
Szécsény Város Önkormányzata Képviselő-testülete 
 
 
Szécsény Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 2012. március 27-i ülésén 
megtárgyalta a polgármesteri hivatal alapító okiratának módosítására vonatkozó 
előterjesztést, és az alábbi határozatot hozta: 
 
 

Szécsény Város Önkormányzata Képviselı-testületének 
59/2012.(III.27.) határozata 

 
Szécsény Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Szécsény 
Városi Polgármesteri Hivatal 54/2009.(V.26.) számú határozattal 
elfogadott, Alapító Okiratát 2012. május 1. hatállyal a határozat 
melléklete szerint módosítja. 
Felhatalmazza a polgármestert az alapító okirat módosításának, 
valamint az egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat aláírására 
 
A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az alapító okirat 
módosítását és az egységes szerkezetű alapító okiratot 10 napon belül 
a Magyar Államkincstár Nógrád Megyei Igazgatóság részére küldje 
meg, a költségvetési szerv törzskönyvi nyilvántartásba vétele céljából. 
 
Határidő: értelemszerűen 
Felelős: Polgármester  

                      
 
Határozatot kapják: 
 
1. Polgármester 
2. Jegyző 
3. Pénzügyi és Intézményirányítási Osztály, helyben 
 
 
Szécsény, 2012. március 27. 
 
 
 
 

Stayer László 
polgármester 

Bárányné Márton Melinda 
jegyző  



Az 59/2012.(III.27.) 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, 5566/2012. iktatószámmal 
kiadott, alapító okiratát (a továbbiakban: alapító okirat) 2012. május 1-i hatállyal az alábbiak 
szerint módosítja:  
 
1.  Az alapító okirat bevezető része helyébe a következő szöveg lép: 
 
„Szécsény Város 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. pontjában a költségvetési szerv telephelyei felsorolása az alábbiak 

szerint módosul: 
 

„ Telephelye, címe:  
- 3170 Szécsény, Rákóczi út 41. „ 

 
3.  Az alapító okirat 3. pontjában az Alaptevékenységek államháztartási szakfeladatrend 

szerinti besorolása az alábbiak szerint módosul: 

„Alaptevékenységek államháztartási szakfeladatrend szerinti besorolása: 
841126 Önkormányzatok és társulások általános végrehajtó igazgatási tevékenysége  
 
602000 Televízió-műsor összeállítása, szolgáltatása 
812000 Egyéb takarítás 
841112 Önkormányzati jogalkotás 
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 
882000 Önkormányzati szociális támogatások finanszírozása 
882111 Aktív korúak ellátása 
882112 Időskorúak járadéka 
882113 Lakásfenntartási támogatás normatív alapon 
882115 Ápolási díj alanyi jogon 
882117 Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás 
882118 Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás 
882119 Óvodáztatási támogatás 
882201 Adósságkezelési szolgáltatás 
882202 Közgyógyellátás 
889935 Otthonteremtési támogatás 
889936 Gyermektartásdíj megelőlegezése 
890302 Civil szervezetek program- és egyéb támogatása 
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890441 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás 
890442 Foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosultak hosszabb időtartamú 

közfoglalkoztatása 
890443 Egyéb közfoglalkoztatás 
960900 M.n.s.egyéb személyi szolgáltatás” 
 

4.  Az alapító okirat 4. pontja az alábbiak szerint módosul: 
 

„ 4. Illetékessége, működési köre: 
- Szécsény város közigazgatási területe (helyi) 

      - 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.” 

 
5.  Az alapító okirat 5. pontja az alábbiak szerint módosul: 

 
„ 5. Alapítói jogokkal felruházott irányító szerv megnevezése, székhelye:  
Szécsény Város Önkormányzata Képviselő-testülete, 3170 Szécsény, Rákóczi út 84. 
 
Egyéb irányítási jogok gyakorlására jogosult 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.” 

 
6. Az alapító okirat 11. pontja az alábbiak szerint módosul: 
 

„ 11. Költségvetési szervre rábízott vagyon feletti rendelkezési jog: 
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, az államháztartás működési 
rendjéről szóló 368/2011.(XII.31.) Korm. rendelet, valamint az önkormányzat 
vagyonrendelete alapján.” 

 
Záradék: 
A Szécsény Városi Polgármesteri Hivatal Alapító okiratának módosítását Szécsény Város 
Önkormányzata Képviselő-testülete az 59/2012.(III.27.), Hugyag Község Önkormányzata 
Képviselő-testülete a 11/2012.(III.27.) sz. határozatával 2012. május 1. hatállyal hagyta jóvá. 
 
Szécsény, 2012. március 27. 
 
 
 

Stayer László 
Szécsény polgármestere 

Borda Attila 
Hugyag polgármestere 

 


