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8. NAPIREND Ügyiratszám: 1/180-14/2012.

E L Ő T E R J E S Z T É S 

a Képviselő-testület 2012. december 14-i nyilvános ülésére

Tárgy: Polgármesteri Hivatal Tapolca alapító okiratának módosítása

Előterjesztő: Császár László polgármester

Előkészítette: Önkormányzati Iroda
 dr. Rozgonyi Viktória önkormányzati ügyintéző 

Megtárgyalja: Ügyrendi Bizottság
 Család-, Egészségügyi, Oktatási, Művelődési és Sport Bizottság 

Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság

Meghívandók: --

TISZTELT KÉPVISELŐ-TESTÜLET! 

Tapolca Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatala alapító okiratát a Képviselő-
testület utoljára 2012. június 1-i hatállyal módosította.

A jelenlegi módosítást egyrészt a Tapolca és Környéke Kistérség Többcélú Társulását
érintő változások, másrészt pedig a jogszabályi előírások módosulása teszik 
szükségessé.

A Tapolca és Környéke Kistérség Többcélú Társulásának Társulási Tanácsa 2012.
november 7-i ülésén 62/2012. (XI. 07.) T. K. T. határozatában döntött a Társulás
Munkaszervezetének megszüntetéséről, továbbá a Társulás átalakításáról.  

A határozat szerint a Munkaszervezet 2012. december 31. napjával megszűnik, a 
Társulási Tanács a megszüntető okiratot jóváhagyta. A Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 2013. január 1. napján hatályba
lépő 95. § (4) bekezdése kimondja, hogy a társulási tanács munkaszervezeti feladatait 
(döntések előkészítése, végrehajtás szervezése) eltérő döntés hiányában a társulás 
székhelyének polgármesteri hivatala látja el.

Mivel eltérő döntést a Társulás nem hozott, január 1-től Tapolca Város 
Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala köteles a munkaszervezet feladatait
ellátni, így ezt a hivatal alapító okiratába be kell építeni.

Az alapító okirat a fentieken túl még egy ponton változik.
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2013. január 1. napján hatályba lép a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló
2011. évi CLXXXIX. törvény azon rendelkezése (82. § (1) bekezdés), mely szerint a
polgármester -pályázat alapján határozatlan időre- nevezi ki a jegyzőt. Ezért az 
alapító okirat a vezetői megbízás rendjéről szóló 13. pontját módosítani szükséges, 
mivel a jelenleg hatályos szabályok szerint még a Képviselő-testület hatásköre a 
jegyző pályázat útján való kinevezése. 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztést az előterjesztést megvitatni és a 
határozati javaslatot elfogadni szíveskedjen.

HATÁROZATI JAVASLAT

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-
testülete a Tapolca Város Önkormányzata
(Képviselő-testülete) Polgármesteri Hivatala
(rövid neve: Polgármesteri Hivatal Tapolca)
2009. július 1-jei hatállyal jóváhagyott alapító
okiratának módosítására kidolgozott alapító
okirat tervezetet 2013. január 1. hatállyal
jóváhagyja, és azt a határozat melléklete szerinti
formában és tartalommal elfogadja.

Felkéri Tapolca Város Aljegyzőjét, hogy a 
módosítást tartalmazó és az egységes szerkezetű 
alapító okiratot a MÁK Törzskönyvi
Nyilvántartása részére küldje meg.

Határidő: azonnal 
Felelős:  aljegyző 

Tapolca, 2012. december 5.

Császár László
polgármester
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Ügyiratszám: 1/180- /2012.

ALAPÍTÓ OKIRAT
tervezet

Tapolca Város Önkormányzata (Képviselő-testülete) Polgármesteri Hivatala 2009.
július 1-i hatállyal Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 123/2009. (VI. 
10.) Kt. határozata alapján kiadott alapító okirat módosítására kerül sor.

Az alapító okiratot az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. § (5)
bekezdésében meghatározott felhatalmazás alapján, az államháztartásról szóló
törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rend. 5. § (1)-(2) bekezdése
szerinti tartalommal Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete módosítja. 

1. Tapolca Város Önkormányzata (Képviselő-testülete) Polgármesteri Hivatala 
alapító okiratának az 5. pontja az alábbiak szerint módosul:

„Polgármesteri Hivatal Tapolca alaptevékenysége:

Ellátja önkormányzat működésével, valamint az államigazgatási ügyek 
döntésre való előkészítésével és végrehajtásával kapcsolatos feladatokat, 
továbbá azokat a hatósági feladatokat, melyeket jogszabályok Tapolca város
illetékességi és működési körébe utalnak. Továbbá ellátja a nemzetiségek 
jogairól szóló törvényben meghatározott feladatokat.

