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Tisztelt képviselő-testület! 
 
Az alábbiakban megjelölt törvényi változások indokolják a Polgármesteri Hivatal Alapító 
Okiratának módosítását: 
 

• Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a 
továbbiakban: Mötv.) 84. § (5) bekezdése szerint 2013. január 1-jétıl a Polgármesteri 
Hivatal hivatalos megnevezése (település neve)-i Polgármesteri Hivatal. 
Újhartyán Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatala megnevezés helyett a 
jövőben a hivatal megnevezése: „Újhartyáni Polgármesteri Hivatal”. 
Ezen módosításra a 2013. január 29-i testületi ülésen már sor került.  
 
 

• A Mötv. 82. § (1) bekezdés értelmében 2013. január 1-jétől a polgármester nevezi ki 
határozatlan időre a jegyzőt. 
 
Az Alapító Okirat 20. pontja is módosítást igényel az Újhartyáni Polgármesteri Hivatal 
elnevezés miatt. 
A feladat ellátását szolgáló vagyon használója: Újhartyáni Polgármesteri Hivatal 
 
A fentiekben kiemelt módosítások átvezetését kezdeményezzük az alapító okiraton, melyet  
egységes szerkezetben és csak a módosítás tartalmában szükséges határozatban elfogadni, 
tehát két testületi határozat szükséges.  
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a javaslatot megtárgyalni és a határozat-
tervezeteket elfogadni szíveskedjen. 
 
Határozati javaslat: 
 
 



……./2013.(III.27.)Képviselő-testületi határozat 
Újhartyán Község  Önkormányzat Képviselő-testülete tárgyban szereplő javaslatot 
megtárgyalta és az Újhartyáni Polgármesteri Hivatal alapító okiratának módosítását az alábbi 
egységes szerkezet szerint fogadja el: 
 

ALAPÍTÓ OKIRAT 
EGYSÉGES SZERKEZET 

Újhartyán Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló törvény 
végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31.) Korm. rendelet 5. § (1)-(2) bekezdésében foglalt 
tartalmi követelmények szerint Újhartyán Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának 
alapító okiratát a következők szerint adja ki: 
 
1. A szerv neve: Újhartyáni Polgármesteri Hivatala 
 
2. Székhelye: 2367 Újhartyán, Fő u. 21. 
 
3. Alapításának éve: 1990 
 
4. Jogszabályban meghatározott feladata: Közigazgatás 
 
Alaptevékenysége: Általános közigazgatás TEÁOR 8411 

 
 
Alaptevékenység feladatai: 
 
A Polgármesteri Hivatal az önkormányzat működésével, valamint az államigazgatási ügyek 
döntésre való előkészítésével, és végrehajtásával kapcsolatos, illetve a nemzeti és etnikai 
kisebbségek jogairól szóló törvényben meghatározott feladatokat látja el, különös tekintettel a 
társadalmi közös szükségletek kielégítését szolgáló jogszabályokban meghatározott állami 
feladatok teljesítésére (államigazgatási, hatósági ügyek intézése). 
 
Az önkormányzat működésével kapcsolatos feladatai: az önkormányzati testületi szervekhez 
kapcsolódó adminisztrációs feladatok, az önkormányzati képviselők munkájának segítése, a 
belső munkaszervezési teendők. Előkészíti és végrehajtja a testületi szervek önkormányzati 
döntéseit. 
 
Államigazgatási feladatok: Ellátja a központi állami szervek megbízásából az önkormányzat 
számára hatáskört megállapító jogszabályok végrehajtásaként az államigazgatási feladatokat, 
előkészíti döntésre az államigazgatási ügyeket és gondoskodik e döntések végrehajtásának 
megszervezéséről. 
 
Megállapodás alapján ellátja Újhartyán Község Önkormányzat alábbiakban felsorolt önállóan 
működő költségvetési szerveinek pénzügyi-gazdálkodási feladatait: 
  
 Újhartyáni Német Nemzetiségi Általános Iskola 
 Német Nemzetiségi Óvoda – Konyha „Gyermekvár” 
 Német Nemzetiségi Önkormányzat Újhartyán 
 
 
A költségvetési szerv vállalkozási tevékenységet nem folytat.  



 
 
Szakfeladat száma és megnevezése 2012 január 01-től  
 

Újhartyán Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 
Szakfeladat Megnevezés 

841112 Önkormányzati jogalkotás 
841114 Országgyűlési képviselőválasztáshoz kapcsolódó tevékenységek 
841115 Önkormányzati képviselőválasztáshoz kapcsolódó tevékenységek 

841116 
Országos és helyi nemzetiségi önkormányzati választáshoz kapcsolódó 
tevékenységek 

841117 Európai parlamenti képviselőválasztáshoz kapcsolódó tevékenységek 
841118 Országos és helyi népszavazáshoz kapcsolódó tevékenységek 
841126 Önkormányzatok és társulások általános végrehajtó igazgatási tevékenysége 

    
 
 
5.Illetékessége: Újhartyán Község közigazgatási területe 
 
6. Alapító szerve: Újhartyán Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
 
7. Fenntartó neve és címe: Újhartyán Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
2367 Újhartyán, Fő u. 21. 
 
8. Felügyeleti szerve: Újhartyán Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
2367 Újhartyán, Fő u. 21. 
 
9. Irányító szerve: Újhartyán Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
2367 Újhartyán, Fő u. 21. 
 
10. Irányító szerv vezetője: Újhartyán Község Önkormányzat Polgármestere 
 
11. Közvetlen jogelődjének neve, székhelye: Újhartyán Községi Tanács, 2367 Újhartyán, Fő u. 
21. 
 
12. Gazdálkodási jogkör alapján való besorolása: 
- önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv 
 
13. Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszony(ok) megjelölése: 
- 1992. évi XXXIII. tv. A közalkalmazottak jogállásáról 
- 2011. évi CXCIX. tv. A közszolgálati tisztviselőkről 
- 1992. évi XXII. tv. a Munka Törvénykönyvéről 
- 1959. évi IV. tv. A Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről 
 
