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Az előterjesztést nyílt ülésen kell tárgyalni. 
 

A rendelet és a határozati javaslat elfogadásához minősített szavazattöbbség 
szükséges. 

 



 
 

 
 
 

E L Ő T E R J E S Z T É S 
 

Tárgy: Javaslat a Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának és az 
Önkormányzat SZMSZ-ének módosítására 

Tisztelt Képviselő-testület!  

A 2012. év igen nagy változásokat hozott a tervezésben, valamint a 
gazdálkodásban is:  
 Továbbiakban elválik egymástól a Polgármesteri Hivatal és az 

önkormányzat. A Polgármesteri Hivatal, mint költségvetési szerv a 
tevékenységéhez szorosan kapcsolódó igazgatási, hatósági feladatokat látja 
el, míg az önkormányzat az ágazati jogszabályokban előírt egyéb 
feladatokat, mint például a védőnői ellátást, a városgazdálkodást, a közutak 
fenntartását, a közvilágítás biztosítását, stb. (ezeket a szakfeladatokat 
részletesen tartalmazta az eredeti költségvetési rendelettervezet szöveges 
előterjesztése) 

 Az önállóan működő költségvetési szerveknek 2012. január 1-jétől önálló 
bankszámlával és önálló adószámmal kell rendelkezniük, részükre az 
önkormányzati finanszírozás folyósításáról rendelkezni kell. 

 A nemzetiségi önkormányzatoknak január 1-jétől szintén önálló 
adószámmal és önálló bankszámlával kell rendelkezni, továbbá a 
költségvetéséről határozatban kell rendelkezniük, ami már nem épül be 
települési önkormányzat költségvetési rendeletébe. 

 Az eddig felsorolt szereplők (önkormányzat, Polgármesteri Hivatal, 
intézmények, nemzetiségi önkormányzatok) a továbbiakban elemi 
költségvetést és elemi beszámolót készítenek, melyet az államháztartás 
információs rendszerébe kell továbbítani. 

 Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban Áht) és 
az államháztartási törvény végrehajtásáról szóló 368/2011 (XII.31) 
kormányrendelet (továbbiakban Ávr) szóhasználatában az önkormányzati 
hivatalt alkalmazza, azonban egyik jogszabály sem definiálja ezt a 
fogalmat. A hivatkozott jogszabályok gyűjtőfogalomként használják az 
önkormányzati hivatal megnevezést, melybe jelenleg beletartozik a 
polgármesteri hivatal, a megyei önkormányzati hivatal, a társult képviselő-
testületi hivatal, a körjegyzőség egyaránt. Ebből következőleg a 



polgármesteri hivatalok megnevezését illetően új jogszabályi előírás nincs, 
a hivatal megnevezését nem kell módosítani.  

 
 
 
 
Mindezek alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az alábbi határozati és 
rendeleti javaslat elfogadására. 
 
 

Rendeleti javaslat: 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete megalkotja a 
Budakalász Város Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról 
szóló ../2012 (V…) önkormányzati rendeletének módosításáról szóló  
../2012.(..)  önkormányzati rendeletét. 
 

Határozati javaslat:  
 

Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
 ../2012.(    ) normatív határozati javaslata 

 a Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratáról  
 

 

Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Budakalász Város 
Önkormányzat Polgármesteri Hivatala Alapító Okiratát módosítja és azt az 
alábbi, egységes szerkezetben adja ki: 
 

 

ALAPÍTÓ OKIRAT -  

módosításokkal egységes szerkezetben 

 

I. A KÖLTSÉGVETÉSI SZERV NEVE, AZ ALAPÍTÓ ILLETVE AZ IRÁNYÍTÓ 
SZERV NEVE ÉS CÍME 

 
 
I.1. A költségvetési szerv 
neve: 

Budakalász Város Önkormányzat Polgármesteri 
Hivatala 

  
1.2. A költségvetési szerv 
alapító szerve, aki az 
alapítói jogokat 
gyakorolja: Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
  
I.3. A költségvetési szerv 
irányító szervének neve, 

Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-
testülete, 2011 Budakalász, Petőfi tér 1. 



székhelye: 
  
 

II. A KÖLTSÉGVETÉSI SZERV ADATAI, TEVÉKENYSÉGE 

 
II.1. A költségvetési szerv 
székhelye: 2011 Budakalász, Petőfi tér 1. 
  