Államháztartási szakágazati besorolása:
841105 Általános közigazgatás, helyi önkormányzatok, valamint többcélú

kistérségi társulások igazgatási tevékenysége”

szöveg helyébe az alábbi szöveg lép:

„Polgármesteri Hivatal Tapolca alaptevékenysége:

Ellátja önkormányzat működésével, valamint az államigazgatási ügyek 
döntésre való előkészítésével és végrehajtásával kapcsolatos feladatokat, 
továbbá azokat a hatósági feladatokat, melyeket jogszabályok Tapolca város
illetékességi és működési körébe utalnak. Továbbá ellátja a nemzetiségek 
jogairól szóló törvényben meghatározott feladatokat, és a Tapolca és Környéke
Kistérség Többcélú Társulásának Társulási Tanácsa munkaszervezeti feladatait.

Államháztartási szakágazati besorolása:
841105 Általános közigazgatás, helyi önkormányzatok, valamint többcélú

kistérségi társulások igazgatási tevékenysége”
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13. Tapolca Város Önkormányzata (Képviselő-testülete) Polgármesteri Hivatala 
alapító okiratának a 13. pontja az alábbiak szerint módosul:

„A Polgármesteri Hivatal vezetője a jegyző. A jegyzőt pályázat útján a 
Képviselő-testület nevezi ki a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. 
törvény, valamint a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. 
törvény alapján.”

szöveg helyébe az alábbi szöveg lép:

„A Polgármesteri Hivatal vezetője a jegyző. A jegyzőt pályázat alapján a 
polgármester nevezi ki a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011.
évi CLXXXIX. törvény, valamint a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi 
CXCIX. törvény alapján.”

Tapolca, 2012. december 14.

P.H.

Császár László Ughy Jenőné 
 polgármester aljegyző 

Záradék:

Tapolca Város Önkormányzata (Képviselő-testülete) Polgármesteri Hivatalának 
alapító okirat módosítását (és így az egységes szerkezetű, új Alapító Okiratot) 
Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete a     /2012. (XII.   .) Kt. 
határozatával 2013. január 1. hatállyal hagyta jóvá.

Tapolca, 2012. december 14.

P.H.

Ughy Jenőné 
  aljegyző 
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Ügyiratszám: 1/180- /2012.

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
POLGÁRMESTERI HIVATALA

ALAPÍTÓ OKIRATA
Egységes szerkezetben

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 
1990. évi LXV. törvény 38. § (1) bekezdésében, az államháztartásról szóló 2011. évi
CXCV. törvény 8. § (1) bekezdése b) pontjában foglaltak alapján, az önkormányzat
működtetésével, valamint az államigazgatási ügyek döntésre való előkészítésével és 
végrehajtásával kapcsolatos feladatok ellátására egységes hivatalt hozott létre, amely
helyi önkormányzati költségvetési szerv. Az államháztartásról szóló törvény
végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rend. 5. § (1)-(2) bekezdése szerinti
tartalommal az alábbi alapító okiratot adja ki:

1. Költségvetési szerv:

Neve: Tapolca Város Önkormányzata (Képviselő-testületének) 
Polgármesteri Hivatala

Idegen neve: ---
Rövid neve: Polgármesteri Hivatal Tapolca

Székhelye: 8300 Tapolca, Hősök tere 15.  

MÁK- nál nyilvántartott törzsszám: 429344

2. Alapításáról rendelkező jogszabály teljes megjelölése: --- 

3. Közvetlen jogelődjének neve, székhelye: Városi Tanács Vb. 
                                                                       8300 Tapolca, Hősök tere 15. 

4. Közfeladata:
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. § (1) bekezdése b)
pontjában, illetve a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 38. §
(1) bekezdésében foglaltak alapján, a polgármesteri hivatal helyi önkormányzati
költségvetési szerv, amely az önkormányzat működtetésével, valamint az 
államigazgatási ügyek döntésre való előkészítésével és végrehajtásával 
kapcsolatos feladatok ellátására létrejött egységes hivatal.

