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8. NAPIREND: Ügyiratszám: 1 /180/ 2012

E L Ő T E R J E S Z T É S 

a Képviselő-testület 2012. február 17-i nyilvános ülésére

Tárgy: Polgármesteri Hivatal Tapolca alapító okiratának módosítása

Előterjesztő: Császár László polgármester

Előkészítette: Önkormányzati Iroda
Tóth Mária oktatási referens

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

Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság
Meghívandók: --

TISZTELT KÉPVISELŐ-TESTÜLET! 

Jogszabályi változások szükségessé teszik a Polgármesteri Hivatal alapító okiratának
felülvizsgálatát, a 2012. január 1-jétől hatályos, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. 
tv.(továbbiakban: Áht.), az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.
(XII. 31.) Korm. rend.(továbbiakban: Ávt.), az államháztartási szakágazat rendjéről szóló 
56/2011. (XII. 31.) NGM rendelet alapján.
Lényeges változás, hogy a helyi önkormányzat, a helyi nemzetiségi önkormányzat
tevékenységéhez kapcsolódó szakfeladatok a jövőben nem szerepelhetnek az önkormányzati 
hivatal (polgármesteri hivatal) alapító okiratában. Ezeket a szakfeladatokat az alapító okirat
módosításával törölni kell, és a törzskönyvi nyilvántartás felé szükséges ezt jelenteni.
Az Áht., és az Ávr. önkormányzati hivatalra vonatkozó szabályokat írnak elő, viszont egyik 
jogszabály sem definiálja az önkormányzati hivatal fogalmát. Ezen jogszabályok
gyűjtőfogalomként használják az önkormányzati hivatal megjelölést, melybe jelenleg 
beletartozik a polgármesteri hivatal is. Ebből következik, hogy a polgármesteri hivatalok 
megnevezését illetően új jogszabályi előírás nincs 2012.évre. 
Polgármesteri Hivatal Tapolca alapító okiratát 2009-ben vizsgálta felül a Képviselő-testület. 
Azóta hatályon kívül helyezték az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv-t, a
költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV tv.-t, valamint az
államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendeletet. 

Megszűnt a költségvetési szerveknél az úgynevezett kiegészítő, és kisegítő tevékenység, csak 
alaptevékenységet és vállalkozói tevékenységet lehet jelölni az alapító okiratban. Típus
szerinti besorolása, a tevékenység jellege alapján és a feladatellátáshoz kapcsolódó funkciója
helyett a gazdálkodási besorolása elnevezés lépett.
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Tisztelt Képviselő-testület az előzőek alapján kérem, hogy 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 2012. március 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. február 3.
Császár László
polgármester
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Ügyiratszám: 1/180- /2012

ALAPÍTÓ OKIRAT

Módosítás

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 bevezető részében az alábbiak szerint módosul: 
„Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 1992. évi 
XXXVIII. törvény alapján az önkormányzat működtetésével, valamint a államigazgatási 
ügyek döntésre való előkészítésével és végrehajtásával kapcsolatos feladatok ellátására 
egységes hivatalt hozott létre, mely helyi önkormányzati költségvetési szerv (a helyi
önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 38. §. (1) bekezdésében foglaltak
alapján valamint tekintettel a költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló
2008. évi CV tv. 2. § (2) bekezdésére, valamint az államháztartás működési rendjéről 
szóló 217/1998. (XII. 30.) Korm. rend. 10. §-a szerinti tartalmi követelményekre az
alábbi alapító okiratot adja ki:„ szöveg helyébe, az alábbi
„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:„ szöveg lép.

2.) Tapolca Város Önkormányzata (Képviselő-testülete) Polgármesteri Hivatala alapító 
okiratának a 2. pontja az alábbiak szerint módosul:
„Létrehozásáról rendelkező határozatok:” szöveg helyébe, az alábbi
„Alapításáról rendelkező jogszabály teljes megjelölése:” szöveg lép.

