
Szerencs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

KIVONAT
Szerencs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

2012. december 20-án tartott 
ülésének nyilvános részéről készült jegyzőkönyvéből

235/2012. (XII.20.) Öt. 
Határozat 
Tárgy: a Polgármesteri Hivatal alapító okiratának módosítása 

Szerencs  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  a  polgármester  előterjesztését
megtárgyalva úgy dönt, hogy Szerencs Város Polgármesteri Hivatalának alapító okiratát az
alábbiak szerint módosítja: 

Az  Alapító  Okirat  1./  pontja  a  „Költségvetési  szerv  neve”  sorban  Szerencs  Város
Polgármesteri  Hivatala  megnevezés  „Szerencsi  Polgármesteri  Hivatal” megnevezésre
módosul. 

Az Alapító Okirat 18./ pontja az alábbival egészül ki: '”811000 Építményüzemeltetés”

A módosítás az alapító okirat egyéb részeit nem érinti. 

Felelős: polgármester 
Határidő: 2013. január 1. 

K.m.f.

(dr. Barva Attila sk.) (Koncz Ferenc sk.)
                                    jegyző                             polgármester 
                            

(dr. Bobkó Géza sk.)
jegyzőkönyv-hitelesítő

A kivonat hiteles:
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Melléklet a 235/2012. (XII.20.) Öt. határozathoz

ALAPÍTÓ OKIRAT

Szerencs Város 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./ Költségvetési szerv neve: Szerencsi Polgármesteri Hivatal

2./ Székhelye: 3900 Szerencs, Rákóczi út 89.

3./ Létrehozásáról rendelkező jogszabály:  
1990. évi LXV. tv.

4./ Alapító szerv:     Szerencs Város Képviselő-testülete

5./ Alapítás ideje:  1990. 09. 30.

6./ Gazdálkodási besorolás  :   Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv

7./ Ellátandó közfeladat: 
A  Magyarország  helyi  önkormányzatairól  szóló  2011.  évi  CLXXXIX.  törvény  
(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.

8./ Illetékességi területe: Szerencs város közigazgatási területe
 Telepengedélyek  kiadása:  358/2008.  (XII.31.)  Korm.rendelet  a  telepengedély,

illetve  a  telep  létesítésének  bejelentése  alapján  gyakorolható  egyes  termelő  és
egyes szolgáltató tevékenységekről,  valamint a telepengedélyezés rendjéről és a
bejelentés szabályairól

 Temetkezési  szolgáltatás  engedélyezése:  145/1999.  (X.01.)  Korm.rendelet  a
temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény végrehajtásáról

 Zaj- és rezgésvédelem: 284/2007. (X.29.) Korm.rendelet a környezeti zaj és rezgés
elleni  védelem  egyes  szabályairól;  93/2007  (XII.15.)  KVVM  rendelet  a
zajkibocsátási  határértékek megállapításának, valamint a zaj és rezgéskibocsátás
ellenőrzésének módjáról

 Építéshatóság:  343/2006.  (XII.23.)  Korm.rendelet  az  építésügyi  és  az
építésfelügyeleti hatóságok kijelöléséről és működési feltételeiről

9./ A feladat ellátását szolgáló vagyon: 
Az Önkormányzat által rendelkezésre bocsátott 
ingatlanok, valamint a leltár szerint nyilvántartott tárgyi 
eszközök. 
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10./ Irányító szerv neve: Szerencs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

11./ Irányító szerv székhelye: 3900 Szerencs, Rákóczi út 89.

12./ Irányító szerv vezetője: Polgármester

13./ A költségvetési szerv 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.

14./ Képviseletre jogosultak: Képviselője a jegyző, távollétében az aljegyző, 
mindkettő távollétében a jegyző által megbízott 
szervezeti egység vezető.

15./ A költségvetési szerv jogállása:
Önálló jogi személy

16./ Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszonyok:
Közszolgálati, közalkalmazotti, közfoglalkoztatási, 
megbízásos jogviszony, valamint munkaviszony (munka 
törvénykönyve szerinti)

17./ A Hivatal Szervezete:  A Polgármesteri Hivatal szervezeti felépítését a 
Polgármesteri Hivatal Szervezeti és működési 
szabályzata tartalmazza.

18./ 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.

Alaptevékenységi szakágazat:
841105 Helyi önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi 

 társulások igazgatási tevékenysége

TEÁOR száma: 8411  Általános közigazgatás

841126 Önkormányzatok általános végrehajtó igazgatási tevékenysége
841124 Területi általános végrehajtó igazgatási tevékenység
841127 Helyi nemzetiségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége
841114 Országgyűlési képviselő-választásokhoz kapcsolódó tevékenységek
841115 Önkormányzati képviselő-választásokhoz kapcsolódó tevékenységek
841116 Országos és helyi nemzetiségi önkormányzati választásokhoz kapcsolódó 

            tevékenységek
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841117 Európai parlamenti képviselő-választáshoz kapcsolódó tevékenységek
841118 Országos és helyi népszavazáshoz kapcsolódó tevékenységek
841173 Statisztikai tevékenység
842541 Ár-és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek
842542 Minősített időszaki tevékenységek (kivéve ár- és belvízvédelem)
841901 Önkormányzatok és társulások elszámolásai
890441 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás
890442 Foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosultak hosszabb időtartamú  
                        közfoglalkoztatása
890443 Egyéb közfoglalkoztatás
890509 Egyéb m.n.s. közösségi, társadalmi tevékenységek támogatása
680001 Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
680002 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
700000 Üzletvezetési, vezetői tanácsadás
631000 Adatfeldolgozás, web-hoszting, világháló-portál szolgáltatás
692000 Számviteli, könyvvizsgálói, adószakértői tevékenység
811000 Építményüzemeltetés

6311 Adatfeldolgozás, web-hoszting szolgáltatás
6820 Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése
6920 Számviteli, könyvvizsgálói, adószakértői tevékenység
7022 Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás
8219 Fénymásolás, egyéb irodai szolgáltatás
8411 Általános közigazgatás

Egységes szerkezet lezárva:

Szerencs, 2012. december 20.

………………………………
           Dr. Barva Attila
                  jegyző

Záradék:
Jelen alapító okirat 2013. január 1-jén lép hatályba.

Jelen  módosításokkal  egységbe  szerkesztett  alapító  okiratot  Szerencs  Város
Önkormányzatának Képviselő-testülete a 235/2012. (XII.20.) Öt. határozatával hagyta jóvá.

Szerencs, 2012. december  20.

………………………………
   Koncz Ferenc 

                polgármester 
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