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ELŐTERJESZTÉS 

a Képviselő-testület 2018. október 25-én tartandó ülésére 

 

Füzesgyarmati Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának módosításáról 

 

Előterjesztést készítette: Papp Ágnes jegyzői referens 

Véleményezi: Gazdálkodási és Ellenőrzési 

Bizottság 

Elfogadás módja:  Minősített többség  

   

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A Füzesgyarmati Polgármesteri Hivatal pályázatot nyert az EFOP-1.2.9-17-2017-00008 

azonosító számú „Édesanyák, mint a társadalmunk alappillérei- Nők munkaerőpiaci 

reintegrációja Füzesgyarmaton” címen. 

 

A közhiteles törzskönyvi nyilvántartásban az intézménynél, a kormányzati funkciók között a 

104060 A gyermekek, fiatalok és családok életminőségét javító programok elnevezésű 

kormányzati funkció nem szerepel, azonban a pályázat teljesítéséhez a funkciószám használata 

szükséges, melyet be kell vezettetnünk a kincstári alapnyilvántartásba is. 

 

Az alapító okirat módosításához az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV törvény 8/A. § (2) 

bekezdés, valamint a 111. § (26) bekezdés értelmében a Magyar Államkincstár által közzétett 

formanyomtatványok szerint elkészítettük a Füzesgyarmati Polgármesteri Hivatal alapító 

okiratot módosító okiratot és a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot. 

 

A kormányzati funkció számokat és szöveges megjelölésüket, mint a közhiteles 

nyilvántartásban szereplő, kötelező tartalmi elemeket, a kincstár a Képviselő-testület döntését 

követő bejelentésünk alapján veszi nyilvántartásba. 

 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az alábbi határozati javaslat elfogadásával 

módosítsa a Füzesgyarmati Polgármesteri Hivatal alapító okiratát. 

 

Füzesgyarmat, 2018. október 17. 

 

 

Bere Károly 

polgármester 
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Határozati javaslat: 

 

Füzesgyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

…/2018. (X. 25.) önkormányzati határozata 

a Füzesgyarmati Polgármesteri Hivatal  

Alapító Okiratának módosításáról 

 

Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Füzesgyarmati Polgármesteri 

Hivatal Alapító Okiratát a határozat 1. sz. melléklete szerinti módosító okirattal módosítja, az 

egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okiratot a 2. sz. melléklete szerint fogadja el. 

 

A Képviselő-testület meghatalmazza a Polgármestert, a szükséges jognyilatkozatok megtételére 

és aláírására, valamint az érintettek értesítésére. 

 

Határidő: 2018. október 31. 

Felelős: Bere Károly polgármester 
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1. számú melléklet 

 
Okirat száma:              /2018. 

Módosító okirat 

A Füzesgyarmati Polgármesteri Hivatal, Füzesgyarmat Város Önkormányzata által 2016. 
január 28. napján kiadott 677-1/2016. számú alapító okiratát az államháztartásról szóló 
2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a alapján –figyelemmel Füzesgyarmat Város Önkormányzat 
Képviselő-testületének …./2018. (X. 25.) önkormányzati határozatra a következők szerint 
módosítom: 
 

1. Az alapító okirat 4.4. pontjának kormányzati funkció felsorolása a 107080 
kormányzati funkciókkal kiegészülve az alábbiak szerint módosul: 

 
kormányzati 

funkciószám 

kormányzati funkció megnevezése 

1 
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános 

igazgatási tevékenysége 

2 011220 Adó-, vám- és jövedéki igazgatás 

3 
016010 Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti 

képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek 

4 016020 Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek 

5 031030 Közterület rendjének fenntartása 

6 041233 Hosszabb idejű közfoglalkoztatás 

7 106020 Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások 

8 
104060 A gyermekek, fiatalok és családok életminőségét javító 

programok 

 
Jelen módosító okiratot a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés napjától kell alkalmazni. 

Kelt: Füzesgyarmat, 2018.október   

P.H. 

Bere Károly polgármester 
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2. számú melléklet 

 
Okirat száma:              /2018.ikt.sz. 

Alapító okirat 
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva 

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a alapján a Füzesgyarmati 
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: Füzesgyarmati Polgármesteri Hivatal 
 
1.2     A költségvetési szerv 

1.2.1.    székhelye:  5525. Füzesgyarmat, Szabadság tér 1. 
 
 

2. A költségvetési szerv 
alapításával és megszűnésével összefüggő rendelkezések 

 
2.1.   A költségvetési szerv alapításának dátuma: 1990.10.11. 
 
 

3. A költségvetési szerv irányítása, felügyelete 
 
3.1.   A költségvetési szerv irányító szervének 

3.1.1.  megnevezése: Füzesgyarmat Város Önkormányzata 
3.1.2.  székhelye: 5525. Füzesgyarmat, Szabadság tér 1. 

 
3.2.   A költségvetési szerv fenntartójának 

3.2.1.  megnevezése: Füzesgyarmat Város Önkormányzata 
3.2.2.  székhelye: 5525. Füzesgyarmat, Szabadság tér 1. 

 
 

4. A költségvetési szerv tevékenysége 
 
4.1.    A költségvetési szerv közfeladata:   
 

A Mötv. 84. § (1) bekezdése alapján a Polgármesteri Hivatal ellátja az önkormányzatok 
működéséve, 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. 
 

4.2.   A költségvetési szerv főtevékenységének államháztartási szakágazati besorolása: 
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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 a helyi 
nemzetiségi önkormányzat bevételeivel és kiadásaival kapcsolatban a tervezési, 
gazdálkodási, ellenőrzési, finanszírozási, adatszolgáltatási és beszámolási feladatok 
ellátásáról. 

 
4.4.   A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti megjelölése: 
 

 
kormányzati 
funkciószám 

kormányzati funkció megnevezése 

1 
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános 

igazgatási tevékenysége 
2 011220 Adó-, vám- és jövedéki igazgatás 

3 
016010 Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti 

képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek 
4 016020 Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek 
5 031030 Közterület rendjének fenntartása 
6 041233 Hosszabb idejű közfoglalkoztatás 
7 106020 Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások 
8 104060 A gyermekek, fiatalok és családok életminőségét javító programok 

 
4.5.   A költségvetési szerv illetékessége, működési területe:  

 
Füzesgyarmat Város közigazgatási területe. 

 
 

5. A költségvetési szerv szervezete és működése 
 
5.1.   A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje:  

 
A jegyző kinevezése a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. 
törvény (a továbbiakban: Mötv.) 82. §-a, valamint a közszolgálati tisztviselőkről szóló 211. 
évi XCCIX. Törvény rendelkezéseinek megfelelően történik. A település polgármestere - 
pályázat alapján határozatlan időre- nevezi ki a jegyzőt. Felette a munkáltatói jogokat a 
polgármester gyakorolja. 

 
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 Munkaviszony a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 

 
 
 
 


