1. számú melléklet a 3/2013.(I.22.) sz. határozathoz
A 103/2012.(VI.25.) SZÁMÚ HATÁROZATTAL ELFOGADOTT ALAPÍTÓ
OKIRATOT
MÓDOSÍTÓ OKIRAT
A 103/2012.(VI.25.) számú határozattal elfogadott alapító okirat 1.a) pontjában
(a költségvetési szerv neve) változás következett be: „Balkány Város Polgármesteri Hivatala”
helyett „Balkányi Polgármesteri Hivatal”.
A 103/2012.(VI.25.) számú határozattal elfogadott alapító okiratban törlésre kerülnek a
következő pontok:
-

2. pont (alapításának éve: 1990),
3. pont (létrehozásáról rendelkező határozat: 78/1998.(XII.14.) számú határozat),
4. pont (alapító szerve: Balkány Nagyközség Önkormányzata),
5. pont (címe: 4233 Balkány, Rákóczi u. 8.),
6. pont (felügyeleti szerve: Balkány Város Önkormányzat Képviselő-testülete),
és a 7. pont (jogállása: önálló jogi személy)

A 103/2012.(VI.25.) számú határozattal elfogadott alapító okirat 8. pontja a módosító alapító
okirat 2-es pontja lesz, azaz a „jogszabályban meghatározott közfeladata” helyett a
„Közfeladata” kerül, és ezen pont szövegrészében a következő változás történt:
„Az 1990. évi LXV. törvény alapján 8. §
(1) A települési önkormányzat feladata a helyi közszolgáltatások körében különösen:
a településfejlesztés, a településrendezés, az épített és természeti környezet védelme, a
lakásgazdálkodás, a vízrendezés és a csapadékvíz elvezetés, a csatornázás, a köztemető
fenntartása, a helyi közutak és közterületek fenntartása, helyi tömegközlekedés, a
köztisztaság és településtisztaság biztosítása; gondoskodás a helyi tűzvédelemről,
közbiztonság helyi feladatairól; közreműködés a helyi energiaszolgáltatásban, a
foglalkoztatás megoldásában; az óvodáról, az alapfokú nevelésről, oktatásról, az
egészségügyi, a szociális ellátásról, valamint a gyermek és ifjúsági feladatokról való
gondoskodás; a közösségi tér biztosítása; közművelődési, tudományos, művészeti
tevékenység, sport támogatása; a nemzeti és etnikai kisebbségek jogai érvényesítésének a
biztosítása; az egészséges életmód közösségi feltételeinek elősegítése.
(4) A települési önkormányzat köteles gondoskodni az egészséges ivóvízellátásról, az
óvodai nevelésről, az általános iskolai oktatásról és nevelésről, az egészségügyi és a
szociális alapellátásról, a közvilágításról, a helyi közutak és a köztemető fenntartásáról;
köteles biztosítani a nemzeti és az etnikai kisebbségek jogainak érvényesülését.”
szövegrész helyett a következő szöveg kerül:
„A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény
(a továbbiakban: 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. A 2011. évi CLXXXIX. törvény
13. §-a (1) bekezdése alapján a helyi közügyek, valamint a helyben biztosítható
közfeladatok körében ellátandó helyi önkormányzati feladatok különösen:
településfejlesztés, településrendezés; településüzemeltetés (köztemetők kialakítása és

