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Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A Magyar Államkincstár Központja Törzskönyvi Nyilvántartási Osztálya a népszámlálás 
előkészítése kapcsán a Nemzetgazdasági Minisztériumtól kért állásfoglalást, hogy az 
önkormányzati hivatalok mely szakfeladaton szerepeltessék az ezzel összefüggő bevételeket 
és kiadásokat. 
 
A Nemzetgazdasági Minisztérium kiadott állásfoglalása alapján nem kerül új szakfeladat 
bevezetésre, hanem a „8411731 Statisztikai tevékenység” szakfeladat elnevezésen és 
számon kerül lebonyolításra a feladat. 
 
Komló Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala alapító okiratában nem szerepel a fent írt 
szakfeladat és elnevezés, ezért a mellékletben csatolt módosító okirat alapján felvezetésre 
kerül. 
 
Komló Város Önkormányzat részére kezdeményezésre került az adószám igénylése – a 
képviselő-testület 156/2011. (IX. 06.) Kt. sz. határozat alapján. A Magyar Államkincstár 
Baranya Megyei Igazgatóságánál az ügyintézés folyamatban van.  
 
A törzsnyilvántartásban szereplő adatok között a polgármesteri hivatalnál szerepel Komló 
Önkormányzat költségvetési elszámolási számla, valamint az állami hozzájárulás számla, 
melynek törléséről és az önkormányzathoz történő változatlan felvételéről rendelkezni 
szükséges, Komló Város Önkormányzat adószáma kiadását követően.  
 
Komló Város Polgármesteri Hivatala részére a fenti számlaszámok törlésével egyidejűleg 
megkérésre került egy új bankszámlaszám, összhangban a fent hivatkozott határozattal. Ennek 
generálását követően – annak törzskönyvi nyilvántartásáról, átvezetéséről is gondoskodni 
kell. 
 
Az előterjesztést az Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Sportbizottság megtárgyalta, az Elnök 
szóban terjeszti elő a bizottság véleményét. 
 
H a t á r o z a t i  j a v a s l a t: 
 
Komló Város Önkormányzat Képviselő-testülete – a Polgármester előterjesztésében, az 
Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Sportbizottság véleményének figyelembevételével – 
megtárgyalta Komló Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Alapító Okirata módosítását 
és az alábbi határozatot hozza: 
 
1.) A Képviselő-testület hozzájárul a „8411731 Statisztikai tevékenység” szakfeladat szám 
és elnevezés felvezetéséhez Komló Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Alapító 
Okirata alaptevékenységénél. 
 
2.) a Képviselő-testület kérelmezi, hogy a Komló Város Önkormányzat Polgármesteri 
Hivatala törzsnyilvántartásban szereplő adatok közül a Komló Önkormányzat 11731063-
15331524 költségvetési elszámolási számla, valamint a Komló Önkormányzat 11731063-
15331524-05120000 állami hozzájárulás számla 2011. október 1. napjával törlésre kerüljön. 
 
3.) Komló Város Önkormányzat Képviselő-testülete kérelmezi, hogy a Komló Város 
Önkormányzat jogi személynél kerüljön nyilvántartásba vételre a Komló Önkormányzat 
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11731063-15331524 költségvetési elszámolási számla, valamint a Komló Önkormányzat 
11731063-15331524-05120000 állami hozzájárulás számla – 2011. október 2. napjával. 
 
4.) A Képviselő-testület kérelmezi, hogy – a 156/2011. (IX. 6.) Kt. sz. határozatnak 
megfelelően megnyitott új, „Komló Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala” 
megnevezésű, ……………számlaszámú számla a Polgármesteri Hivatal törzsnyilvántartásán 
felvezetésre kerüljön 2011. október 2. napjával.  
 
5.) A Képviselő-testület a mellékletben szereplő módosító okiratot és az egységes szerkezetű 
alapító okiratot elfogadja, a szakfeladat szám és elnevezés a törzsnyilvántartásba vétel 
napjával válik hatályossá. 
 
6.) A Képviselő-testület utasítja a címzetes főjegyzőt, hogy a Magyar Államkincstár Baranya 
Megyei Igazgatósága felé jelentse a változásokat, azok átvezetéséről intézkedjen. 
 