3.) Tapolca Város Önkormányzata (Képviselő-testülete) Polgármesteri Hivatala alapító 
okiratának a 4. pontja az alábbiak szerint módosul:
„Jogszabályban meghatározott közfeladata:
Az önkormányzat működtetésével, valamint az államigazgatási ügyek döntésre való 
előkészítésével és végrehajtásával kapcsolatos feladatok ellátására egységes hivatalt 
hozott létre, mely helyi önkormányzati költségvetési szerv a helyi önkormányzatokról
szóló 1990. évi LXV. törvény 38. §. (1) bekezdése alapján.” szöveg helyébe, az alábbi
„Közfeladata:
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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.” szöveg lép.

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

 841105 Általános közigazgatás, helyi önkormányzatok, valamint
többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége

„2009. december 31-ig hatályos:
01403-4  Kisegítő mezőgazdasági szolgáltatás 
45202-5 Helyi közutak, hidak, alagutak létesítése és felújítása
55231-2 Óvodai intézményi közétkezés
55232-3 Iskolai intézményi közétkezés
63121-1 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása
70101-5 Saját vagy bérelt ingatlan hasznosítása
74991-4  Máshová nem sorolt gazdasági tevékenységet segítő szolgáltatás 
75114-2 Területi, körzeti igazgatási szervek tevékenysége
75115-3 Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási

tevékenysége
75116-4 Települési és területi kisebbségi önkormányzatok igazgatási

tevékenysége
75117-5 Országgyűlési képviselőválasztással kapcsolatos feladatok 

végrehajtása
75118-6 Önkormányzati képviselőválasztással kapcsolatos feladatok 

végrehajtása
75167-0 Polgári védelmi tevékenység
75175-7 Önkormányzati, valamint többcélú kistérségi társulási

intézmények ellátó, kisegítő szolgálatai 
75177-9 Szakmai tevékenységet irányító és kisegítő szolgáltatás 
75183-4 Vízkárelhárítás
75184-5 Város- és községgazdálkodási szolgáltatás
75185-6  Települési vízellátás és vízminőségvédelem 
75186-7  Köztemető fenntartási feladatok 
75187-8 Közvilágítási feladatok
75192-2 Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások elszámolásai
75196-6 Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások feladatra nem

tervezhető elszámolása 
75199-9  Finanszírozási műveletek elszámolása 
85201-8 Állategészségügyi tevékenység
85325-5 Szociális étkeztetés
85331-1 Rendszeres szociális pénzbeli ellátások
85332-2 Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátások
85333-3 Munkanélküli ellátások
85334-4 Eseti pénzbeli szociális ellátások
85335-5 Eseti pénzbeli gyermekvédelmi ellátások
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90111-6 Szennyvízelvezetés- és kezelés
90121-5 Településtisztasági szolgáltatás
90211-3 Települési hulladékok kezelése, köztisztasági tevékenység
92181-5  Művelődési központok, házak tevékenysége 
92192-5 Egyéb szórakoztatási és kulturális tevékenység
92401-4  Sportintézmények, sportlétesítmények működtetése 
92601-8 Máshova nem sorolt kulturális tevékenység
92602-9 Máshova nem sorolt sporttevékenység
93093-2 Máshova nem sorolt egyéb szolgáltatás
92402-5 Verseny- és élsport
92404-7 Sportcélok és feladatok
93031-6 Temetkezés és ehhez kapcsolódó szolgáltatás

2010. január 1-től hatályos:” 
Szakfeladat rend szerint:

