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Tisztelt Közgyűlés!
Debrecen Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala a Közgyűlés által létrehozott
költségvetési szervként látja el feladatait, Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata és
szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 17/2000. (V.1.) Kr.rendelet, valamint az
ennek függelékét képező Ügyrend alapján.
Az Észak-alföldi Regionális Közigazgatási Hivatal, valamint az Állami Számvevőszék is
jelzéssel élt a hivatal felé annak érdekében, hogy az államháztartásról szóló 1992. évi
XXXVIII. törvényben ( a továbbiakban: Áht.) és az államháztartás működési rendjéről szóló
217/1998. (XII.30.) Korm. rendeletnek ( a továbbiakban: Ámr.) megfelelően kerüljön sor a
Polgármesteri Hivatal alapító okiratának megalkotására.
A Polgármesteri Hivatal jogi státusza alapító okirat elfogadása hiányában is rendezett az
alábbi indokok alapján.
A helyi önkormányzatok megalakulásával összefüggő kiegészítő és átmeneti szabályokról
szóló 1990. évi LXXXIII. törvény (hat. kiv.: 2003. évi VIII. törvény 1. §-a) 1. § (1) bekezdése
szerint a megszűnt tanácsok végrehajtó bizottságainak szakigazgatási szervei (a
továbbiakban: szakigazgatási szerv) az önkormányzat hivatalaként tovább működnek, és
ellátják azokat a feladatokat, amelyeket jogszabály alapján – 1990. szeptember 30-án – a
szakigazgatási szerv, a megyei városi hivatal, vagy azok vezetői láttak el.
A törvény garanciákat adott arra, hogy a helyi közösségeket, valamint a lakosság
életviszonyait alapvetően, illetve rendszeresen érintő ügyek folyamatosan és zavartalanul
elintézést nyerjenek, ennek érdekében tehát a tanácsi szakigazgatási szerveket a törvény
tovább működtette az önkormányzat hivatalaként.
Ez a megoldás kizárta a szervezeti, hatásköri vákuum kialakulását, amelyben a régi
tanácsi szervek már nem működtek, az újak létrehozásáról pedig törvény rendelkezett.
Fentieken túl a polgármesteri hivatalok alapítása nem az önkormányzatok egyéni döntésén
alapul, hanem a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 38. § (1) bekezdésén,
mely szerint „ A képviselő-testület egységes hivatalt hoz létre - polgármesteri hivatal
elnevezéssel - az önkormányzat működésével, valamint az államigazgatási ügyek döntésre
való előkészítésével és végrehajtásával kapcsolatos feladatok ellátására. A polgármesteri
hivatal ellátja a nemzeti és etnikai kisebbségek jogairól szóló törvényben meghatározott
feladatokat.”
A parlament jogalkotási programjában szerepelt a költségvetési szervek jogállásáról és
gazdálkodásáról szóló törvény megalkotása, melyre végül nem került sor.
Fentiekre, és az állami szervek álláspontjára figyelemmel javasolom az alapító okirat
megalkotását, mely lehetőséget ad a Polgármesteri Hivatal által ellátott sokrétű feladatok
összefoglalására, tartalmazza legfontosabb adatait, a rendelkezésére bocsátott vagyont.
Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 88. § (3) bekezdése szerint „A
költségvetési szerv alapításáról alapító okiratban, megszüntetéséről megszüntető
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jogszabályban, határozatban, okiratban (a továbbiakban együtt: megszüntető okirat) kell
intézkedni.
Az alapító okiratnak tartalmaznia kell a költségvetési szerv nevét, székhelyét, állami
feladatként ellátandó alaptevékenységét, gazdálkodási jogkörét, felügyeleti szervét, az alapító
szerv nevét, a költségvetési szerv vezetőjének kinevezési rendjét, az ellátható vállalkozási
tevékenység körét és mértékét.(…)”.
A költségvetési szervek új ágazati osztályozási és besorolási rendjéről szóló 8005/2007.
(PK.14.) PM tájékoztató szerint hatályba lépett az Európai Parlament és a Tanács 1893/2006.
EK rendelete a gazdasági tevékenységek statisztikai osztályozása NACE Rev. 2. rendszerének
létrehozásáról és a 3037/90/EGK tanácsi rendelet, valamint egyes meghatározott statisztikai
területekre vonatkozó EK rendeletek módosításáról.
A PM tájékoztató szerint a költségvetési szervek besorolását az új szakágazati rendbe a
felügyeleti szervnek kell elvégeznie.
Az Ámr. 10.§ (10) bekezdése szerint „ A költségvetési szervet - szakmai szempontból
meghatározó - alaptevékenységének jellege szerint kell a KSH által kiadott, a gazdasági
tevékenységek egységes ágazati osztályozási rendjében meghatározott szakágazatba sorolni.”
Az Ámr. 10.§ (2) bekezdése szerint a felügyeleti szervvel rendelkező költségvetési szerv
esetén az alapító okiratot a felügyeleti szervnek kell kiadnia. Az Ámr. 2.§ 3. pontja alapján
a helyi önkormányzati költségvetési szervek tekintetében a felügyeleti szerv az önkormányzat
közgyűlése.
Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy az előterjesztést megtárgyalni, a határozati javaslatot
elfogadni szíveskedjen.
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Határozati javaslat:
A Közgyűlés
a Jegyző előterjesztésére, az 1990. évi LXV. törvény 38.§ (1) bekezdése, az 1992. évi
XXXVIII. törvény 88.§ (3) bekezdése és a 217/1998. (XII.30.) Korm. rendelet alapján
1. elfogadja Debrecen Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala alapító okiratát a
melléklet szerint.
2. Felkéri a Jegyzőt az alapító okirat elfogadásával kapcsolatos intézkedések megtételére
és felhatalmazza a polgármestert az alapító okirat aláírására.
Határidő: azonnal
Felelős: az intézkedések megtételéért: a jegyző
az aláírásért: a polgármester

A határozati javaslat elfogadása minősített többséget igényel.
Debrecen, 2008. július 31.

Dr. Szekeres Antal
jegyző
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