 
 
 
Határidő:  értelem szerint 
Felelős: Polics József polgármester 
  dr. Vaskó Ernő címzetes főjegyző 
 
 
 
K omló, 2011. szeptember 20. 
 
 
 
 
        Polics József 
        Polgármester 
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1. sz. melléklet 

 
ALAPÍTÓ OKIRAT 

 
Komló Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala elnevezésű intézmény, az 1990. évi LXV. tv. 38. § 
(1) bekezdése szerinti tartalmi követelményeknek megfelelően került megalapításra, Komló Város 
Önkormányzat Képviselő-testülete 1990. (X.26.) határozatával, az államháztartásról szóló 1992. évi 
XXXVIII. törvény 90. § (1) és (2) bekezdésben foglaltakra tekintettel határozta meg az alapító okirat 
tartalmát. 
 
Neve:     Komló Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 
Székhelye:   7300 Komló, Városház tér 3. 
 
Telephelyei neve, címe:  Védőnői Szolgálat 
    Telephelye: Komló, Kossuth L. u. 103. 
    Alaptevékenysége: védőnői szolgálat 
 
    Iskola és Ifjúsági Egészségügyi Ellátás 
    Telephelye: Komló, Kossuth L. u. 103. 
    Alaptevékenysége: Egészségügyi ellátás egyéb feladatai 
 
    Iskola Fogorvosi Szolgálat 
    Telephelye: Komló, Kossuth L. u. 103. 
    Alaptevékenysége: fogorvosi ellátás 
 
Az intézmény irányító szervének neve, székhelye:  Komló Város Önkormányzat 
   Képviselő-testülete  
       7300 Komló, Városház tér 3. 
 
Az intézmény illetékességi területe:  Komló város közigazgatási területe, valamint a 

jogszabály által megállapított feladat-ellátási terület: 
 
  Építési hatósági ügyekben:  
  Komló, Magyaregregy, Máza települései részére 
 Készenléti illetékességi terület: Komlói Kistérség  
 
 Telepengedélyezési, zaj- és rezgésvédelmi ügyekben a 

Komlói Kistérség települései részére 
   
 Okmányirodai feladat-ellátás tekintetében: Komlói 

Kistérség települései részére 
  
 Komlói Gyámhivatal: Komlói Kistérség települései 

részére 
 
 Polgári Védelmi tevékenység: Komlói Kistérség, 

Sásdi Kistérség, Pécsváradi Kistérség területén 
 
Az intézmény jogszabályban  
meghatározott közfeladata:   helyi önkormányzatok, valamint többcélú  
      kistérségi társulások igazgatási tevékenysége 
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Közfeladata ellátásának módja:  helyi önkormányzati költségvetési szerv 
 
 
Gazdálkodási jogköre:    önállóan működő és gazdálkodó 
 
 
Az intézmény vezetője 
megbízásának rendje:  Pályázat útján a köztisztviselők jogállásáról szóló   
    1992. évi XXIII. törvény 11. §.-a alapján határozatlan időre 
 
Az intézmény képviseletére jogosult: a Polgármesteri Hivatal vezetője, a jegyző 
 
A foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszony: 
A foglalkoztatottak jogviszonya alapesetben köztisztviselő, amelyre a köztisztviselők jogállásáról 
szóló 1992. évi XXIII. törvény az irányadó. Foglalkoztatottjainak jogviszonya lehet közalkalmazotti, 
melyre a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény az irányadó. Egyes 
foglalkoztatottak jogviszonya lehet munkavállalói, melyre a Munkatörvénykönyvéről szóló 1992. évi 
XXII. Törvény az irányadó. Egyéb jogviszonyra a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. 
törvény az irányadó. 
 
A feladat ellátását szolgáló vagyon: ingó vagyont az intézményi leltár tartalmazza. Az önálló 
szakmai egységeknél felsorolt telepnek címe alatt lévő ingatlanokat és berendezéseiket a feladatok 
ellátására szabadon használhatja, de nem idegenítheti el, és nem terhelheti meg azokat. A használatba 
adott vagyonnal kapcsolatos helyi rendelkezéseket a 20/2007.(X.18) önkormányzati rendelet 
tartalmazza. 
 