3600001 Víztermelés, -kezelés, -ellátás
3700001 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése 
3811011 Települési hulladék összetevőinek válogatása, elkülönített begyűjtése, 

szállítása, átrakása
3811021 Egyéb nem veszélyes hulladék összetevőinek válogatása, elkülönített 

begyűjtése, szállítása, átrakása 
3811031 Települési hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása 
3811041  Egyéb nem veszélyes hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, 

szállítása, átrakása
3821011 Települési hulladék kezelése, ártalmatlanítása
3821021 Egyéb veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása
3821031 Szennyvíziszap kezelése, ártalmatlanítása
3900011  Talaj és talajvíz szennyeződésmentesítése 
3900021  Felszíni víz szennyeződésmentesítése 
4120001 Lakó- és nem lakó épület építése
4221001 Folyadék szállítására szolgáló közmű építése  
4311001 Bontás
4312001  Építési terület előkészítése  
4931021  Városi és elővárosi közúti személyszállítás 
4942001 Költöztetés
5210121  Polgári védelmi védőeszközök tárolása, kezelése 
5221101 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása
5221301 Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása
5590151 Közoktatásban tanulók lakhatási támogatása
5590161  Felsőoktatásban részt vevő hallgatók lakhatási támogatása 
5590911 Katasztrófa áldozatainak elszállásolása
5590991 Egyéb m.n.s. szálláshely-szolgáltatás
5629121 Óvodai intézményi étkeztetés
5629131 Iskolai intézményi étkeztetés
5629141 Tanulók kollégiumi étkeztetése
6619011 Kincstári szolgáltatások államháztartáson belüli szervezeteknek
6619021  Egyéb pénzügyi kiegészítő tevékenység  
6810001 Saját tulajdonú ingatlan adásvétele
6820011 Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
6820021 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
6832001 Ingatlankezelés
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7111001 Építészmérnöki tevékenység
7112001  Mérnöki tevékenység, műszaki tanácsadás  
7311001 Reklámügynöki tevékenység
7312001 Médiareklám
7430001 Fordítás, tolmácsolás
7490321  Minőségbiztosítási tevékenység 
7830001  Egyéb emberierőforrás-ellátás, -gazdálkodás 
8121001 Általános épülettakarítás
8130001 Zöldterület-kezelés
8211001 Összetett adminisztratív szolgáltatás
8219001 Fénymásolás, egyéb irodai szolgáltatás
8220001 Telefoninformáció
8230001 Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése
8290001 Egyéb kiegészítő gazdasági tevékenység 
8411121 Önkormányzati jogalkotás
8411141  Országgyűlési képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek 
8411151  Önkormányzati képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek 
8411161 Országos, települési és területi kisebbségi önkormányzati

választásokhoz kapcsolódó tevékenységek
8411171  Európai parlamenti képviselőválasztáshoz kapcsolódó tevékenységek 
8411181 Országos és helyi népszavazáshoz kapcsolódó tevékenységek
8411241 Területi általános végrehajtó igazgatási tevékenység
8411251 Területi kisebbségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége
8411261 Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási

tevékenysége
8411271 Települési kisebbségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége
8411321 Adóigazgatás
8411331  Adó, illeték, kiszabása, beszedése, adóellenőrzés 
8411431  A költségvetés végrehajtása, a kifizetések ellenőrzése területi szinten 
8411911 Nemzeti ünnepek programjai
8411921 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények
8412211 Egészségügy területi igazgatása és szabályozása
8412221 Oktatás területi igazgatása és szabályozása
8412231 Kultúra területi igazgatása és szabályozása
8412241 Sport, rekreáció területi igazgatása és szabályozása
8412251 Környezetvédelem és természetvédelem területi igazgatása és

szabályozása
8412261 Vízügy területi igazgatása és szabályozása
8412271 Lakáspolitika területi igazgatása és szabályozása
8412281 Szociális szolgáltatások területi igazgatása és szabályozása
8412291  Társadalmi tevékenységekkel, esélyegyenlőséggel, érdekképviselettel, 

kisebbségekkel, egyházakkal összefüggő feladatok területi igazgatása és 
szabályozása

8413251 Építésügy, területpolitika területi igazgatása és szabályozása
8413261 Közlekedés területi igazgatása és szabályozása
8413281 Turizmus területi igazgatása és szabályozása
8414011 Önkormányzatok közbeszerzési eljárásainak lebonyolításával

