GÖDÖLLŐ VÁROS POLGÁRMESTERE

ELŐTERJES

TÉS

a Képviselő-testület 2019. január 31-én tartandó ülésére

Tárgy: Javaslat a Gödöllői Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának módosítására
Előterjesztő:

Dr. Gémesi György polgármester

Tisztelt Képviselő-testület!

A Képviselő-testület a Gödöllői Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratát a 202/2018.(IX.20.)
számú önkormányzati határozatával módosította és fogadta el egységes szerkezetben. A
módosítás lényege a székhely címének megváltoztatására irányult. A Magyar Államkincstár
2018. december 17-én kelt levelében a változást bejelentő kérelmet visszautasította és kérte a
javasolt módosítások újbóli átvezetését.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a fenti indokokra tekintettel a határozati javaslatot
támogatni szíveskedjen.
Gödöllő,

2019. január

r„

HATÁROZATI JAVASLAT
A képviselő-testület a Gödöllői Polgármesteri Hivatal módosító okiratát, valamint a
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapító okiratát jóváhagyja.
Határidő: a Magyar Államkincstár értesítésére azonnal
Felelős: dr. Kiss Árpád jegyző

Okirat száma: 101/37-2/2019.

Módosító okirat
A Gödöllői Polgármesteri Hivatal Gödöllő Város Önkormányzata Képviselő
testülete által 2015.03. 10. napján kiadott, 105-48-2/2015. számú alapító okiratát
az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a alapján - a „.„„/2019.
( ...........)sz határozatra figyelemmel -- a következők szerint módosítom:
1. Az alapító okirat 1. 2. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
1.2. A költségvetési szerv
1.2.1. székhelye: 2100
122 . te 1ep h e1.ye1:'

Gödöllő,

Szabadság tér 6.

telephely megnevezése

telephely címe

1

2100

Gödöllő,

2

2100

Gödöllő, Petőfi

3

2100

Gödöllő,

4

2100

Gödöllő, Petőfi

Dózsa György út 69.
tér 4-6.

Kossuth Lajos utca 3.
Sándor utca 12.

2. Az alapító okirat 3.1.2 . pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
3.1.2. székhelye: 2100 Gödöllő, Szabadság tér 6.
11

11

3. Az alapító okirat 4.4 pontjának 1, 12 és 14 sora helyébe a következő rendelkezés lép:
4.4. A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti
megjelölése:
kormányzati funkciószám

kormányzati funkció megnevezése

011130

Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó
és általános igazgatási tevékenysége

12

041110

Általános gazdasági és kereskedelmi ügyek igazgatása

14

042180

Állat - egészségügy

1

4. Az alapító okirat 5.3 pontja elhagyásra kerül.
S. Jelen módosító okiratot a törzskönyvi nyilvántartásba való bejegyzés napjától kell
alkalmazni.

Kelt: ,, időbélyegző szerint1

1

P.H.
dr.GémesiGyörgy
polgármester

Okirat száma:101/37-3/2019.

Alapító okirat
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény S/A. §-a alapján a
Polgármesteri Hivatal alapító okiratát a következők szerint adom ki:

Gödöllői

költségvetési szerv
megnevezése, székhelye, telephelye
1.1.

A költségvetési szerv

1.1.1. megnevezése:
1.2.

Gödöllői

Polgármesteri Hivatal

A költségvetési szerv

1.2.1. székhelye: 2100
122
1 .
... te 1ep h e1ye1:

Gödöllő,

Szabadság tér 6.

telephely megnevezése

telephely címe

1

2100

Gödöllő,

2

2100

Gödöllő, Petőfi

3

2100 Gödöllő, Kossuth Lajos utca 3.

4

2100

Dózsa György út 69.

Gödöllő, Petőfi

tér 4-6.
Sándor utca 12.

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

A költségvetési szerv alapításának dátuma: 1990.09.30.

