
 
 

 

Előkészítésben közreműködött: 
HAT/394-        /2022.                        Johancsik Mónika gazdálkodási irodavezető 
                                       Szabó Ágnes költségvetési ügyintéző 
 

ELŐTERJESZTÉS 
a Hatvani Polgármesteri Hivatal alapító okiratának módosításáról 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 

A Hatvani Polgármesteri Hivatal tevékenységeinek felsorolását Hatvan Város Önkormányzata 
Képviselő-testülete által 2019. december 12. napján kiadott, HAT/16086-2/2019. számú alapító okirata 
tartalmazza. 
A Magyar Államkincstár 203/2021. számú ellenőrzése keretében megállapította, hogy a Hatvani 
Polgármesteri Hivatal, mint költségvetési szerv jelenlegi tevékenységi köreit aktualizálni, és a hiányzó 
kormányzati funkciókat az alapító okiratba beépíteni szükséges. 
A kormányzati funkciók felsorolását a kormányzati funkciók és államháztartási szakágazatok 
osztályozási rendjéről szóló 15/2019. (XII. 07.) PM rendelet tartalmazza. 
 

Fentiek alapján az alapító okirat 4.4 pontját az alábbiak szerint szükséges kiegészíteni: 
 

 
kormányzati 
funkciószám 

kormányzati funkció megnevezése 

13 066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások 

14 013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok 

15 
013360 Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb 

szolgáltatások 

16 016020 Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek 

17 016080 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények 
 

A polgármesteri hivatal illetékességi területe is változott, mivel az építéshatósági feladatok ellátását 
átvette a Heves Megyei Kormányhivatal, így a hivatal illetékességi területe már csak Hatvan város 
közigazgatási területére terjed ki. 
 

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

Határozati javaslat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvani Polgármesteri Hivatal (székhely: 3000 
Hatvan, Kossuth tér 2.) 681/2019. (XII. 12.) sz. képviselő-testületi határozattal elfogadott és egységes 
szerkezetbe foglalt alapító okiratát a határozat 1. számú mellékletét képező módosító okiratnak 
megfelelően módosítja. 
A képviselő-testület jóváhagyja a határozat 2. sz. mellékletét képező, módosításokkal egységes 
szerkezetbe foglalt alapító okiratot. 
 

Határidő: 2022. január 31. (átvezetésre) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján 
 
Hatvan, 2022. január 21.                

     Horváth Richárd                        
Látta:                polgármester 

 dr. Kovács Éva 
                   jegyző   



 

1. számú melléklet 
Okirat száma: 

Módosító okirat 

A Hatvani Polgármesteri Hivatal a Hatvan Város Önkormányzata Képviselőtestülete által 
2019. december 12. napján kiadott, HAT/16086-2/2019. számú alapító okiratát az 
államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a alapján – Hatvan Város 
Önkormányzata Képviselőtestületének    /2022. (     )sz. határozatában foglaltakra 
figyelemmel –a következők szerint módosítom: 
 
 

Az alapító okirat 4.4 pontja az alábbiakkal egészül ki: 

A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti megjelölése: 

 kormányzati 
funkciószám 

kormányzati funkció megnevezése 

13 066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások 

14 
013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos 

feladatok 

15 
013360 Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, 

egyéb szolgáltatások 

16 016020 Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek 

17 016080 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények 

Az alapító okirat 4.5 pontja az alábbiak szerint módosul: 

 

A költségvetési szerv illetékessége, működési területe: Hatvan város közigazgatási területe. 

Jelen módosító okiratot a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés napjától  kell alkalmazni. 

Kelt: Hatvan, „időbélyegző szerint” 

P.H. 

Horváth Richárd 
polgármester 

 



 

2. számú melléklet 
 
Okirat száma:HAT/        /2022 
 

Alapító okirat 
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva 

 

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a alapján a Hatvani 
Polgármesteri Hivatal  alapító okiratát a következők szerint adom ki: 

1. A költségvetési szerv 
megnevezése, székhelye, telephelye 

 
1.1. A költségvetési szerv 

1.1.1. megnevezése: Hatvani Polgármesteri Hivatal 
 

1.2. A költségvetési szerv 
1.2.1. székhelye: 3000 Hatvan, Kossuth tér 2. 
1.2.2. telephelye(i): 

 telephely megnevezése telephely címe 

1 Újhatvani Ügyfélszolgálati Iroda 3000 Hatvan, Bezerédi utca 2. 