-2fenntartása, a közvilágításról való gondoskodás, kéményseprő-ipari szolgáltatás biztosítása,
a helyi közutak és tartozékainak kialakítása és fenntartása, közparkok és egyéb közterületek
kialakítása és fenntartása, gépjárművek parkolásának biztosítása); a közterületek, valamint
az önkormányzat tulajdonában álló közintézmény elnevezése; egészségügyi alapellátás, az
egészséges életmód segítését célzó szolgáltatások; környezet-egészségügy (köztisztaság,
települési környezet tisztaságának biztosítása, rovar- és rágcsálóirtás); óvodai ellátás;
kulturális szolgáltatás, különösen a nyilvános könyvtári ellátás biztosítása; filmszínház,
előadó-művészeti szervezet támogatása, a kulturális örökség helyi védelme; a helyi
közművelődési tevékenység támogatása; szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi
szolgáltatások és ellátások; lakás- és helyiséggazdálkodás; a területén hajléktalanná vált
személyek ellátásának és rehabilitációjának, valamint a hajléktalanná válás megelőzésének
biztosítása; helyi környezet- és természetvédelem, vízgazdálkodás, vízkárelhárítás;
honvédelem, polgári védelem, katasztrófavédelem, helyi közfoglalkoztatás; helyi adóval,
gazdaságszervezéssel és a turizmussal kapcsolatos feladatok; a kistermelők, őstermelők
számára - jogszabályban meghatározott termékeik - értékesítési lehetőségeinek biztosítása,
ideértve a hétvégi árusítás lehetőségét is; sport, ifjúsági ügyek; nemzetiségi ügyek;
közreműködés a település közbiztonságának biztosításában; helyi közösségi közlekedés
biztosítása; hulladékgazdálkodás; víziközmű-szolgáltatás, amennyiben a víziközműszolgáltatásról szóló törvény rendelkezései szerint a helyi önkormányzat ellátásért
felelősnek minősül. Törvény a helyi közügyek, valamint a helyben biztosítható közfeladatok
körében ellátandó más helyi önkormányzati feladatot is megállapíthat.”
A 103/2012.(VI.25.)számú határozattal elfogadott alapító okirat 9. pontja 3. pontra változik,
mely szövegrészében a
„a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény alapján ellátja az önkormányzat
működésével, az államigazgatási ügyek döntésre való előkészítésével, a döntések
végrehajtásával és a kisebbségi önkormányzattal kapcsolatos, a mindenkor hatályos
jogszabályi rendelkezések alapján feladat- és hatáskörébe utalt feladatokat. „
szövegrész helyett a következő kerül:
„A polgármesteri hivatal ellátja a 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.”
Az alaptevékenységben lévő „Államháztartási szakágazati besorolása: 841105 Helyi
önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége” rész nem
változik.
A 103/2012.(VI.25.) számú határozattal elfogadott alapító okirat 9.
(„Az alaptevékenység(ek) szakfeladatrend szerinti besorolása”) 4. pontra módosul.

pontja

Az alaptevékenység(ek) szakfeladatrend szerinti besorolásból kikerülnek a következő
szakfeladatok:
841127
882112
882115

Helyi nemzetiségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége
Időskorúak járadéka
Ápolási díj alanyi jogon

-3882202

Közgyógyellátás

Az alapító okiratba a következő új szakfeladat kerül:
841133

Adó, illeték, kiszabás, beszedés, adóellenőrzés

A 103/2012.(VI.25.)számú határozattal elfogadott alapító okirat 10. pontja 5. pontra módosul
a következő változással:
„Illetékességi területe”
szövegrész helyett a következő szöveg kerül:
„Illetékessége, működési köre”
A 103/2012.(VI.25.)számú határozattal elfogadott alapító okirat 11. pontja 6. pontra módosul
a következő változással:
„Alapító jogokkal felruházott irányító szerv(ek) neve, székhelye:”
szövegrész helyett a következő szöveg kerül:
„Irányító szervének neve, székhelye:”
A 103/2012.(VI.25.)számú határozattal elfogadott alapító okirat 12. pontja a módosítandó
okirat 7. pontja lesz, változatlan szövegrésszel.
A 103/2012.(VI.25.)számú határozattal elfogadott alapító okirat 13. pontja 8. pontra változik
és a következő módosításokkal:
„Vezetőjének (vezető szerve, testülete tagjainak) kinevezési, megbízási, választási rendje:”
szövegrész helyett a következő szöveg kerül:
„Vezetőjének megbízási rendje:”,
valamint
„Balkány Város Önkormányzat Képviselő-testülete: - pályázat alapján – a jogszabályban
megállapított képesítési követelményeknek megfelelő jegyzőt nevez ki. A kinevezés
határozatlan időre szól. A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény az
irányadó”
szövegrész helyett a következő szöveg kerül:
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BALKÁNYI POLGÁRMESTERI HIVATAL
ALAPÍTÓ OKIRATA
módosításokkal egységes szerkezetben
Balkányi Polgármesteri Hivatal képviselő-testülete 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:
1. A költségvetési szerv
a.) Megnevezése: Balkányi Polgármesteri Hivatal
b.) Székhelye: 4233 Balkány, Rákóczi u. 8.
2.

