
Szécsény Város Önkormányzata Képviselő-testülete 
 
 
Szécsény Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 2011. április 21-i rendkívüli ülésén 
megtárgyalta a polgármesteri hivatal alapító okiratának módosítására vonatkozó előterjesztést, 
és az alábbi határozatot hozta:  
 

 
Szécsény Város Önkormányzata Képviselı-testületének 

125/2011.(IV.21.) számú határozata 
 
1. Szécsény Város Önkormányzata Képviselő-testülete, a Szécsény Városi 
Polgármesteri Hivatal, 54/2009.(V.26.) számú határozattal elfogadott - 
többször módosított - Alapító Okiratát 2011. május 1-jei hatállyal a 
határozat melléklete szerint módosítja. 
 
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt az egységes 
szerkezetbe foglalt alapító okirat aláírására. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Stayer László polgármester 
 
2. A Képviselő-testület utasítja a költségvetési szerv vezetőjét, hogy az 
intézmény Szervezeti és Működési Szabályzatában valamint egyéb 
dokumentumaiban vezesse át a módosításokat és terjessze be az irányító 
szervhez jóváhagyásra. 
 
Határidő: 2011. május 31. 
Felelős: Jegyző 

 
 
Határozatot kapják:  
 
1. Polgármester 
2. Jegyző 
3. Pénzügyi és Intézményirányítási Osztály Helyben 
 
 
Szécsény, 2011. április 21.  
 
 

 

Bartusné  
dr. Sebestyén Erzsébet s.k. 

címzetes főjegyző 

Stayer László s.k. 
polgármester 



A 125/2011.(IV.21.) határozat melléklete 
 

Polgármesteri Hivatal  
Alapító Okiratának módosítása 

 
 
Szécsény Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Polgármesteri Hivatal Alapító okiratát 
(a továbbiakban: alapító okirat) az alábbiak szerint módosítja: 
 
 
1. Az alapító okirat bevezető részében „a költségvetési szervek jogállásáról és 

gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. tv. 1-4. §-a, a 15-a” szövegrész törlésre kerül.  
 
2. Az alapító okirat bevezető részében „az államháztartásról szóló többször módosított 1992. 

évi XXXVIII. tv. 66. § és 90. §-ában biztosított jogkörében eljárva”, „az államháztartás 
működési rendjéről szóló többszörösen módosított 217/1998.(XII.30.) Korm. rendeletben” 
szövegrész helyébe „az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009. (XII. 19.) 
Korm. rendeletben” szövegrész kerül.  

 
3.  Az alapító okirat 4. pontjában (4. A költségvetési szerv fenntartó szervei:) Szécsény 

Város Önkormányzata és Hugyag Község Önkormányzata szövegrész után a „Képviselő-
testület” szövegrész törlésre kerül.  

 
4. Az alapító okirat 6. pontjából (6. A költségvetési szerv alaptevékenysége:) a 

„Alaptevékenység alapvető szakfeladata: 75115-3 Önkormányzatok igazgatási 
tevékenysége” szövegrész törlésre kerül.  

 
5.  Az alapító okirat „8. A költségvetési szerv besorolása” című pontja törlésre kerül, és 

helyébe az alábbi 8. pont lép:  
„8. Gazdálkodási jogköre:  
Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv.” 

 
6. Az alapító okirat 11. pontjában (11. Költségvetési szervre rábízott vagyon feletti 

rendelkezési jog) „az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998.((XII.30.) Korm. 
rendelet” szövegrész törlésre kerül, és helyébe „az államháztartás működési rendjéről 
szóló 292/2009. (XII. 19.) Korm. rendelet” szövegrész kerül. 

 
7. Az alapító okirat módosítása 2011. május 1-én lép hatályba. 
 
 
Szécsény, 2011. április 21. 
 
 
 
 

Bartusné  
dr. Sebestyén Erzsébet  

címzetes főjegyző 

Stayer László  
polgármester 
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Iktatószám: 3390/2011. 
 

POLGÁRMESTERI HIVATAL 
ALAPÍTÓ OKIRATA 

- a  módosításokkal egységes szerkezetben - 
 

 
Szécsény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete és Hugyag Község 
Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló többször módosított 
1990. évi LXV. törvény (továbbiakban: Ötv.) 38. § (1) bekezdése, az államháztartásról szóló 
többször módosított 1992. évi XXXVIII. tv. 66. § és 90. §-ában biztosított jogkörében eljárva, 
az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009. (XII. 19.) Korm. rendeletben foglalt 
tartalmi követelmények szerint Szécsény Városi Polgármesteri Hivatal alapító okiratát a 
következők szerint adja ki: 
 
 
1.  Költségvetési szerv neve:  Szécsény Városi Polgármesteri Hivatal 
   székhelye: 3170 Szécsény Rákóczi út 84. 
 

telephelyei: - 3170 Szécsény, Rákóczi út 41. (Városgazdálkodás) 
   - Szécsény Városi Polgármesteri Hivatal Kirendeltsége  

                       2672 Hugyag, Kossuth út 26. 
 

2.  A költségvetési szerv jogállása:  
Önálló jogi személyiségű helyi önkormányzati költségvetési szerv. 

 
3.  A költségvetési szerv alapítói jogokkal felruházott és irányító szerve:   

neve: Szécsény Város Önkormányzata  
székhelye: 3170 Szécsény, Rákóczi út 84. 

