Iktató szám: 149/2013.
Budapest Főváros IX. Kerület
Ferencváros Önkormányzata

ELŐTERJESZTÉS
a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2013. augusztus 26-ai ülésére
Tárgy:

Javaslat a Polgármesteri
módosítására

Hivatal

alapító

Előterjesztő:

dr. Bácskai János polgármester

Készítette:

dr. Enyedi Mária, Jogi és Pályázati Iroda

okiratának

Előzetesen tárgyalja:

Az előterjesztés a jogszabályi rendelkezéseknek megfelel: dr. Mizsák Ildikó s.k.

Az előterjesztéssel kapcsolatos törvényességi észrevétel:
Rendelet
Határozat

A döntéshez egyszerű
minősített

X

normatív
hatósági
egyéb

X

többség szükséges.

Az előterjesztés a kifüggesztési helyszínen közzétehető:
igen
nem

Az előterjesztést nyílt ülésen kell tárgyalni.
Az előterjesztést zárt ülésen kell tárgyalni.
Az előterjesztés zárt ülésen tárgyalható.

X

X

Tisztelt Képviselő-testület!

A Képviselő-testület a 80/2013. (IV. 04.) számú határozatában döntött a Polgármesteri
Hivatal alapító okiratának módosításáról, mely alapján átvezetésre került a jogszabály
szerinti név, valamint - szintén jogszabály változás miatt – a jegyző kinevezésének
módja. Kiegészítésre került továbbá a Polgármesteri Hivatal szakfeladatrend szerinti
bontásban meghatározott alaptevékenysége.
A módosítás bejegyzésére vonatkozó kérelmet megküldtük a Magyar Államkincstár (a
továbbiakban: a MÁK) részére 2013. április 18-án, azonban bejegyző határozatra az
egyébként meghatározott 30 napon belül nem került sor. Telefonon többször sürgettük a
bejegyzést, azonban a MÁK ügyintézője tájékoztatott, hogy a MÁK és a Kormányhivatal
a polgármesteri hivatalok nevére vonatkozó állásfoglalásainak egyeztetése (a IX. kerület
vonatkozásában MÁK: Budapest Főváros IX. Kerületi Polgármesteri Hivatal,
Kormányhivatal: Budapest, Főváros IX. Kerület Ferencvárosi Polgármesteri Hivatal) van
folyamatban és ennek eredményéig nem történik meg a bejegyzés.
Végül 2013. július 16-án kelt végzésében a MÁK hiánypótlási felszólítást küldött, mely
szerint az alapító okiratból hiányzik az alaptevékenység szöveges kifejtése.
Fentiek, valamint az államháztartási törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.)
kormányrendelet 5.§ (1) bekezdés c.) pontja alapján szükséges a Képviselő-testület
döntése az alapító okirat kiegészítéséről.
Kérem, hogy az előterjesztést megtárgyalni és a normatív határozati javaslatot elfogadni
szíveskedjenek.
Budapest, 2013. augusztus 21.

dr. Bácskai János s.k.
polgármester
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Normatív Határozati Javaslat
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Polgármesteri Hivatalának
Alapító okiratának módosításáról
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete
……/2013. (VIII. 26.) határozatával a Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros
Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala Alapító Okiratát az alábbiak szerint
módosítja:
1. Az Alapító Okirat 11. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„11. Alaptevékenysége
besorolása

és

alaptevékenységének

államháztartási

szakágazati

Ellátja a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvényben
illetve a vonatkozó egyéb jogszabályokban számára meghatározott feladatokat.
Gondoskodik a helyi önkormányzat (és a helyi nemzetiségi önkormányzat) bevételeivel
és kiadásaival kapcsolatos tervezési, gazdálkodási, ellenőrzési, finanszírozási,
adatszolgáltatási és beszámolásai feladatainak ellátásáról.
841105 Helyi önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások igazgatási
tevékenysége
2. Az Alapító Okirat jelen módosítással nem érintett részei változatlan tartalommal
maradnak hatályban.
Határidő: 2013. augusztus 31.
Felelős: dr. Bácskai János polgármester
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