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Tisztelt Képviselő-testület! 

 

2012. január 1. napján lépett hatályba a Nemzetgazdasági Miniszter 56/2011.(XII.31.) NGM 

rendelete a szakfeladat rendről és az államháztartási szakágazati rendről. A rendelet 11.§. 

értelmében amennyiben a rendelet alapján a költségvetési szerv közfeladatának, szakmai 

alaptevékenységeinek szakfeladat rend szerinti besorolása megváltozik, annak átvezetését a 

szerv alapító okiratában az egyéb okból szükségessé váló soron következő módosításakor, de 

legkésőbb 2012. december 31-ig kell végrehajtani. 

 

Fentiekre tekintettel felülvizsgálatra került Lengyeltóti Város Polgármesteri Hivatalának 

Alapító Okirata. Megállapítható, hogy a jogszabályváltozás miatt több módosítás szükséges a 

szakfeladatok tekintetében. Bizonyos szakfeladatok törlésre kerülnek, egy részük pedig 

átkerül a Lengyeltóti Városi Önkormányzat szakfeladatai közé. 

 

Az alapító okirat módosításáról határozatban kell rendelkezni. 

 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a határozati javaslatot és annak mellékletét 

képező módosító okiratot szíveskedjen elfogadni.  

 

Határozati javaslat 

 

Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Lengyeltóti Város Polgármesteri 

Hivatala alapító okiratát a határozat 1. számú melléklete szerint módosítja és a 

módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot elfogadja. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Zsombok Lajos polgármester 

          

Lengyeltóti, 2012. március 28.        

 

        Zsombok Lajos 

                     polgármester 

 

Az előterjesztést készítette:               Jóváhagyta:  

 

Dr. Bertalan Bernadett    dr. Szatmári Ibolya 

Kistérségi irodavezető   Jegyző 

 



1. számú melléklet 

 

Lengyeltóti Város Polgármesteri Hivatala 

alapító okiratának  

  módosító okirata 

 

 

Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Lengyeltóti Város Polgármesteri 

Hivatala 2011. szeptember 29-én módosításaival egységes szerkezetben kiadott alapító 

okiratát az államháztartásról szóló 2011. évi. CXCV tv. 8.§ és 11.§-a alapján az alábbiak 

szerint módosítja:  

 

 

1. Az Alapító Okirat preambuluma az alábbiak szerint módosul: 

 

Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete, mint irányító szerv a helyi 

önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 38.§ (1) bekezdése, az  államháztartásról 

szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 90.§-a, és az államháztartás működési rendjéről szóló 

292/2009.(XII.19.) Korm. rendelet 8/A.§-ában foglaltak alapján Lengyeltóti Város 

Polgármesteri Hivatala alapító okiratát az alábbiak szerint adja ki: 

 

szövegrész helyébe: 

 

Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete, mint irányító szerv a helyi 

önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 38.§ (1) bekezdése, az államháztartásról 

szóló 2011. évi CXCV. törvény 8.§, és 11.§-a és az államháztartás működési rendjéről 

szóló 368/2011.(XII.31.) Korm. rendelet 5.§-ában foglaltak alapján Lengyeltóti Város 

Polgármesteri Hivatala alapító okiratát az alábbiak szerint adja ki: 

 

szövegrész kerül. 

 

 

2. Az Alapító Okirat 4. pontja ’Alaptevékenysége’ az alábbi szakfeladatokkal egészül ki: 

 

841112 Önkormányzati jogalkotás 

841908 Fejezeti és általános tartalék elszámolás 

 

 

 

3. Az Alapító Okirat 4. pontja ’Alaptevékenysége’ –ből az alábbi szakfeladatok törlésre 

kerülnek: 

 

360000 Víztermelés,- kezelés, - ellátás 

370000 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése 

412000 Lakó-és nem lakó épület építése 

421100 Út, autópálya építése 

429100 Vízi létesítmény építése 

429900 Egyéb m.n.s. építés  

493909 Máshova nem sorolt szárazföldi személyszállítás (iskolabusz) 

522110 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése fenntartása 



562917 Munkahelyi étkeztetés 

591113 Egyéb televíziós műsor készítés (Városi Tv.) 

682001 Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 

682002 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 

813000 Zöldterület kezelés 

841127 Települési kisebbségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége 

841401 Önkormányzatok közbeszerzési eljárásainak lebonyolításával összefüggő 

szolgáltatások 

841402 Közvilágítás 

841403 Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások 

842155 Önkormányzatok m.n.s. nemzetközi kapcsolatai 

842541 Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek 

851011 Óvodai nevelés, ellátás 

852011 Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása  ( 1-4) évfolyam 

852021 Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása ( 5-8 évfolyam ) 