2. A költségvetési szerv 
alapításával és megszűnésével összefüggő rendelkezések 

 
2.1. A költségvetési szerv alapításának dátuma:2013. március 01. 

               
       

2.2. A költségvetési szerv alapítására, átalakítására, megszüntetésére jogosult szerv 
2.2.1. megnevezése: Hatvan Város Önkormányzata 
2.2.2. székhelye: 3000 Hatvan, Kossuth tér 2. 
 

3. költségvetési szerv irányítása, felügyelete 
 

3.1. A költségvetési szerv irányító szervének 
3.1.1. megnevezése:Hatvan Város Önkormányzata 
3.1.2. székhelye:3000 Hatvan, Kossuth tér 2. 

 
4. A költségvetési szerv tevékenysége 

 
4.1. A költségvetési szerv közfeladata:Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 

CLXXXIX. tv. (továbbiakban:Mötv.)84§(1) bekezdése alapján a polgármesteri hivatal ellátja az 
önkormányzatok működésével, valamint a polgármester vagy a jegyző feladat- és 
hatáskörébe tartozó ügyek döntésre való előkészítésével és végrehajtásával kapcsolatos 
feladatokat. A hivatal közreműködik az önkormányzatok egymás közötti, valamint az állami 
szervekkel történő együttműködésének összehangolásában. 
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4.2. A költségvetési szerv főtevékenységének államháztartási szakágazati besorolása: 

 szakágazat száma szakágazat megnevezése 

1 841105 Helyi önkormányzatok és társulások igazgatási tevékenysége 

 
4.3. A költségvetési szerv alaptevékenysége: A polgármesteri hivatal ellátja az Mötv.-ben és a 

vonatkozó egyéb jogszabályokban a számára meghatározott feladatokat Hatvan város 
vonatkozásában. 
 

4.4. A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti megjelölése: 

 
kormányzati 
funkciószám 

kormányzati funkció megnevezése 

1 011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános 
igazgatási tevékenysége 

2 011220 Adó-, vám-és jövedéki igazgatás 

3 013210 Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások 

4 016010 Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti 
képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek 

5 022010 Polgári honvédelem ágazati feladatai, a lakosság felkészítése 

6 031030 Közterület rendjének fenntartása 

7 106020 Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások 

8 041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás 

9 041232 Start-munka program-Téli közfoglalkoztatás 

10 041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 

11 041236 Országos közfoglalkoztatási program 

12 041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram 

13 066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások 

14 013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos 
feladatok 

15 013360 Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, 
egyéb szolgáltatások 

16 016020 Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek 

17 016080 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények 

 
 
4.5. A költségvetési szerv illetékessége, működési területe: Hatvan város közigazgatási 

területe. 
 

 
4.6. A költségvetési szerv vállalkozási tevékenységének felső határa:max.5%, de 

feladatellátását nem veszélyeztetheti a vállalkozási tevékenység. 
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5. A költségvetési szerv szervezete és működése 
 

5.1. A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje: A polgármester pályázat alapján 
határozatlan időre jegyzőt nevez ki a Polgármesteri Hivatal vezetésére az Mötv. 82§ és a 
közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. tv. rendelkezéseinek megfelelően. Az 
egyéb munkáltatói jogokat Hatvan város polgármestere gyakorolja. 

 

5.2. A költségvetési szervnél alkalmazásban álló személyek jogviszonya: 

 foglalkoztatási jogviszony jogviszonyt szabályozó jogszabály 

1 
közszolgálati jogviszony A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. 

törvény 

2 munkaviszony A munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 

3 megbízási jogviszony A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013 évi V. törvény 

4 közalkalmazotti jogviszony        A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. 
törvény 

 
 
 