II.2. A költségvetési szerv 
telephelyei: nincsenek 
  
II.3. A költségvetési szerv 
illetékessége: Budakalász Város közigazgatási területe 
  
II.4. A költségvetési szerv 
jogállása: Önálló jogi személy 
  
II.5. A költségvetési szerv 
által ellátott közfeladat: 

Az önkormányzati törvényben előírt (önkormányzati 
és államigazgatási) feladatok és a hatáskörébe tartozó 
helyi közügyek ellátása (kötelező feladatok), továbbá 
a Képviselő-testület által önként vállalt helyi 
közügyek, feladatok ellátása 

  
II.6. A költségvetési szerv 
szakágazati besorolása 

841105 Helyi önkormányzatok, valamint többcélú 
kistérségi társulások igazgatási tevékenysége 

  
II.7. Az 
alaptevékenységhez 
kapcsolódó szakfeladatok: 

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 
841126 Önkormányzatok és többcélú kistérségi 
társulások igazgatási tevékenysége 
841133 Adó, illeték kiszabása, beszedése, 
adóellenőrzés 
841173 Statisztikai tevékenység 
842421 Közterület rendjének fenntartása 
889943 Munkáltatók által nyújtott lakástámogatások 
 

  
II.8. A költségvetési szerv 
kisegítő tevékenysége: Nincs 
  
II.9. A költségvetési szerv 
kiegészítő tevékenysége: Nincs 



  
II.10. A költségvetési szerv 
vállalkozási tevékenysége: Nincs vállalkozási tevékenysége 
  
 
 
 

III. A KÖLTSÉGVETÉSI SZERV GAZDÁLKODÁSSAL ÖSSZEFÜGGŐ 

JOGOSÍTVÁNYAI 

 
III.1. A költségvetési szerv 
besorolása a 2008. évi CV. 
törvény előírásai szerint:  
a) tevékenységének jellege 
alapján: Közhatalmi költségvetési szerv 
  
b) a feladatellátáshoz 
kapcsolódó funkciója 
szerint: Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv 
  
III.2. A költségvetési szerv 
induló vagyona: 145 618 eFt 
  
III. 3. Az előirányzatok 
feletti rendelkezés 
jogosultsága: Teljes jogkörrel rendelkezik 
  
III. 4. Az előirányzatok 
feletti jogosultság 
gyakorlásának rendje: 

A mindenkori éves költségvetési rendelet szabályai 
szerint 

  
III. 5. A költségvetési szerv 
vezetőjének megbízási 
rendje: 

A polgármesteri hivatalt a polgármester irányítja. A 
képviselő-testület pályázat alapján, a jogszabályban 
megállapított képesítési követelményeknek megfelelő 
jegyzőt nevez ki határozatlan időre, nyilvános 
pályázat alapján a hivatal közigazgatási-szakmai 
vezetésére. A jegyző magasabb beosztású 
köztisztviselőnek minősül. A jegyző munkáltatója 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-
testülete, egyéb munkáltatói jogok gyakorlója a 
polgármester. 
 

  
III. 6. A költségvetési szerv 
foglalkoztatottaira 
vonatkozó foglalkoztatási 
jogviszony: 

- köztisztviselői jogviszony, 
- közalkalmazotti jogviszony, 
- Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó 
 jogviszony, 
- megbízási szerződéses jogviszony. 

