapító okirat a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzéssel lép hatályba, ezzel 
egyidejűleg Pásztói Polgármesteri Hivatal 2012. május 25. napján kelt, 105/2012.(V.24.) 
sz. határozattal elfogadott, egységes szerkezetű alapító okirata hatályát veszti. 

 
Az Alapító Okiratot Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete …………/2013.  
(IV. 4.) számú határozatával fogadta el.” 

 
Az alapító okiratot módosító okirat a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzéssel lép 
hatályba. 
 
Az alapító okiratot módosító okiratot Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 
…………/2013.  (IV.4.) számú határozatával fogadta el. 
 
 
Pásztó, 2013. március 19. 
 
 
 
         Sisák Imre 
         Polgármester 
           alapítói jogokat gyakorló 

szerv vezetője  



 
                             2. sz. melléklet 

 
ALAPÍTÓ OKIRAT 

 
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország helyi önkormányzatairól 
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban. Mötv.) 84. § /1/ bekezdése, az 
államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. § /5/ bekezdésében kapott 
felhatalmazás alapján, az államháztartásról szóló törvény végrehajtására kiadott 
368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 5. § (1)-(2) bekezdésében foglalt tartalmi 
követelményeknek megfelelően az alábbi alapító okiratot adja ki: 
 
A költségvetési szerv 
 
1. Megnevezése: Pásztói Polgármesteri Hivatal 
 
2. Székhelye: 3060 Pásztó, Kölcsey F. út 35. 
 
3. Telephelye: 3060 Pásztó, Nagymező utca 3. 
 
4. Közfeladata: A 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 együttműködésének összehangolásában. 

 
5. Alaptevékenysége: A polgármesteri hivatal ellátja az Mötv.-ben és a vonatkozó egyéb 
jogszabályokban a számára meghatározott feladatokat.  
Gondoskodik a helyi önkormányzat (valamint a helyi nemzetiségi önkormányzat) 
bevételeivel és kiadásaival kapcsolatban a tervezési, gazdálkodási, ellenőrzési, 
finanszírozási, adatszolgáltatási és beszámolási feladatok ellátásáról. Körzeti építésügyi 
hatósági 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 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. Roma Nemzetiségi önkormányzat gazdálkodási feladatainak ellátása. 
       Pásztó Kistérség Többcélú Társulása munkaszervezeti feladatainak ellátása. 
 
5.7. Az alaptevékenységéhez kapcsolódó felesleges tárgyi eszközök, készletek értékesítése. 



 
5.8. 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. Vállalkozási tevékenység felső határa a módosított kiadási előirányzatok arányában: 
 

A mindenkor hatályos jogszabályok szerint eszközeinek, szabad kapacitásának 
hasznosítása érdekében vállalkozási tevékenységet folytathat, feltéve, hogy ez nem 
veszélyezteti alaptevékenységét és ebből fakadó kötelezettségeinek teljesítését. A 
vállalkozási tevékenységből származó bevételeket az önkormányzat alaptevékenységének 
ellátására kell fordítani. 
A vállalkozási tevékenységből származó bevétel nem haladhatja meg az éves költségvetés 
– tervezett összkiadáshoz viszonyított – 30 %-át. A vállalkozásokból származó bevételeket 
és a vállalkozási tevékenység ráfordításait az alaptevékenységektől elkülönítetten kell 
elszámolni. A vállalkozási tevékenység eredményéről az éves költségvetési beszámoló 
keretében kell beszámolni. 

 
5/B. Államháztartási szakágazati besorolása: 
 
841105 Helyi önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások igazgatási 

tevékenysége 
 
5/C.  Az alaptevékenységek szakfeladatrend szerinti besorolása: 
 
692000 Számviteli, könyvvizsgálói, adószakértői tevékenység 
841114 Országgyűlési képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek 
841115 Önkormányzati képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek 
841116 Országos és helyi nemzetiségi 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 társulások általános végrehajtó igazgatási tevékenysége 
841132 Adóigazgatás  
841133 Adó, illeték kiszabása, beszedése, adóellenőrzés  
841169 Máshová nem sorolt egyéb kiegészítő szolgáltatások 
842531 A polgári védelmi ágazat feladatai  
842541 Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek  
882111 Aktív korúak ellátása 
882113 Lakásfenntartási támogatás normatív alapon 
882117 Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás 
882118 Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás 
882119 Óvodáztatási támogatás 
882129 Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások 
882202 Közgyógyellátás /méltányossági alapon/ 
890441 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás  
890442 Foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosultak hosszabb időtartamú 

közfoglalkoztatása  
890443 Egyéb közfoglalkoztatás  



Technikai szakfeladatok: 
 
841901 Önkormányzatok és társulások elszámolásai 
841907 Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szerveikkel  
 
6. Illetékessége, működési köre:  
 

Pásztó Város közigazgatási területe, továbbá külön jogszabályban meghatározott működési 
terület. 

 
7. Irányító szervének neve, székhelye: 
 

 Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 
 3060 Pásztó, Kölcsey F. út 35. 

 
8. Gazdálkodási besorolása: 
 

Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv. 
 
    Gazdálkodása:  
 

Alaptevékenységét a Városi Önkormányzat Képviselő-testülete által évente megállapított 
költségvetésből látja el.  Önálló bérgazdálkodási jogkörrel rendelkezik az önállóan működő 
közintézményekhez és nemzetiségi önkormányzatokhoz nem kapcsolódó feladatok 
vonatkozásában. A jóváhagyott költségvetést érintő kötelezettségvállalása, utalványozása 
és ellenjegyzésre a kötelezettségvállalási rendben meghatározott személyek jogosultak. 

 
9. Vezetőjének megbízási rendje: 
 

A jegyző kinevezése a 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. 

 
10. Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszonyok megjelölése:   
 

Foglalkoztatottjainak jogviszonyaira a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi 
CXCIX. törvény az irányadó (közszolgálati jogviszony). Egyéb foglalkoztatásra irányuló 
jogviszonyra a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény (pl.: megbízásos 
jogviszony) az irányadó.  

 
11. A Polgármesteri Hivatal jogi személy. 
 
Pásztó, 2013. március 19.    
                                       
       Sisák Imre        Dr. Tasi Borbála 
         polgármester              címzetes főjegyző 
alapítói jogokat gyakorló 
        szerv vezetője 



 
Záradék:  
 
Jelen alapító okirat a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzéssel lép hatályba, ezzel 
egyidejűleg a Pásztói Polgármesteri Hivatal 2012. május 25. napján kelt, 105/2012.(V.24.) sz. 
határozattal elfogadott, egységes szerkezetű alapító okirata hatályát veszti. 
 
Az Alapító Okiratot Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete …………/2013.  (IV. 
4.) számú határozatával fogadta el.” 
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