 
4.  A költségvetési szerv fenntartó szervei: 
 

Szécsény Város Önkormányzata  
3170 Szécsény, Rákóczi út 84. 
 
Hugyag Község Önkormányzata  
2672 Hugyag, Kossuth út 26. 

 
5.  A költségvetési szerv jogszabályban meghatározott közfeladata: 

A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 38.§ (1) bekezdésében 
meghatározott, az önkormányzat működésével, valamint az államigazgatási ügyek 
döntésre való előkészítésével és végrehajtásával kapcsolatos feladatok ellátása. 

 
6. A költségvetési szerv alaptevékenysége: 

 
TEAOR száma:   84.11  Általános közigazgatás 
Szakági besorolása: 841105  Helyi önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi 

társulások igazgatási tevékenysége  
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Szakfeladatainak száma és megnevezése 2010. január 1-jétől: 

Alaptevékenység alapvető szakfeladata: 
841126  Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási 

tevékenysége  
 

Alaptevékenység szakfeladatai: 
 

370000 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése 
381101 Települési hulladék összetevőinek válogatása, elkülönített begyűjtése, szállítása, 
átrakása 
382101 Települési hulladék kezelése, ártalmatlanítása 
412000 Lakó- és nem lakó épület építése 
421100 Út, autópálya építése 
522110 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása 
562912 Óvodai intézményi étkeztetés (Hugyag) 
562917 Munkahelyi étkeztetés (Hugyag) 
602000 Televízió-műsor összeállítása, szolgáltatása 
682001 Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 
682002 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 
812100 Általános épülettakarítás 
812900 Egyéb takarítás 
813000 Zöldterület-kezelés  
841112 Önkormányzati jogalkotás 
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 
841124 Területi általános végrehajtó igazgatási tevékenység  
841127 Települési kisebbségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége 
841133 Adó, illeték, kiszabása, beszedése, adóellenőrzés 
841192 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények 
841325 Építésügy, területpolitika területi igazgatása és szabályozása  
841328 Turizmus területi igazgatása és szabályozása 
841401 Önkormányzatok közbeszerzési eljárásainak lebonyolításával összefüggő 
szolgáltatások 
841402 Közvilágítás 
841403 Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások 
841901 Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások elszámolásai 
841906 Finanszírozási műveletek  
841907 Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szerveikkel 
841908 Fejezeti és általános tartalékok elszámolása 
851011 Óvodai nevelés, ellátás (Hugyag) 
851012 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvoda nevelése, ellátása (Hugyag)  
851013 Nemzeti és etnikai kisebbségi óvodai nevelés és ellátás (Hugyag) 
869041 Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás 
869042 Ifjúság- egészségügyi gondozás 
882000 Önkormányzati szociális támogatások finanszírozása 
882111 Rendszeres szociális segély 
882112 Időskorúak járadéka 
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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 
856099 Egyéb oktatást kiegészítő tevékenység 
889201 Gyermekjóléti szolgáltatás 
889921 Szociális étkeztetés 
889922 Házi segítségnyújtás 
889923 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 
889924 Családsegítés 
889926 Közösségi szolgáltatások (kivéve: szenvedély betegek alacsonyküszöbű ellátása)  
889935 Otthonteremtési támogatás 
889936 Gyermektartásdíj megelőlegezése 
890302 Civil szervezetek program- és egyéb támogatása 
890441 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás 
890442 Bérpótló juttatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása 
890443 Egyéb közfoglalkoztatás 
900400 Kulturális műsorok, rendezvények, kiállítások szervezése 
910121 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása 
910123 Könyvtári szolgáltatások 
910501 Közművelődési tevékenységek és támogatásuk 
910502 Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése 
931102 Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése 
960302 Köztemető-fenntartás és működtetése 
960900 M.n.s.egyéb személyi szolgáltatás  
 

 A költségvetési elszámolási pénzforgalmi számla száma:  
 10402142-21424304-00000000 
 

 Az állami hozzájárulás pénzforgalmi számla száma: 
 10402142-21424304-03090000 
 
7.  A költségvetési szerv illetékességi területe: 

- Szécsény város közigazgatási területe (helyi) 
- Hugyag község közigazgatási területet (körjegyzőségi feladatok) 

      - Központi jogszabályokban kijelölt települések közigazgatási területe (körzeti): 
 

-  Az építésügyi hatósági feladatok tekintetében illetékességi területe az építésügyi és 
az építésfelügyeleti hatóságok kijelöléséről és működési feltételeiről szóló 
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343/2006.(XII.23.) Korm. rendelet 1/A. mellékletében felsorolt Szécsény város            
építésügyi körzetközponthoz tartozó településekre terjed ki. 