A vagyon felett rendelkező: A 20/2007. (X. 18.) sz. Ökr. rendeletben foglaltak szerint Komló Város 
Önkormányzat rendelkezik a vagyon felett 
 
Általános forgalmi adóalanyiság:    általános forgalmi adóalany 
Az intézmény tevékenysége, TEAOR száma:    8411  adóköteles tevékenység 
         adómentes tevékenység 
PIR száma:       331526 
 
Szakágazat megnevezése és száma: 

helyi önkormányzatok,valamint többcélú kistérségi társulások 
igazgatási tevékenysége         (841105) 
 
 
A költségvetési szerv alaptevékenysége/szakfeladatai: 
3700001 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése 
4120001 Lakó- és nem lakó épület építése 
4211001 Út, autópálya építése 
4299001 Egyéb m.n.s. építés 
4939091 M.n.s. egyéb szárazföldi személyszállítás 
6399901 M.n.s. egyéb információs szolgáltatás 
6619021 Egyéb pénzügyi kiegészítő tevékenység 
6810001 Saját tulajdonú ingatlan adásvétele 
6820011 Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 
6820021 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 
6920001 Számviteli, könyvvizsgálói, adószakértői tevékenység 
7490501 M.n.s. egyéb szakmai tudományos, műszaki tevékenység 
8411121 Önkormányzati jogalkotás 
8411141 Országgyűlési képviselő-választásokhoz kapcsolódó tevékenység 
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8411151 Önkormányzati képviselő-választásokhoz kapcsolódó tevékenységek 
8411161 Országos, települési és területi kisebbségi önkormányzati választásokhoz kapcsolódó 

tevékenységek 
8411171 Európai parlamenti képviselő-választáshoz kapcsolódó tevékenységek 
8411181 Országos és helyi népszavazáshoz kapcsolódó tevékenységek 
8411261 Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége 
8411271 Települési kisebbségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége 
8411921 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények 
8414011 Önkormányzatok közbeszerzési eljárásainak lebonyolításával összefüggő 

szolgáltatások 
8414031 Város- községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások 
8419019 Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások elszámolásai 
8419029 Központi költségvetési befizetések 
8425311 Polgári védelem ágazati feladatai 
8690411 Család- és nővédelmi, egészségügyi gondozás 
8690421 Ifjúság-egészségügyi gondozás 
8821111 Rendszeres szociális segély 
8821121 Időskorúak járadéka 
8821131 Lakásfenntartási támogatás normatív alapon 
8821141 Helyi rendszeres lakásfenntartási támogatás 
8821151 Ápolási díj alanyi jogon 
8821161 Ápolási díj méltányossági alapon 
8821171 Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás 
8821181 Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás 
8821191 Óvodáztatási támogatás 
8821221 Átmeneti segély 
8821231 Temetési segély 
8821241 Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás 
8821251 Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása 
8821291 Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások 
8822011 Adósságkezelési szolgáltatás 
8822021 Közgyógyellátás 
8822031 Köztemetés 
8899351 Otthonteremtési támogatás 
8899361 Gyermektartásdíj megelőlegezése 
8899421 Önkormányzatok által nyújtott lakástámogatás 
8899431 Munkáltatók által nyújtott lakástámogatások 
8903011 Civil szervezetek működési támogatása 
8903021 Civil szervezetek program- és egyéb támogatása 
8904411 Közcélú foglalkoztatás 
8904421 Közhasznú foglalkoztatás 
8904431 Közmunka 
8905091 Egyéb m.n.s. közösségi, társadalmi tevékenységek támogatása 
9311021 Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése 
9312011 Versenysport-tevékenység és támogatása 
9313011 Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása 
9499001 M.n.s. egyéb közösségi társtevékenység 
9603021 Köztemető fenntartás és működtetés 
 
4221001 Folyadék szállítására szolgáló közmű építése 
8411331 Adó, illeték kiszabása, beszedése, adóellenőrzés 
8419069 Finanszírozási műveletek 
8419079 Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szerveknél 
8419089 Fejezeti és általános tartalék elszámolása 
8902161 Önkormányzati ifjúsági kezdeményezések és programok, valamint 
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  támogatásuk 
9312021 Utánpótlás-nevelési tevékenység és támogatása 
9312041 Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása 
8421551 Önkormányzatok m.n.s. nemzetközi kapcsolatai 
8899691 egyéb speciális ellátások 
8414021 közvilágítás 
8411731 Statisztikai tevékenység 
 
A képviselő-testület 64/2005. (IV.14.) sz. határozatát kiegészíti, mely szerint hozzájárul ahhoz, hogy a 
terület ellátási kötelezettséget vállaló háziorvosok és házi gyermekorvosok a finanszírozási szerződést 
a Megyei Egészségbiztosítási Pénztárral közvetlenül megkössék. 
 