14. Az állami feladatként ellátandó alaptevékenységét meghatározó szakmai jogszabályok: 
- A Magyar Köztársaság mindenkori költségvetési törvénye 
- 2011. évi CLXXXIX törv. Magyarország helyi önkormányzatairól 
- 1991. évi XX. tv. a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint 
egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről 
- 2011. évi CXCV. tv. Az államháztartásról 



- 368/2011 (XII.31) Korm. r. Az államháztartás végrehajtásáról 
- 249/2000. (XII.24.) Korm.rendelet az államháztartás szervezetei beszámolási és 
könyvvezetési kötelezettségeinek sajátosságairól 
 
15. A költségvetési szerv jogállása, gazdálkodási jogköre: 
Az intézmény önálló jogi személy. Költségvetésével önállóan gazdálkodik, az éves 
költségvetési rendeletben jóváhagyott (kiemelt előirányzatok) keretek között, melyért a 
költségvetési szerv vezetője a felelős. 
 
A Polgármesteri Hivatal vezetője a jegyző, akit a polgármester – pályázat alapján 
határozatlan időre – nevez ki. 
 
 
16. Bankszámla rend: Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv költségvetési 
elszámolási számlával rendelkezik. 
 
Bankszámla száma: 65500068-31062758-51100005 
 
17. Törzsszáma: 391238 
 
18. Statisztikai számjele: 15391236-8411-325-13 
 
19. Adóazonosító szám: 15391236-2-13 
 
20. A feladat ellátását szolgáló vagyon 
 
A feladat ellátását szolgáló vagyon az alapító tulajdona. A feladatok ellátásához az intézmény 
rendelkezésére áll az alábbi ingatlan, a rajta található épületekkel, létesítményekkel. 
megnevezése: 2367 Újhartyán, Fő u. 21 
tulajdonosa: Újhartyán Község Önkormányzata 
kezelője: Újhartyán község Önkormányzata 
használója: Újhartyáni Polgármesteri Hivatala 
 
21. A vagyon feletti rendelkezés joga: 
 
A vagyon feletti rendelkezési jog elsősorban az irányító szervet illeti meg. 
Az Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 10/2012. (III.22.)  
számú rendelet értelmében a vagyon használati jogával az intézmény mindenkori vezetője 
rendelkezik. 
 
 
ZÁRADÉK: 
 
Újhartyáni Polgármesteri Hivatala Alapító Okirat egységes szerkezetű módosítását Újhartyán 
Község Önkormányzat Képviselő-testülete …/2013. (III.27.) számú határozatával jóváhagyta. 
 
 
 
Újhartyán, 2013.március…. 
 



 
 
Schulcz József      Göndörné Frajka Gabriella 
Polgármester              jegyző 
 
Határidő:   azonnal  
Felelős:  polgármester 
 
 
 
Határozati javaslat: 
 

…./2013.(III.27.) sz. Képviselő-testületi határozat 
 

Újhartyán Község  Önkormányzat Képviselő-testülete tárgyban szereplő javaslatot 
megtárgyalta és az Újhartyáni Polgármesteri Hivatal alapító okiratának módosítását az 
alábbiak szerint fogadja el: 
 

ALAPÍTÓ OKIRAT 
MÓDOSÍTÁS  

Újhartyán Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló törvény 
végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31.) Korm. rendelet 5. § (1)-(2) bekezdésében foglalt 
tartalmi követelmények szerint Újhartyán Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának 
alapító okiratát a következők szerint adja ki: 
 
 
Az Alapító Okirat 15. pontja az alábbiak szerint módosul: 
 
15. A költségvetési szerv jogállása, gazdálkodási jogköre: 
Az intézmény önálló jogi személy. Költségvetésével önállóan gazdálkodik, az éves 
költségvetési rendeletben jóváhagyott (kiemelt előirányzatok) keretek között, melyért a 
költségvetési szerv vezetője a felelős. 
 
A Polgármesteri Hivatal vezetője a jegyző, akit a polgármester – pályázat alapján 
határozatlan időre – nevezi ki. 
 
Az Alapító Okirat 20. pontja az alábbiak szerint módosul: 
 
 
20. A feladat ellátását szolgáló vagyon 
 
A feladat ellátását szolgáló vagyon az alapító tulajdona. A feladatok ellátásához az intézmény 
rendelkezésére áll az alábbi ingatlan, a rajta található épületekkel, létesítményekkel. 
megnevezése: 2367 Újhartyán, Fő u. 21 
tulajdonosa: Újhartyán Község Önkormányzata 
kezelője: Újhartyán község Önkormányzata 
használója: Újhartyáni Polgármesteri Hivatala 
 
Az Alapító Okirat többi pontja változatlan marad. 
 



ZÁRADÉK: 
 
Újhartyáni Polgármesteri Hivatala Alapító Okirat módosítását Újhartyán Község 
Önkormányzat Képviselő-testülete …/2013. (III.27.) számú határozatával jóváhagyta. 
 
 
 
Újhartyán, 2013.március…. 
 
 
 
Schulcz József      Göndörné Frajka Gabriella 
Polgármester              jegyző 
 
 
 
 Határidő:   azonnal  
 Felelős:  polgármester 
 
 
 
 
 



 
 