- A városi gyámhivatal a feladatkörébe tartozó gyámhatósági feladatokat a 
Gyermekvédelmi és gyámügyi feladat- és hatáskörök ellátásáról, valamint a 
gyámhatóság szervezetéről és illetékességéről szóló 331/2006.(XII.23.) Korm. 
rendelet mellékletében meghatározott illetékességi területen látja el. 

 

-  Az okmányiroda illetékességi területe az okmányirodák kijelöléséről és illetékességi 
területéről szóló 256/2000.(XII.26.) Korm. rendelet mellékletében meghatározott 
településekre terjed ki. 
 

8.  Gazdálkodási jogköre:  
Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv. 

 
8.1. Önállóan működő költségvetési szervek:  

amelyeknek az irányító szerv által jóváhagyott együttműködési megállapodásban 
meghatározott vagyoni, gazdasági feladatait ellátja 
- Krúdy Gyula Városi Művelődési Központ és Könyvtár (Szécsény) 

- Szécsény Kistérség Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat 
(Szécsény) 

- Napközi Otthonos Óvoda (Hugyag) 
 

9.  A költségvetési szerv feladatellátását szolgáló ingatlanvagyon: 
Szécsény, Rákóczi út 84. Hrsz: 40 
Szécsény, Rákóczi út 41. Hrsz: 1291 

 
10. Ingó vagyon leltár szerint.  
 
11. Költségvetési szervre rábízott vagyon feletti rendelkezési jog:  

Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény, az államháztartás működési 
rendjéről szóló 292/2009. (XII. 19.) Korm. rendelet, valamint az önkormányzat 
vagyonrendelete alapján. 

 
12. A költségvetési szerv vezetőjének kinevezési rendje:  

Szécsény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete nyilvános pályázat alapján az 
Ötv. 36.§. (1) bekezdésében megállapított képesítési követelményeknek megfelelő jegyzőt 
nevez ki.  
A kinevezés időtartama határozatlan. 

 
13. A költségvetési szerv foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszonyok 

megjelölése:  
A foglalkoztatottjainak jogviszonya alapesetben köztisztviselő, akikre a köztisztviselők 
jogállásáról szóló 1992. XXIII. tv. az irányadó. Egyes foglalkoztatottjainak a jogviszonya 
munkavállaló, akikre nézve a Munka Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. tv., 
valamint a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. tv. az irányadó. Egyéb 
foglalkoztatásra irányuló jogviszonyra a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. tv. 
(külön megbízási jogviszony) az irányadó.  
 

14. A hivatal vállalkozási tevékenységet nem folytat. 
 

15. A költségvetési szerv alapításának éve: 1990. és 2007. szeptember 1.  
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16. Létrehozásáról rendelkező határozatok: 
Szécsény Város Önkormányzata Képviselő-testületének 97/2004.(VI.14.) számú 
határozata, Hugyag Község Önkormányzata képviselő-testületének 41/2007.(VIII.23.) 
számú határozata. 

 
Az alapító okirat módosítását (így az egységes szerkezetű alapító okiratot) Szécsény Város 
Önkormányzata Képviselő-testülete az 54/2009.(V.26.) számú határozatával, Hugyag Község 
Önkormányzata Képviselő-testülete a 39/2009.(V.27.) számú határozatával fogadta el.  
Az alapító okirat 2009. július 1-jétől hatályos.  
 
Módosító határozatok:  
Szécsény Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2010.(I.26.), 54/2010.(IV.27.), 
24/2011.(II.08.) és 125/2011.(IV.21.) számú határozata.  
Hugyag Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2010.(I.26.), 16/2010.(IV.22.), 
5/2011.(II.08.) és .../2011.(....) számú határozata.  
 
 
Egységes szerkezetbe foglalt, 2011. május 1. napjától hatályos szöveg. 
 
 
Szécsény, 2011. április 21. 
 
 
 

Stayer László 
Szécsény polgármestere 

Borda Attila  
Hugyag polgármestere 

 
 

Bartusné  
dr. Sebestyén Erzsébet  

címzetes főjegyző 
 
 