852031 Alapfokú művészetoktatás zeneművészeti ágban 

852032 Alapfokú művészetoktatás képző-és iparművészeti, táncművészeti, szín –és 

bábművészeti  

             ágban 

856011 Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység 

856012 Korai fejlesztés gondozás 

856013 Fejlesztő felkészítés 

862240 Egyéb, máshova nem sorolt járóbeteg ellátás (ügyelet) 

869041 Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás 

869042 Ifjúság egészségügyi gondozás 

881011 Idősek nappali ellátása 

881013 Fogyatékossággal élők nappali ellátása 

882114 Helyi rendszeres lakásfenntartási támogatás 

882116 Ápolási díj méltányossági alapon 

882121 Helyi eseti lakásfenntartási támogatás 

882122 Átmeneti segély 

882123 Temetési segély 

882124 Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás 

882129 Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások 

882201 Adósságkezelési szolgáltatás 

882203 Köztemetés 

889101 Bölcsődei ellátás 

889201 Gyermekjóléti szolgáltatás 

889921 Szociális étkeztetés 

889922 Házi segítségnyújtás 

889924 Családsegítés 

889928 Falugondnoki, tanyagondnoki  szolgáltatás 

889935 Otthonteremtési támogatás 

889936 Gyermektartásdíj megelőlegezése 

889942 Önkormányzatok által nyújtott lakástámogatás 

889943 Munkáltatók által nyújtott lakástámogatások 

889949 Egyéb, m.n.s. lakáshoz jutást segítő támogatások 

890112 Az egyenlő bánásmód megvalósítását célzó tevékenységek  és programok 

890301 Civil szervezetek támogatása 

890441 Közcélú foglalkoztatás 



890442 Közhasznú foglalkoztatás 

890443 Közmunka 

900400 Kulturális műsorok, rendezvények kiállítások szervezése 

910121 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása 

910123 Könyvtári szolgáltatások 

910501 Közművelődési tevékenységek és támogatásuk 

910502 Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése 

931102 Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése 

931201 Versenysport- tevékenység  és támogatása 

960302 Köztemető fenntartás és működtetés 

 

 

4. Az Alapító Okirat 4. pontja ’Alaptevékenysége’ szövegrész az alábbiak szerint 

módosul: 

 

 

Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 92. § (1) bekezdése szerint a 

költségvetési szerv alaptevékenysége a létrehozásáról rendelkező jogszabályban, illetve az 

alapító okiratban a költségvetési szerv szakmai alapfeladatként meghatározott, valamint az 

alaptevékenysége ellátására rendelkezésre álló, időlegesen szabad kapacitás kihasználását 

célzó, nem haszonszerzés céljából végzett tevékenység.  

A költségvetési szerv szellemi és anyagi kapacitásával végzett valamennyi tevékenységét az 

államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 92. § (1) bekezdése szerint kell 

besorolni.
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szövegrész helyébe: 

 

 

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 7. § (1) bekezdése szerint a 

költségvetési szerv jogszabályban vagy az alapító okiratban meghatározott közfeladat 

ellátására létrejött jogi személy. 

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 7. § (2) bekezdés a.) pontja szerint a 

költségvetési szerv tevékenysége lehet alaptevékenység, amely a létrehozásáról 

rendelkező jogszabályban, alapító okiratában a szakmai alapfeladataként 

meghatározott, valamint a (3) bekezdés szerinti, nem haszonszerzés céljából végzett 

tevékenység. 

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 7. § (3) bekezdése szerint a 

költségvetési szerv a rendelkezésére álló kapacitásokat szakmai alapfeladata ellátására 

használhatja. Kivételesen az időlegesen szabad kapacitásait nem kötelezően végzett 

tevékenységre is hasznosíthatja. 

 

szövegrész kerül. 