5. Alaptevékenysége:

Polgármesteri Hivatal Tapolca alaptevékenysége:
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Ellátja önkormányzat működésével, valamint az államigazgatási ügyek 
döntésre való előkészítésével és végrehajtásával kapcsolatos feladatokat, 
továbbá azokat a hatósági feladatokat, melyeket jogszabályok Tapolca város
illetékességi és működési körébe utalnak. Továbbá ellátja a nemzetiségek 
jogairól szóló törvényben meghatározott feladatokat, és a Tapolca és Környéke
Kistérség Többcélú Társulásának Társulási Tanácsa munkaszervezeti feladatait.

Államháztartási szakágazati besorolása:
841105 Általános közigazgatás, helyi önkormányzatok, valamint többcélú

kistérségi társulások igazgatási tevékenysége

6. Az alaptevékenységek államháztartási szakfeladatrend szerinti besorolása:
692000 Számviteli, könyvvizsgálói és adószakértői tevékenység végzése 
841112 Önkormányzati jogalkotás
841114   Országgyűlési képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek 
841115   Önkormányzati képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek 
841116 Országos és helyi nemzetiségi önkormányzati választásokhoz

kapcsolódó tevékenységek
841117   Európai parlamenti képviselőválasztáshoz kapcsolódó tevékenységek 
841118 Országos és helyi népszavazáshoz kapcsolódó tevékenységek
841126 Önkormányzatok és társulások általános végrehajtó igazgatási

tevékenysége
841906   Finanszírozási műveletek 
841907 Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szerveikkel
882123 Temetési segély
890441   Rövid időtartamú közfoglalkoztatás 
890442   Foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosultak hosszabb 

időtartamú közfoglalkoztatása
890443 Egyéb közfoglalkoztatás

7. Vállalkozási tevékenység felső határa a módosított kiadási előirányzatok 
arányában: --

8. Illetékessége, működési köre: 
Tapolca város közigazgatási valamint a körzetközponti településhez tartozó
települések közigazgatási területe.

9. Irányító szerv neve, székhelye:
Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 

   8300 Tapolca, Hősök tere 15. 

10. Alapító jogokkal felruházott irányító szerv neve, székhelye:
   Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 
  8300 Tapolca, Hősök tere 15. 

11. Felügyeleti szerv neve, székhelye:
  Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 
   8300 Tapolca, Hősök tere 15.  
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12. Gazdálkodási besorolás:
Önálló jogi személy, önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv, saját 
költségvetéssel rendelkezik, önálló gazdálkodási jogköre és felelőssége van. 
Alaptevékenységét önállóan látja el kormányrendeletben foglaltak szerint
gondoskodik fizikai (technikai) segítő feladatai ellátásáról, rendelkezik 
pénzügyi és számviteli szervezeti egységgel.

13. Vezetőjének megbízási rendje:
A Polgármesteri Hivatal vezetője a jegyző. A jegyzőt pályázat alapján a 
polgármester nevezi ki a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011.
évi CLXXXIX. törvény, valamint a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi 
CXCIX. törvény alapján

14. Foglalkoztatottaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszony megjelölése:
Közszolgálati jogviszony.

15. A feladatellátást szolgáló vagyon:
Polgármesteri Hivatal Tapolca tulajdonában lévő ingatlan, ingó, immateriális 
javak, vagyon értékű jogok és egyéb vagyon. 
A gazdálkodáshoz rendelkezésre álló vagyon értékét a számviteli
nyilvántartások alapján elkészített éves beszámoló, a vagyoni állapotot és az
éves leltár tartalmazza.

16. A vagyon feletti rendelkezési joga:
A rendelkezésre álló vagyontárgyakat a Polgármesteri Hivatal Tapolca
feladatainak ellátásához szabadon használhatja a vonatkozó központi, és helyi
jogszabályoknak megfelelően. 

17. Tapolca Város Önkormányzatánál az alábbi bankszámlát vezetik:
11748052-15734161 Polgármesteri Hivatal Tapolca

18. A Polgármesteri Hivatal az általános forgalmi adónak alanya:
Adószám: 15429348-2-19

Tapolca, 2012. december 14.
P.H.

Császár László Ughy Jenőné 
 polgármester aljegyző 

Záradék:
Tapolca Város Önkormányzata (Képviselő-testülete) Polgármesteri Hivatalának 
alapító okirat módosítását (és így az egységes szerkezetű, új Alapító Okiratot) 
Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete a  /2012. (XII.    .) Kt. 
határozatával 2013. január 1. hatállyal hagyta jóvá.

Tapolca, 2012. december 14. P.H.

Ughy Jenőné 
  aljegyző 