összefüggő szolgáltatások 
8414021 Közvilágítás
8414031 Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások
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8419011 Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások elszámolásai
8421551 Önkormányzatok m.n.s. nemzetközi kapcsolatai
8424211 Közterület rendjének fenntartása
8424291  Balesetmegelőzés 
8425211  Tűzoltás, műszaki mentés, katasztrófahelyzet elhárítása  
8425311 A polgári védelem ágazati feladatai
8425321 A lakosság felkészítése, tájékoztatása, riasztás
8425411  Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek 
8520001 Alapfokú oktatás intézményeinek, programjainak komplex támogatása
8530001 Középfokú oktatás intézményeinek, programjainak komplex támogatása
8690111  Hatósági eljárás érdekében vagy más, jogszabályban előírt okból 

kötelezően végzett egészségügyi szakértői tevékenység 
8820001 Önkormányzati szociális támogatások finanszírozása
8821111 Rendszeres szociális segély
8821121  Időskorúak járadéka 
8821131 Lakásfenntartási támogatás normatív alapon
8821141 Helyi rendszeres lakásfenntartási támogatás
8821151 Ápolási díj alanyi jogon
8821161 Ápolási díj méltányossági alapon
8821171 Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás
8821181  Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás 
8821191 Óvodáztatási támogatás
8821211 Helyi eseti lakásfenntartási támogatás
8821221 Átmeneti segély
8821231 Temetési segély
8821241 Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás
8821251 Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása
8821291 Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások
8822011 Adósságkezelési szolgáltatás
8822021 Közgyógyellátás
8822031 Köztemetés
8899421 Önkormányzatok által nyújtott lakástámogatás
8899661 Jóléti, sport- és kultúratámogatások
8902161 Önkormányzati ifjúsági kezdeményezések és programok, valamint

támogatásuk
8903011  Civil szervezetek működési támogatása 
8904411 Közcélú foglalkoztatás
8904421 Közhasznú foglalkoztatás
8904431 Közmunka
9311021  Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése 
9312011 Versenysport-tevékenység és támogatása
9312041 Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása
9319031 Máshová nem sorolható egyéb sporttámogatás
9329111  Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás  
9603021  Köztemető-fenntartás és működtetés 

Az itt meghatározott tevékenységeket Tapolca Város Önkormányzata Szervezeti és
Műszaki Szabályzata részletezi, a Polgármesteri Hivatal szervezeti felépítése alapján. 
Alaptevékenységén túl az intézmény a szabad kapacitásának hasznosítása érdekében
vállalkozási tevékenységet folytathat, amennyiben nem veszélyezteti az
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alaptevékenységből fakadó kötelezettségeinek teljesítését. A költségvetési évre 
vonatkozóan a részletezett feladatokat a hatályos költségvetési rendelet tartalmazza.
A Polgármesteri Hivatal ellátja az államigazgatási ügyek döntésre való előkészítésével és 
végrehajtásával kapcsolatos feladatokat, továbbá azokat a hatósági feladatokat, melyeket
jogszabályok Tapolca város illetékességi és működési körébe utalnak.”
szöveg helyébe, az alábbi

„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 lép.

5.)  Tapolca Város Önkormányzata (Képviselő-testülete) Polgármesteri Hivatala alapító 
okiratának a 6. pontja az alábbiak szerint módosul:

„Kiegészítő tevékenysége: 
Szakfeladat rend szerint:
2009. december 31-ig hatályos:
55241-1 Munkahelyi vendéglátás
63321-5 Utazásszervezés, idegenvezetés
93091-0 Fürdő és strandszolgáltatás 
2010. január 1-től hatályos: 
1813002 Nyomdai előkészítő tevékenység  
1820002 Egyéb sokszorosítás
5621002 Rendezvényi étkeztetés
5629172 Munkahelyi étkeztetés
5629192 Egyéb étkeztetés
5811002 Könyvkiadás
5814002  Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása  
5819002 Egyéb kiadói tevékenység