  
  



 
 
Záradék:  
 
A Budakalász Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala alapító okiratát a Budakalász 
Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 202/2003. (XI. 11.) számú határozatával hagyta 
jóvá, melyet a 201/2008. (V. 27.), a 379/2009 (VIII. 6.) és a …/2012. (V.31.) számú 
határozatával módosított. 
 
 
Jelen alapító okirat a törzsadattári bejegyzés napján lép hatályba. 
 

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az Alapító Okirat Módosítását 
és az egységes szerkezetű Alapító Okiratot a Magyar Államkincstárnak küldje 
meg 
 

 
Felelős: Rogán László polgármester 
Határidő: 2012. június 30. 
 
 
Budapest, 2012. május 29. 
 
 

 Rogán László 
 polgármester 



1.sz.melléklet 
 

Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének  
../2012. (V….) önkormányzati rendelete  

a Képviselő-testület 
Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 2/2011.(I.27.) önkormányzati rendelet 

módosításáról 
 

 

Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) 
bekezdésében, és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényben kapott 
felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésben meghatározott feladatkörében 
eljárva a következőket rendeli el: 

 

 

1.§ 
 
A Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 2/2011.(I.27.) 
önkormányzati rendelet az alábbi 6. melléklettel egészül ki: 
 

„6. melléklet a ../2012.(V….) önkormányzati rendelethez 
 

BUDAKALÁSZ VÁROS ÁLTAL ELLÁTOTT GAZDÁLKODÁSI TEVÉKENYSÉG 
 

Budakalász Város Önkormányzat törzsszáma:  730963 
 
Budakalász Város Önkormányzat adószáma:  15730961-2-13 
 
Budakalász Város Önkormányzat bankszámlaszáma: 12001008-00173183-00100006 
 
Az ellátott szakfeladatok száma és megnevezése: 
 
370000 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése 
381103 Települési hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása 
381201 Egészségügyi és más fertőzésveszélyes hulladék begyűjtése, szállítása, átrakása 
412000 Lakó- és nem lakó épület építése 
421100 Út, autópálya építése 
422200 Elektromos, híradás-technikai célú közmű építése 
429100 Vízi létesítmény építése 
429900 Egyéb m.n.s. építés 
493909 M.n.s. egyéb szárazföldi személyszállítás 
522001 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása 
522003 Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása 
581900 Egyéb kiadói tevékenység  
611020 Városi és kábeltelevíziós rendszerek üzemeltetése 
680001 Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 
680002 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 
691001 Jogi segítségnyújtás 
749010 Igazságügyi szakértői tevékenység 
813000 Zöldterület-kezelés 



841112 Önkormányzati jogalkotás 
841401 Közvilágítás 
841402 Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások  
841901 Önkormányzatok elszámolásai 
841902 Központi költségvetési befizetések 
842155 Önkormányzatok m.n.s. nemzetközi kapcsolatai 
842541 Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek 
854314 Szociális ösztöndíjak 
862231 Foglalkozás-egészségügyi alapellátás 
869041 Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás 
869042 Ifjúság-egészségügyi gondozás 
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 
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 Foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosultak hosszabb időtartamú 

közfoglalkoztatása 
890443 Egyéb közfoglalkoztatás 
890506 Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása 
890509 Egyéb m.n.s. közösségi, társadalmi tevékenységek támogatása 
910501 Közművelődési tevékenységek és támogatásuk 
931201 Versenysport-tevékenység és támogatása 
931204 Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása 931301 Szabadidősport- (rekreációs 
sport-) tevékenység és támogatása 
931301 Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása 
 
 
 

2.§ 
Ez a rendelet 2012. június ..napján lép hatályba. 
 



Dr. Molnár Éva        Rogán László 
        jegyző                     polgármester 
 
Záradék:  
A rendeletet a Képviselő-testület a 2012. május 31-ei ülésén fogadta el, kihirdetése 2012. … 
………………………….-án megtörtént. 
 
 
dr. Molnár Éva 
jegyző 
 
 


