Szécsény Város Önkormányzata Képviselő-testülete

Szécsény Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 2012. február 9-i ülésén
megtárgyalta a polgármesteri hivatal alapító okiratának módosítására vonatkozó
előterjesztést, és az alábbi határozatot hozta:
Szécsény Város Önkormányzata Képviselı-testületének
24/2012.(II.09.) határozata
Szécsény Város Önkormányzata Képviselő-testülete, a Szécsény
Városi Polgármesteri Hivatal 54/2009.(V.26.) számú határozattal
elfogadott, Alapító Okiratát 2012. február 10. hatállyal a határozat
melléklete szerint módosítja.
Felhatalmazza a polgármestert az alapító okirat módosítás, valamint
az egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat aláírására
Határidő: azonnal
Felelős: Stayer László polgármester

Határozatot kapják:
1. Polgármester
2. Jegyző
3. Pénzügyi és Intézményirányítási Osztály Helyben

Szécsény, 2012. február 9.

Stayer László
polgármester

Bárányné Márton Melinda
jegyző

A 24/2012.(II.09.) határozat melléklete

Szécsény Városi Polgármesteri Hivatal
Alapító Okiratának módosítása
Szécsény Város Önkormányzata Képviselő-testülete és Hugyag Község Önkormányzata
Képviselő-testülete a Szécsény Városi Polgármesteri Hivatal, 3390-1/2011. itatószámmal
kiadott, alapító okiratát (a továbbiakban: alapító okirat) 2012. február 10-i hatállyal az
alábbiak szerint módosítja:
1. Az alapító okirat bevezető része helyébe a következő szöveg lép:
„Szécsény
Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete és Hugyag
Község
Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról
szóló 368/2011.(XII.31.) Korm. rendelet 5. § (1)-(2) bekezdésében foglalt tartalmi
követelmények szerint Szécsény Városi Polgármesteri Hivatal alapító okiratát a következők
szerint adja ki:
2. Az alapító okirat 1. pontja az alábbiak szerint módosul:
„1. Költségvetési szerv
Megnevezése: Szécsény Városi Polgármesteri Hivatal
Székhelye: 3170 Szécsény Rákóczi út 84.
Telephelyei, címe:
- 3170 Szécsény, Rákóczi út 41.
- Szécsény Városi Polgármesteri Hivatal Kirendeltsége, 2672 Hugyag, Kossuth út 26.”
3. Az alapító okirat 2. pontja törlésre kerül és helyébe az alábbi szöveg lép:
„2. Közfeladata:
A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 38. § (1) bekezdésében
meghatározott feladatok ellátása.”
4. Az alapító okirat 3. pontja törlésre kerül és helyébe az alábbi szöveg lép:
„3. Alaptevékenysége:
Az önkormányzat működésével, valamint az államigazgatási ügyek döntésre való
előkészítésével és végrehajtásával kapcsolatos, valamint a nemzeti és etnikai kisebbségek
jogairól szóló törvényben meghatározott feladatok ellátása .
Államháztartási szakágazati besorolása:
841105 Helyi önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások igazgatási
tevékenysége
Alaptevékenységek államháztartási szakfeladatrend szerinti besorolása:
841126 Önkormányzatok és társulások általános végrehajtó igazgatási tevékenysége
602000 Televízió-műsor összeállítása, szolgáltatása
841112 Önkormányzati jogalkotás
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841114 Országgyűlési képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek
841115 Önkormányzati képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek
841117 Európai parlamenti képviselőválasztáshoz kapcsolódó tevékenységek
841118 Országos és helyi népszavazáshoz kapcsolódó tevékenységek
841124 Területi általános végrehajtó igazgatási tevékenység
841173 Statisztikai tevékenység
841907 Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szerveikkel
842531 A polgári védelem ágazati feladatai
842541 Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek
890302 Civil szervezetek program- és egyéb támogatása
890441 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás
890442 Foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosultak hosszabb időtartamú
közfoglalkoztatása
890443 Egyéb közfoglalkoztatás
960900 M.n.s.egyéb személyi szolgáltatás
Vállalkozási tevékenységet nem folytat.
Fizetési számla száma:
10402056-50526549-90481008
Pályázati elkülönített számla:
10402056-50526549-90481015
Átvezetési számla:
10402056-50526549-90481022”
5. Az alapító okirat 4. pontja törlésre kerül és helyébe az alábbi szöveg lép:
„4 Illetékessége, működési köre :
- 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
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.”
6. Az alapító okirat 5. pontja törlés kerül és helyébe az alábbi szöveg lép:
„5 Alapítói jogokkal felruházott irányító szerv megnevezése, székhelye:
Szécsény Város Önkormányzata Képviselő-testülete, 3170 Szécsény, Rákóczi út 84.
Hugyag Község Önkormányzata Képviselő-testülete, 2672 Hugyag, Kossuth út 26.
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Egyéb irányítási jogok gyakorlására jogosultak megnevezése, székhelye:
Szécsény Város Önkormányzata Képviselő-testülete, 3170 Szécsény, Rákóczi út 84.
Felügyeleti szerv megnevezése, székhelye:
Szécsény Város Önkormányzata Képviselő-testülete, 3170 Szécsény, Rákóczi út 84.”
7. Az alapító okirat 6. pontja törlés kerül és helyébe az alábbi szöveg lép:
„6. Gazdálkodási besorolása:
Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv.”
8. Az alapító okirat 7. pontja törlésre kerül és helyében az alábbi szöveg lép:
„7. Vezetőjének megbízási 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.”
9. Az alapító okirat 8. pontja törlésre kerül és helyében az alábbi szöveg lép:
„8. Foglalkoztatottjaira 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.”

10. Az alapító okirat 12-16. pontjai hatályon kívül helyezésre kerül.
Záradék:
A Szécsény Városi Polgármesteri Hivatal Alapító okiratának módosítását Szécsény Város
Önkormányzata Képviselő-testülete a 24/2012.(II.09.), Hugyag Község Önkormányzata
Képviselő-testülete a 6/2012.(II.09.) sz. határozatával 2012. február 10. hatállyal hagyta jóvá.

Szécsény, 2012. február 9.

Stayer László
Szécsény város polgármestere