7022002 Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás” szöveg helyébe, az alábbi
„Az alaptevékenységek államháztartási szakfeladatrend szerinti besorolása:

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
841173 Statisztikai tevékenység
841906  Finanszírozási műveletek 
841907 Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szerveikkel
882115 Ápolási díj alanyi jogon
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882116 Ápolási díj méltányossági alapon
882118  Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás 
890441  Rövid időtartamú közfoglalkoztatás 
890442  Foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosultak hosszabb időtartamú 

közfoglalkoztatása” szöveg lép.

6.)  Tapolca Város Önkormányzata (Képviselő-testülete) Polgármesteri Hivatala alapító 
okiratának az 7. pontja az alábbiak szerint módosul:
„Kisegítő és vállalkozási tevékenysége és ezek arányainak határa a szerv 
kiadásaiban” szöveg helyébe, az alábbi
„Vállalkozási tevékenység felső határa a módosított kiadási előirányzatok 
arányában” szöveg lép.

7.)  Tapolca Város Önkormányzata (Képviselő-testülete) Polgármesteri Hivatala alapító 
okiratának az 8. pontja az alábbiak szerint módosul:

„ Illetékessége:” szöveg helyébe, az alábbi
 „Illetékessége, működési köre:” szöveg lép.

8.) Tapolca Város Önkormányzata (Képviselő-testülete) Polgármesteri Hivatala alapító 
okiratának az 12. pontja az alábbiak szerint módosul:

„Típus szerinti besorolása:
12. 1. Tevékenység jellege alapján:

Közhatalmi
12. 2. Feladatellátásához kapcsolódó funkciója:”
szöveg helyébe, az alábbi
„Gazdálkodási besorolás:” szöveg lép.

9.)  Tapolca Város Önkormányzata (Képviselő-testülete) Polgármesteri Hivatala alapító 
okiratának az 13. pontja az alábbiak szerint módosul:

 „Vezetőjének (vezető szerve, testülete tagjainak) kinevezési, megbízási, választási 
rendje:

A Polgármesteri Hivatal irányítója a Polgármester, kinevezése a helyi önkormányzati
képviselők és polgármester választásáról szóló 1990. évi LXIV. törvény szerint 
történik.
A Polgármester tekintetében a munkáltatói jogokat a Képviselő-testület gyakorolja. 
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
köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény 8. §. szerint. 
A Polgármester helyettesítésére, munkájának segítésére a Képviselő-testület – a 
Polgármester javaslata alapján – tiszteletdíjas alpolgármestereket választ.”

szöveg helyébe, az alábbi
„Vezetőjének megbízási rendje:

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 lép.

10.) Tapolca Város Önkormányzata (Képviselő-testülete) Polgármesteri Hivatala alapító 
okiratának az 14. pontja az alábbiak szerint módosul:

„A köztisztviselők jogállásáról szóló 1992.évi. XXIII. törvény és a Munka 
Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. törvény alapján.” szöveg helyébe, az alábbi
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„Közszolgálati jogviszony.” szöveg lép

11.) Tapolca Város Önkormányzata (Képviselő-testülete) Polgármesteri Hivatala alapító 
okiratának a 15.,16.,17., pontjai hatályon kívül helyezésre kerülnek.