K o m l ó, 2011. szeptember 29. 
 
 
 
 
         Polics József 
         polgármester 
 
Záradék: Komló Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Polgármesteri Hivatal Alapító 
Okiratának módosítását a 35/2008. (II. 28.) számú határozattal jóváhagyta. 
2.) A Képviselő-testület a költségvetési szerv besorolását az 52/2009. (IV. 23.)sz. határozattal 
jóváhagyta, 2009. július 1. napjától hatályos. 
3.) A Képviselő-testület az egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot a 73/2009. (V. 28.) sz. 
határozatával jóváhagyta. Az egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat 2009. július 1. napjától 
hatályos. 
4.) A Képviselő-testület a 2010. január 1. napjától hatályos szakfeladat elnevezést és számokat 
128/2009 (IX. 24) sz. határozattal jóváhagyta. 
5.) A Képviselő-testület a 8/2010. (I. 21.) sz. határozattal az alapító okirat módosítását – a szakfeladat 
számokkal és elnevezésekkel jóváhagyta. 
6.) A Képviselő-testület a 16/2010. (II. 11.) sz. határozattal az alapító okirat módosítását jóváhagyta. 
7.) A Védőnői Szolgálat, Ifjúsági Egészségügyi Ellátás címváltozásához a Képviselő-testület 57/2010. 
(V.6.).sz. határozattal hozzájárult. 
8.) A Képviselő-testület a 193/2010. (XII. 16.) sz. határozattal az alapító okirat módosítását 
jóváhagyta, a 2008. évi CV. törvény hatályon kívül helyezése miatt. 
9.) A Képviselő-testület a …………….sz. határozattal az alapító okiratot módosította, a statisztikai 
tevékenység felvezetése szakfeladattal. 
 
Komló, 2011. szeptember 29. 
 
 
 
 
 
 
   dr. Vaskó Ernő   Polics József 
   címzetes főjegyző   polgármester 
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M Ó D O S Í T Ó  O K I R AT 

 
 
 
 

Neve:     Komló Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 
Székhelye:   7300 Komló, Városház tér 3. 
 
 
 
1.) Komló Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Polgármesteri Hivatal alapító okiratát, valamint 
a törzsnyilvántartást a……………..sz. határozattal az alábbiak szerint módosította: 
 
1.) felvezetésre kerül az alaptevékenységhez: a  8411731 Statisztikai tevékenység 
 
2.) a Képviselő-testület kérelmezi, hogy a Komló Város Önkormányzat Polgármesteri 
Hivatala törzsnyilvántartásban szereplő adatok közül a Komló Önkormányzat költségvetési 
elszámolási számla 11731063-15331524, valamint a Komló Önkormányzat állami 
hozzájárulás számla 11731063-15331524-05120000 számlaszámmal 2011. október 1.napjával 
törlésre kerüljön. 
 
3.) Komló Város Önkormányzat Képviselő-testülete kérelmezi, hogy a Komló Város 
Önkormányzat jogi személynél kerüljön nyilvántartásba vételre a Komló Önkormányzat 
költségvetési elszámolási számla 11731063-15331524, valamint a Komló Önkormányzat 
állami hozzájárulás számla 11731063-15331524-05120000 számlaszámmal 2011. október 2. 
napjával. 
 
4.) A Képviselő-testület kérelmezi, hogy – a 156/2011. (IX. 6.) Kt. sz. határozatnak 
megfelelően megnyitott - új „Komló Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala” 
megnevezésű, ……………számlaszámú számla a Polgármesteri Hivatal törzsnyilvántartásán 
felvezetésre kerüljön 2011. október 2. napjával.  
 
 
 
 
K o m l ó, 2011. szeptember 20. 
 
 
 
 
 
        Polics József 
        polgármester 
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