Közfeladata:
A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a
továbbiakban: 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. A 2011. évi
CLXXXIX. törvény 13. §-a (1) bekezdése alapján a helyi közügyek, valamint a helyben
biztosítható közfeladatok körében ellátandó helyi önkormányzati feladatok különösen:
településfejlesztés, településrendezés; településüzemeltetés (köztemetők kialakítása és
fenntartása, a közvilágításról való gondoskodás, kéményseprő-ipari szolgáltatás
biztosítása, a helyi közutak és tartozékainak kialakítása és fenntartása, közparkok és
egyéb közterületek kialakítása és fenntartása, gépjárművek parkolásának biztosítása); a
közterületek, valamint az önkormányzat tulajdonában álló közintézmény elnevezése;
egészségügyi alapellátás, az egészséges életmód segítését célzó szolgáltatások;
környezet-egészségügy (köztisztaság, települési környezet tisztaságának biztosítása,
rovar- és rágcsálóirtás); óvodai ellátás; kulturális szolgáltatás, különösen a nyilvános
könyvtári ellátás biztosítása; filmszínház, előadó-művészeti szervezet támogatása, a
kulturális örökség helyi védelme; a helyi közművelődési tevékenység támogatása;
szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatások és ellátások; lakás- és
helyiséggazdálkodás; a területén hajléktalanná vált személyek ellátásának és
rehabilitációjának, valamint a hajléktalanná válás megelőzésének biztosítása; helyi
környezet- és természetvédelem, vízgazdálkodás, vízkárelhárítás; honvédelem, polgári
védelem,
katasztrófavédelem,
helyi
közfoglalkoztatás;
helyi
adóval,
gazdaságszervezéssel és a turizmussal kapcsolatos feladatok; a kistermelők, őstermelők
számára - jogszabályban meghatározott termékeik - értékesítési lehetőségeinek
biztosítása, ideértve a hétvégi árusítás lehetőségét is; sport, ifjúsági ügyek; nemzetiségi
ügyek; közreműködés a település közbiztonságának biztosításában; helyi közösségi
közlekedés biztosítása; hulladékgazdálkodás; víziközmű-szolgáltatás, amennyiben a
víziközmű-szolgáltatásról szóló törvény rendelkezései szerint a helyi önkormányzat
ellátásért felelősnek minősül. Törvény a helyi közügyek, valamint a helyben biztosítható
közfeladatok körében ellátandó más helyi önkormányzati feladatot is megállapíthat.
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3.

Alaptevékenysége:
A polgármesteri hivatal ellátja a 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.
Államháztartási szakágazati besorolása:
841105 Helyi önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások igazgatási
tevékenysége

4.

Az alaptevékenységek szakfeladatrend szerinti besorolása:

Szakfeladat
száma:
841112
841114
841115
841116
841117
841118
841126
841133
841143
882111
882113
882117
882118
882119

Megnevezés:
Önkormányzati jogalkotás
Országgyűlési képviselő választáshoz kapcsolódó tevékenységek
Önkormányzati képviselő választáshoz kapcsolódó tevékenységek
Országos és helyi nemzetiségi önkormányzati választásokhoz kapcsolódó
tevékenységek
Európai parlamenti képviselő választáshoz kapcsolódó tevékenységek
Országos és helyi népszavazáshoz kapcsolódó tevékenységek
Önkormányzatok és társulások általános végrehajtó igazgatási
tevékenysége
Adó, illeték, kiszabása, beszedése, adóellenőrzés
A költségvetés végrehajtása, a kifizetések ellenőrzése területi szinten
Aktív korúak ellátása
Lakásfenntartási támogatás normatív alapon
Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás
Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás
Óvodáztatási támogatás

5. Illetékessége, működési köre: Balkány Város közigazgatási területe, illetőleg a
jogszabályok által meghatározott illetékességi terület.
6. Irányító szervének neve, székhelye:
Balkány Város Önkormányzat Képviselő-testülete, 4233 Balkány, Rákóczi u. 8.
7. Gazdálkodási besorolása:
Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv.
8. 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.
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