12.) Tapolca Város Önkormányzata (Képviselő-testülete) Polgármesteri Hivatala alapító 
okiratának az 18. pontja az alábbiak szerint módosul:

„18. A feladatellátást szolgáló vagyon:
Tapolca Város Önkormányzata” szöveg helyébe, az alábbi

„15. A feladatellátást szolgáló vagyon:
Polgármesteri Hivatal Tapolca” szöveg lép

13.) Tapolca Város Önkormányzata (Képviselő-testülete) Polgármesteri Hivatala alapító 
okiratának az 19. pontja az alábbiak szerint módosul:

„19. A vagyon feletti rendelkezési joga:
A rendelkezésre álló vagyontárgyakat az intézmény” szöveg helyébe, az alábbi

„16. A vagyon feletti rendelkezési joga:
A rendelkezésre álló vagyontárgyakat a Polgármesteri Hivatal Tapolca” szöveg lép

14.) Tapolca Város Önkormányzata (Képviselő-testülete) Polgármesteri Hivatala alapító 
okiratának az 20. pontja az alábbiak szerint módosul:

„20. Tapolca Város Önkormányzatánál az alábbi bankszámlákat vezetik:
Országos Takarékpénztár és Kereskedelmi Bank NyRt. Tapolcai fiókjánál:

11748052-15429348 KÖLTSÉGVETÉSI ELSZÁMOLÁSI SZLA.
11748052-15429348-00310000 TAPOLCA ÖNK.BÉRLAKÉP.ÉRT.LEB.SZLA.

11748052-15429348-02130000 TAPOLCAI POLGÁRMESTERI HIVATAL KÁRTYA
11748052-15429348-02200000 TP.ÖNK. SZÉCH.T.BÉRLAK.VÁRÁSR.SZLA.

11748052-15429348-02440000 ÉPÍTMÉNYADÓ SZLA.
11748052-15429348-02820000 MAGÁNSZEMÉLYEK KOMM.ADÓJA SZLA.

11748052-15429348-03090000 TARTÓZKODÁSI IDŐ ÚT.ID.FORG.ADÓ SZLA. 

11748052-15429348-03470000 TAPOLCA VÁROS ILLETÉKBESZEDÉSI SZLA.
11748052-15429348-03540000 IPARŰZÉSI ADÓ BESZEDÉSI SZLA. 

11748052-15429348-03610000 BÍRSÁG SZLA.
11748052-15429348-03780000 KÉSEDELMI PÓTLÉK SZLA.

11748052-15429348-03850000 LUXUSADÓ BESZEDÉSI SZLA.
11748052-15429348-03920000 TAPOLCA TALAJTERHELÉSI DÍJ BESZEDÉSI SZLA.

11748052-15429348-04260000 CIGÁNY-ROMA HELYI KISEBBS.SZLA.
11748052-15429348-04330000 TAPOLCA NÉMET HELYI KISEBBS.SZLA.

11748052-15429348-04400000 TAPOLCA VÁROS IDEGEN BEVÉTELEK SZLA.

11748052-15429348-05120000 ÁLLAMI HOZZÁJÁRULÁSOK SZLA.
11748052-15429348-06080000 BÉRLAK.ÉRT.LEBONY.SZLA.

11748052-15429348-08110000 POLGÁRMESTERI HIVATAL BEFEJEZETT KÖZMŰBER. 
11748052-15429348-08660000 TERMŐFÖLD BÉRBAD.SZÁRM.JÖVADÓ BESZ.SZLA. 

11748052-15429348-08800000 EGYÉB BEVÉTELEK BESZEDÉSI SZLA.
11748052-15429348-08970000 GÉPJÁRMŰADÓ BESZEDÉSI SZLA. 

11748052-15429348-10040007 TP.VÁROS ÖNK.VEGYES ELK.SZLA.
11748052-15429348-10050006 TP.VÁROS VEGYES ELK.SZLA.

11748052-15429348-10080003 TP.ÖNK.SZÉCH.T.ÁTAL.BÉRLAK.LEB.

11748052-15429348-32520002 SZOC.ÉS EÜ.ALAPELLÁTÓ INTÉZET
11748052-15429348-32530001 VÁROSI KÖNYVTÁR ÉS MÚZEUM

11748052-15429348-80110004 ÖNKORMÁNYZATI FOLYÓSZÁMLA
11748052-24855110 MUNKÁLTATÓI KÖLCSÖN SZLA.