3. A költségvetési szerv irányítása, felügyelete
3.1.

A költségvetési szerv irányító szervének

3.1.1. megnevezése: Gödöllő Város Önkormányzata Képviselő-testülete
3.1.2. székhelye: 2100

Gödöllő

Szabadság tér 6.

-

--

-

- - -- --- --------------------

'

4. A költségvetési szerv tevékenysége
4.1. A költségvetési szerv közfeladata:
4.1.1. az önkormányzat működésével kapcsolatos feladatok ellátása
4.1.2. a polgármester és a jegyző hatáskörébe tartozó ügyek döntésre való előkészítésével és
végrehajtásával kapcsolatos feladatok ellátása
4.2. A költsé vetési szerv főtevéken sé ének államháztartási szaká azati besorolása:
szaká azat száma
841105
Helyi önkormányzatok és társulások igazgatási
1
tevéken sé e
4.3. A költségvetési szerv alaptevékenysége:
4.3.1. az önkormányzat működésével kapcsolatos feladatok ellátása
4.3.2. a polgármester és a jegyző hatáskörébe tartozó ügyek döntésre való
végrehajtásával kapcsolatos feladatok ellátása.

előkészítésével

és

. , szermt1 meg1e
. l"ol'ese:
44Ak"lt
'
t'es1. szerv a apteve'ken' Segene kkormanyzat1. f un k c10
o segve
kormányzati funkciószám
kormányzati funkció megnevezése
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó
011130
1
és általános igazgatási tevékenysége
Adó-, vám- és jövedéki igazgatás
2
011220
A közszolgálat egyetemes humánerő-gazdálkodása
3
013110
Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások
4
013210
Pályázat- és támogatáskezelés, ellenőrzés
5
013330
Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással
013350
6
kapcsolatos feladatok
Más szerv részére végzett pénzügyi,gazdálkodási,
013360
7
üzemeltetési, egyéb szolgáltatások
Országgyűlési, önkormányzati, európai parlamenti
016010
8
képviselőválasztáshoz kapcsolódó tevékenységek
Országos és helyi népszavazással kapcsolatos
016020
9
tevékenységek
Állampolgársági ügyek
10 016030
11 031030
Közterület rendjének fenntartása
Általános gazdasági és kereskedelmi ügyek igazgatása
12 041110
Földügy igazgatása
13 041120
Állat - egészségügy
14 04218-0
Építésügy igazgatása
15 044310
Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása
16 045160
Máshová nem sorolt gazdasági ügyek
17 049010
Környezetszennyezés csökkentésének igazgatása
18 053010
19 062010
Területfejlesztés igazgatása
20 074011
Foglalkozás-egészségügyi alapellátás
21 106020
Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások
1

4.5. A költségvetési szerv illetékessége, működési területe:
4.5.1. Általános: Gödöllő város közigazgatási területe
4.5.2. Járási illetékességű építésügyi hatósági feladatok tekintetében: Pécel, Isaszeg, Nagytarcsa,
Dány, Valkó, Vácszentlászló, Zsámbok, Szada, Veresegyház, Erdőkertes, Mogyoród, Kerepes,
Kistarcsa, Csömör, Gödöllő.

2

5. A költségvetési szerv szervezete és működése
5.1. A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje:
5.1.1. Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 82.§-a alapján a
polgármester pályázat alapján, a jogszabályban megállapított képesítési követelményeknek
megfelelő jegyzőt nevez ki. A jegyző a hivatal közigazgatási-szakmai vezetője. A jegyző kinevezés
útján nyeri el munkakörét, a kinevezés határozatlan időre szól. A jegyzői kinevezés vezetői
munkakörnek minősül, a jegyzőre alkalmazni kell a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi
CXCIX. törvény vonatkozó rendelkezéseit.
5.1.2. Az egyéb munkáltatói jogok tekintetében a polgármester jogosult eljárni.

1
2
3
4

2011. évi CXCIX. törvén
1992. évi XXXIII. törvén

Kelt: „időbélyegző szerint"

P.H.

dr. Gémesi György
polgármester
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