 

 

 

 

 

 

 

 



5. Az Alapító Okirat 8. pontja ’Vezetőjének kinevezési, megbízási, választási rendje’ 

pontja az alábbiak szerint módosul: 
 

A képviselő-testület - nyilvános pályázat  alapján - a jogszabályban  megállapított képesítési 

követelményeknek megfelelő jegyzőt nevez ki. A kinevezés határozatlan időre szól. A 

pályázati eljárás előkészítésével és lefolytatásával kapcsolatos feladatokat a polgármester látja 

el. (a 1990.évi LXV. törvény  36.§. (1) bek., valamint  az 1992.évi XXIII. törvény  8.§. 

alapján) 

 

szövegrész helyébe: 

 

A képviselő-testület - pályázat alapján - a jogszabályban megállapított képesítési 

követelményeknek megfelelő jegyzőt nevez ki. A kinevezés határozatlan időre szól. A 

pályázati eljárás előkészítésével és lefolytatásával kapcsolatos feladatokat a polgármester látja 

el (a 1990.évi LXV. törvény  36.§. (1) bek., valamint  a 2011.évi CXCIX. tv. a közszolgálati 

tisztviselőkről szóló törvény  247.§.-a alapján) 

  

szövegrész kerül. 

 

6. Az Alapító Okirat 9. pontja ’Foglalkoztatottakra vonatkozó jogviszonyok’ pontja az 

alábbiak szerint módosul: 
 

- köztisztviselői jogviszony   ( az 1992.évi XXIII.tv. (Ktv) alapján )  

- közalkalmazotti jogviszony ( az 1992.évi XXXIII.tv. ( Kjt ) alapján 

-     munkaviszony   (az 1992.évi XXII.tv. ( Mt. ) alapján ) 

- egyéb foglalkoztatásra irányuló jogviszony  ( pl.megbízási jogviszony )  

az 1959. évi IV. tv. ( Ptk) alapján                      
 

szövegrész helyébe: 

 

- köztisztviselői jogviszony (a 2011.évi CXCIX. tv. a közszolgálati tisztviselőkről 

alapján )  

- közalkalmazotti jogviszony ( az 1992.évi XXXIII.tv. ( Kjt ) alapján 

-     munkaviszony   (az 1992.évi XXII. tv. ( Mt. ) alapján ) 

- egyéb foglalkoztatásra irányuló jogviszony  ( pl.megbízási jogviszony )  

az 1959. évi IV. tv. ( Ptk) alapján                      
 

szövegrész kerül. 

 

 

7. Az Alapító Okirat 10. pontja az alábbiak szerint módosul: 
 

10.) Lengyeltóti Város Polgármesteri Hivatala látja el a gazdálkodói feladatokat 

munkamegosztási megállapodás alapján az alábbi gazdasági szervezettel nem rendelkező 

önállóan működő költségvetési szerveknek és törzskönyvi jogi személyeknek: 

 

a.) Lengyeltóti Alapszolgáltatási Központ 8693 Lengyeltóti, Csokonai u. 3. 

b.) Lengyeltói Városi Művelődési Ház és Könyvtár 8693 Lengyeltóti, Rákóczi u. 22. 

c.) Pogányvölgyi Többcélú Kistérségi Társulás 8693 Lengyeltóti, Zrínyi u. 2. 

 

szövegrész helyébe: 



10.) Lengyeltóti Város Polgármesteri Hivatala látja el a gazdálkodói feladatokat 

munkamegosztási megállapodás alapján az alábbi gazdasági szervezettel nem rendelkező 

önállóan működő költségvetési szerveknek és törzskönyvi jogi személyeknek: 

 

a.) Lengyeltóti Alapszolgáltatási Központ 8693 Lengyeltóti, Zrínyi u. 6. 

b.) Lengyeltói Városi Művelődési Ház és Könyvtár 8693 Lengyeltóti, Rákóczi u. 22. 

c.) Pogányvölgyi Többcélú Kistérségi Társulás 8693 Lengyeltóti, Zrínyi u. 2. 

 

 

szövegrész kerül. 

 

 

 

 

A módosító okiratot Lengyeltóti Város Önkormányzat Képviselő-testülete a      /2012 (III.29.) 

számú határozatával fogadta el. 

 

 

 

Lengyeltóti, 2012. március 28. 

 

 

 

 

 

           Dr. Szatmári Ibolya                                                       Zsombok Lajos 

                      jegyző                                                                   polgármester 

 