11748052-15429348-10130005 KÖRNYEZETVÉDELMI ALAP CÉLELŐIR.  
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11748052-15429348-10150003 ÖNKORMÁNYZATI CÉLÚ KÖRNYEZETVÉDELMI SZL

11748052-15429348-10160002 ISPA SZÁMLA

11748052-15429348-10190009 TAPOLCA VÁROS ÖNK. PARKOLÓHELYEINEK
MEGVÁLTÁSA SZLA

11748052-15429348-10200005 TAPOLCA VÁROS ÖNK. SZEMÉTSZÁLLÍTÁSI DÍJ
11748052-15429348-10230002 DISZEL VÁROSRÉSZ SZENNYVÍZ SZLA

11748052-15429348-10270008 TAPOLCA ÉS TAPOLCA-DISZEL VÁ.
11748052-15429348-10260009 TAPOLCA VÁROS ÖNK. ELJÁRÁSI KTG. SZLA

11748052-15429348-10280007 SZISZI SZAKKÉPZÉSI SZLA
11748052-15429348-10290006 SZISZI PÁLYÁZATOK ALSZLA.

11748052-15429348-10300002 PANELPROGRAM ALSZLA.

11748052-15429348-10310001 SZENNYVÍZTISZTÍTÓ TELEP KEOP SZLA
11748052-15429348-10320000 TAPOLCAI ÓVODA

11748052-15429348-10330009 TAPOLCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA
11748052-15429348-10340008 ÁCS JÁNOS POLGÁRMESTER EMLÉKÉRE

11748052-15429348-30010002 TAPOLCA VÁROS ÖNK. SZISZI
11748052-11751487-35546885 SZISZI DEVIZASZÁMLA

11751487-19270885 DEVIZASZÁMLA
A Raiffeisen Bank ZRt-nél vezetett számlák:

12083002-00115597-00100009 TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA HUF

12083002-00115597-00200006 TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA HUF
12083002-00115597-00300003 TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA CHF

12083002-00115597-00400000 TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA EUR”
szöveg helyébe, az alábbi

„17. Tapolca Város Önkormányzatánál az alábbi bankszámlát vezetik:
11748052-15734161 Polgármesteri Hivatal Tapolca” szöveg lép.

15.) Tapolca Város Önkormányzata (Képviselő-testülete) Polgármesteri Hivatala alapító 
okiratának az 21. pontja az alábbiak szerint módosul:
„21. A Polgármesteri Hivatal az általános forgalmi adónak alanya:
Adószám: 1-5429348-2-19” szöveg helyébe, az alábbi
„18. A Polgármesteri Hivatal az általános forgalmi adónak alanya:
Adószám: 15429348-2-19” szöveg lép

Tapolca, 2012. február

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 …./2012. (    .) Kt. határozatával 2012. március 1. 
hatállyal hagyta jóvá.

Tapolca, 2012. február
P.H.

Ughy Jenőné 
  aljegyző 
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Ügyiratszám: 1/180- /2012

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
POLGÁRMESTERI HIVATALA

ALAPÍTÓ OKIRATA
Egységes szerkezetben

Tervezet

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

kistérségi társulások igazgatási tevékenysége

6. Az alaptevékenységek államháztartási szakfeladatrend szerinti besorolása:

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
841173 Statisztikai tevékenység
841906  Finanszírozási műveletek 
841907 Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szerveikkel
882115 Ápolási díj alanyi jogon
882116 Ápolási díj méltányossági alapon
882118  Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás 
890441  Rövid időtartamú közfoglalkoztatás 
890442  Foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosultak hosszabb időtartamú 

közfoglalkoztatása

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. és

11. Felügyeleti szerv neve, székhelye:
  Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 
   8300 Tapolca, Hősök tere 15.  

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:
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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. 

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. február

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 …./2012. (.) Kt. határozatával 2012. március 1. hatállyal 
hagyta jóvá.

Tapolca, 2012. február

P.H.

Ughy Jenőné 
  aljegyző 


