Okirat száma: PH/6408-3/2020.

Alapító okirat
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §‐a alapján a Jászberényi
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: Jászberényi Polgármesteri Hivatal
1.1.2. rövidített neve: JBPH

1.2.

A költségvetési szerv
1.2.1. székhelye: 5100 Jászberény, Lehel vezér tér 18.
1.2.2. telephelyei:
telephely megnevezése

telephely címe

1

Jászberény, Rákóczi út 42-44. HRSZ: 5409/A/1

2

Jászberény, Déryné utca 1.

2. A költségvetési szerv
alapításával és megszűnésével összefüggő rendelkezések
2.1.

A költségvetési szerv alapításának dátuma: 1990. október 26.

3. A költségvetési szerv irányítása, felügyelete
3.1.

A költségvetési szerv irányító szervének
3.1.1. megnevezése: Jászberény Városi Önkormányzat Képviselő-testülete
3.1.2. székhelye: 5100 Jászberény, Lehel vezér tér 18.

4. A költségvetési szerv tevékenysége
4.1.

A költségvetési szerv közfeladata:

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban:
Mötv.) 84. § (1) bekezdése alapján a Polgármesteri Hivatal ellátja az önkormányzat
működésével, valamint a polgármester vagy a jegyző feladat- és hatáskörébe tartozó ügyek
döntésre való előkészítésével és végrehajtásával kapcsolatos feladatokat. A Polgármesteri
Hivatal közreműködik az önkormányzatok egymás közötti, valamint az állami szervekkel
történő együttműködésének összehangolásában.

4.2.

1
4.3.

A költségvetési szerv főtevékenységének államháztartási szakágazati besorolása:
szakágazat száma

szakágazat megnevezése

841105

Helyi önkormányzatok és társulások igazgatási
tevékenysége

A költségvetési szerv alaptevékenysége:

A Polgármesteri Hivatal ellátja az Mötv.-ben és a vonatkozó egyéb jogszabályokban a számára
meghatározott feladatokat, különösen az önkormányzat működésével, valamint a polgármester
vagy a jegyző feladat- és hatáskörébe tartozó ügyek döntésre való előkészítésével és
végrehajtásával kapcsolatos feladatokat, a közterület-felügyeletről szóló 1999. évi LXIII. törvény
és a fegyveres biztonsági őrségről, a természetvédelemi és a mezei őrszolgálatról szóló 1997. évi
CLIX. törvény III. Fejezete alapján meghatározott, valamint a nemzeti köznevelésről szóló 2011.
évi CXC. törvényben megjelölt működtetési feladatokat. Ellátja továbbá a nemzetiségek jogairól
szóló 2011. évi CLXXIX. törvényben meghatározott feladatokat, valamint a Jászberény Városi
Önkormányzat fenntartásában lévő intézmények gazdasági-pénzügyi feladatait az
államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet
alapján.
Gondoskodik a helyi önkormányzat (valamint a társulások és a helyi nemzetiségi önkormányzat)
bevételeivel és kiadásaival kapcsolatban a tervezési, gazdálkodási, ellenőrzési, finanszírozási,
adatszolgáltatási és beszámolási feladatok ellátásáról.
4.4.

A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti megjelölése:
kormányzati funkciószám

1

011130

kormányzati funkció megnevezése
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó
és általános igazgatási tevékenysége
Országos és helyi nemzetiségi önkormányzatok
igazgatási tevékenysége

2

011140

3

011220

4

013350

5

013360

Adó-, vám- és jövedéki igazgatás
Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással
kapcsolatos feladatok
Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási,
üzemeltetési, egyéb szolgáltatások

6

013370

Informatikai fejlesztések, szolgáltatások

7

013390

Egyéb kiegészítő szolgáltatások

016010

Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti
képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek

016020

Országos és helyi népszavazással kapcsolatos
tevékenységek

10

016030

Állampolgársági ügyek

11

016080

12

022010

Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények
Polgári honvédelem ágazati feladatai, a lakosság
felkészítése

8
9

13

031030

Közterület rendjének fenntartása

14

041231

Rövid időtartamú közfoglalkoztatás

15

041232

Start-munkaprogram – Téli közfoglalkoztatás

16

041233

Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

17

044310

18

052020

Építésügy igazgatása
Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése

19

062020

Településfejlesztési projektek és támogatásuk

20

066010

Zöldterület-kezelés

21

066020

Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások

4.5.

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

5. A költségvetési szerv szervezete és működése
5.1.

A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje:

a/ A polgármester – pályázat alapján – a jogszabályban megállapított képesítési
követelményeknek megfelelő jegyzőt nevezi ki, határozatlan időre a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény /továbbiakban: Ötv./ 82. §-ában foglaltak,
valamint a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvényben foglaltak alapján.
b/ A költségvetési szerv vezetőjének, a jegyzőnek a kinevezési, megbízási rendje az alábbiak
szerint alakul:
- A jegyzői állást nyilvános pályázat útján kell betölteni.
- A pályázati eljárás előkészítésével és lefolytatásával kapcsolatos feladatokat a polgármester
irányítja.
- A Polgármester a pályázat alapján határozatlan időre nevezi ki a jegyzőt.
c/ A pályázati felhívás közzétételének rendje: a jegyzői pályázatot a Kormányzati Személyügyi
Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ (KSZK) hivatalos honlapján közzé kell tenni.
5.2.

1
2

A költségvetési szervnél alkalmazásban álló személyek jogviszonya:
foglalkoztatási jogviszony

jogviszonyt szabályozó jogszabály

közszolgálati jogviszony

A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX.
törvény

munkaviszony

A Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény

közalkalmazotti jogviszony

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény

3
4

A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII.
törvény
megbízási jogviszony

A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény

ZÁRADÉK
Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 5. § (4) bekezdése
alapján a Magyar Államkincstár nevében igazolom, hogy jelen alapító okirat módosításokkal egységes
szerkezetbe foglalt szövege megfelel az alapító okiratnak a JÁSZBERÉNYI POLGÁRMESTERI HIVATAL
2020. szeptember 23. napján kelt, 2020. szeptember 28. napjától alkalmazandó PH/6408-2/2020 okiratszámú
módosító okirattal végrehajtott módosítása szerinti tartalmának.

Kelt: Szolnok, 2020. szeptember 28.
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