
J E G Y Z Ő K Ö N Y V I    K I V O N A T
készült Pannonhalma Város Önkormányzat képviselő-testületének 2014. október 6-án 

8.00 órakor megtartott rendkívüli képviselő-testületi ülésének jegyzőkönyvéből

161/2014.(X.06.)   határozat   
Pannonhalma  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  Pannonhalma  Város

Polgármesteri Hivatala alapító okiratát az  alábbiak szerint módosítja és a költségvetési
szerv  egységes  szerkezetű  alapító  okiratát  a  mellékletben  meghatározott  formában
elfogadja.

Az  alapító  okirat  bevezetője,  valamint  1-13.  pontjainak  helyébe  a  következő  bevezető,
valamint 1-13. pontból álló alapító okirat lép: 

„  Pannonhalma Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  az  államháztartásról  szóló
2011.  évi  CXCV  törvény  8.§  (5)  bekezdésében  kapott  felhatalmazás  alapján  ,  az
államháztartásról  szóló  törvény  végrehajtásáról  szóló  368/2011.  (  XII.31.)  Korm.
rendelet 5.§ (1)-(2) bekezdései szerinti tartalommal az alábbi alapító okiratot adja ki.    

1., Költségvetési szerv megnevezése: Pannonhalmi Polgármesteri Hivatal 
    
Idegen nyelvű megnevezése: - 

Rövidített neve: -

Rövid neve: -

2., Székhelye: 9090 Pannonhalma, Dózsa György utca 10..

3.,Telephelye: -

a.) Tagintézmény megnevezése: -

b.) Egyéb telephely címe: -

4.,Jogelődjének megnevezése, székhelye: -
                                         
5., Közfeladata:

A Magyarország helyi  önkormányzatairól  szóló  2011.  évi  CLXXXIX  törvény  84.§    (1)
bekezdése   szerint:   a  helyi  önkormányzat  képviselő-testülete  az  önkormányzat
működésével,  valamint  a  polgármester  vagy  a  jegyző  feladat  és  hatáskörébe  tartozó
ügyek  döntésének  előkészítésével  és  végrehajtásával  kapcsolatos  feladatok  ellátására



Polgármesteri  Hivatalt  hoz létre.  A hivatal  közreműködik az  önkormányzatok egymás
közötti, valamint az állami szervekkel történő együttműködésének összehangolásában. 

 6.,  Szakmai alaptevékenysége:

A  Polgármesteri Hivatal ellátja a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX.  törvényben és  a vonatkozó  egyéb jogszabályokban számára meghatározott
feladatokat.

Gondoskodik a helyi önkormányzat, valamint a helyi nemzetiségi önkormányzat bevételeivel
és  kiadásaival  kapcsolatban  a  tervezési,  gazdálkodási,  ellenőrzési,  finanszírozási,
adatszolgáltatási feladatok ellátásáról. 

 
7., Államháztartási szakágazati besorolása:

841105 Helyi önkormányzatok és társulások igazgatási tevékenysége.

8., Szakmai alaptevékenységek kormányzati funkció szerinti megjelölése:

011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános 
igazgatási tevékenysége

011140 Országos és helyi nemzetiségi önkormányzatok igazgatási 
tevékenysége 

011220           Adó-, vám - és jövedéki igazgatás  
                        
106020            Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások

016010            Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselő választásokhoz
                         kapcsolódó tevékenységek  
                
Vállalkozási tevékenység felső határa a módosított kiadási előirányzatok arányában:

A költségvetési szerv vállalkozási tevékenységet nem folytat.

9.,  Kötelezően előírt kiegészítő adatok:-

10., Illetékessége, működési köre:

Pannonhalma közigazgatási területe.
            
Építéshatósági igazgatás körében: 

Bakonygyirót, Bakonypéterd, Bakonyszentlászló, Écs, Fenyőfő, Győrasszonyfa, Lázi, Nyalka,
Pannonhalma, Pázmándfalu, Ravazd, Románd, Sikátor,  Táp,  Tápszentmiklós,
Tarjánpuszta, Veszprémvarsány közigazgatási területe.   

11., Irányító szerv neve, székhelye:

Pannonhalma Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 



9090 Pannonhalma, Dózsa György utca 10.

12., Vezetőjének megbízási rendje:

Az intézmény vezetője a jegyző, akit a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX.  törvény 82.§ (1) bekezdése értelmében Pannonhalma Város Önkormányzat
Polgármestere  nevezi  ki,  a  közszolgálati  tisztviselőkről  szóló  2011.évi  CXCIX.
törvényben   megállapított  képesítési  követelmények  figyelembe  vételével,  pályázati
eljárás alapján, határozatlan időre.

13., Foglalkoztatottaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszony megjelölése

A  Polgármesteri  Hivatal  köztisztviselőire  a  közszolgálati  tisztviselőkről  szóló  2011.  évi
CXCIX törvényben meghatározott szabályokat kell alkalmazni. 

A Polgármesteri Hivatal fizikai állományú dolgozóira a Munka Törvénykönyvéről szóló 2012.
évi I. törvényben maghatározott szabályokat kell alkalmazni. 

A  Polgármesteri  Hivatal  egyéb  foglalkoztatásra   irányuló  jogviszonyaira  a  Polgári
Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvényben maghatározott szabályokat ( megbízási
jogviszony) kell alkalmazni.

Záradék : 

Jelen alapító okirat a törzskönyvi  nyilvántartásba történő bejegyzéssel lép hatályba,  ezzel
egyidejűleg a Polgármesteri Hivatal 2009. június  30-án  kelt  egységes  szerkezetű
alapító okirata hatályát veszti.

Az alapító okiratot  Pannonhalma Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  161./2014.
( X.6.) számú határozatával hagyta jóvá.”

Felelős: Bagó Ferenc polgármester
Határidő: azonnal

                               Bagó Ferenc sk. Kovács Szabolcs sk.
                                polgármester                                      jegyző 

                                Horváth Miklós sk. Kádi Antal sk.
                                jkv. hitelesítő                               jkv. hitelesítő

A kivonat hiteles.
Pannonhalma, 2014. október 07.

   Kovács Szabolcs 
                       jegyző 


