Kivonat Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 2014. március 27-ei ülésének
jegyzőkönyvéből:
69/2014.(III.27.) sz.

önkormányzati határozat:

Fegyverneki Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának módosításáról
Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestület az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés b/
pontja alapján az alábbi határozatot hozza:
1.) Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete a határozat 1. sz.
mellékleteként elfogadja a Fegyverneki Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratot
módosító okiratát, mely okirat a törzskönyvi bejegyzés napján lép hatályba.
2.) Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete a határozat 2. sz.
mellékleteként elfogadja a Fegyverneki Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratát, mely
a törzskönyvi bejegyzés napján lép hatályba.
3.) Ezzel egyidejűleg a Fegyverneki Polgármesteri Hivatal 181/2013.(XII.12.) sz.
határozattal elfogadott Alapító Okirata hatályát veszti.
Erről értesül:
1.) Tatár László polgármester
2.) Buzás Istvánné dr. jegyző
3.) Képviselőtestület tagjai
4.) Polgármesteri Hivatal csoportvezetői
Kmft.
Tatár László sk.
Polgármester

Buzás Istvánné dr. sk.
jegyző

Dr. Bognár Zoltán sk.
Jkv. hitelesítő
Kivonat hiteléül:
2014. március 28.
Schultz Ferencné

1. sz. melléklet
ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT
Fegyverneki Polgármesteri Hivatal Fegyvernek Város Önkormányzat által 2013. január 17.
napján kiadott, a 4/2013.(I.17.) sz. képviselő-testületi határozattal elfogadott alapító okiratát
az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. 8. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás
alapján, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31.) Korm.
rendelet 5. § (1)-(2) bekezdése szerinti tartalommal az alábbiak szerint módosítja:
1.) Az alapító okirat 1.) pontja kiegészül az alábbi c.) ponttal
„ c.) Telephelye: Fegyvernek, Szent Erzsébet út 171.”
2.) Az alapító okirat 2.) pontja az alábbira módosul:
„A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény
(továbbiakban: Mötv.) 84. § (1) bekezdése alapján a polgármesteri hivatal ellátja
az önkormányzatok működésével, valamint a polgármester vagy a jegyző feladatés hatáskörébe tartozó ügyek döntésre való előkészítésével és végrehajtásával
kapcsolatos feladatokat.”
3.) Az alapító okirat 3.) pontja az alábbira módosul:
„3.) A költségvetési szerv szakmai alaptevékenysége:
Alaptevékenység szöveges meghatározása:
a.) A polgármesteri hivatal ellátja a Mötv.-ben és a vonatkozó egyéb
jogszabályokban a számára meghatározott feladatokat.
b.) Gondoskodik a helyi önkormányzat (valamint a helyi nemzetiségi
önkormányzat) bevételeivel és kiadásaival kapcsolatban a tervezési,
gazdálkodási, ellenőrzési, finanszírozási, adatszolgáltatási és beszámolási
feladatok ellátásáról.
c.) Ellátja a Csorba Mikro-térségi Szociális Intézményfenntartó Társulási Tanács
munkaszervezeti feladatait
d.) Ellátja a
- Csorba Mikro-térségi Szociális Alapszolgáltatási Központ,
- Fegyverneki Tiszavirág Óvoda és Bölcsőde,
- Fegyverneki Művelődési Ház és Könyvtár
- Fegyverneki Gyermekélelmezési Konyha
- Fegyverneki Orvosi rendelő
- Fegyverneki Mezőgazdasági, Városüzemeltetési és Fejlesztési Intézmény
államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011 (XII.31.)
Korm.rendelet (továbbiakban: Ávr.) 7. § (2) bekezdés szerinti feladatait.”
4.) Az alapító okirat 4.) pontja az alábbira módosul:
„4.) Államháztartási szakágazati besorolása:
Alapvető szakágazat:

841105 Helyi önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások igazgatási
tevékenysége”
5.) Az alapító okirat 5.) pontja az alábbira módosul:
„5.) Szakmai alaptevékenységek kormányzati funkció szerinti megjelölése:
COFOG
szám

011130
011220
013210

016010
016020
016030
044310
061010
082010
098010
109010

COFOG elnevezés
Önkormányzatok és önkormányzati
hivatalok jogalkotó és általános
igazgatási tevékenysége
Adó-, vám és jövedéki igazgatás
Átfogó tervezési és statisztikai
szolgáltatások
Országgyűlési, önkormányzati és
európai parlamenti
képviselőválasztásokhoz kapcsolódó
tevékenységek
Országos és helyi népszavazással
kapcsolatos tevékenységek
Állampolgársági ügyek
Építésügy igazgatása
Lakáspolitika igazgatása
Kultúra igazgatása
Oktatás igazgatása
Szociális szolgáltatások igazgatása

A költségvetési szerv vállalkozási tevékenységet nem végez. Szabad kapacitását
alaptevékenysége körében hasznosítja.”
6.) Az Alapító okirat 6. és 9. pontja törlésre kerül, a 7. pontja 6. pontra, a 8. pontja 7.
pontra, a 10. pontja 8. pontra, a 11. pontja 9. pontra módosul.
7.) Az Alapító okirat 6. pontja az alábbira módosul:
„6.) A költségvetési szerv illetékessége, működési köre: Fegyvernek
közigazgatási területe
- választással kapcsolatos feladatok ellátása,
- Szociális és gyermekvédelmi ügyek:
- szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. tv.,
- 1997. évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi
igazgatásról,
- Anyakönyv, állampolgársággal kapcsolatos ügyek,
- Adóügyek, költségvetési gazdálkodással, vagyongazdálkodással kapcsolatos
feladatok ellátása,
- Társulási Tanács munkaszervezeti feladatainak ellátása,
- Képviselőtestület döntéseinek előkészítése, végrehajtása.”

8.) Az Alapító okirat 7. pontja az alábbira módosul:
„7.) A költségvetési szervet alapító és irányító szerv neve, székhelye:
a.) Alapító szerv
megnevezése: Fegyvernek Város Önkormányzata,
székhelye: 5231 Fegyvernek, Szent Erzsébet út 171.
b.) Irányító szerv
megnevezése:
Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete,
székhelye: 5231 Fegyvernek, Szent Erzsébet út 171.”
9.) Az Alapító okirat 8. pontja az alábbira módosul:
„8.) A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje: A jegyző kinevezése a Mötv.
82. §-a, 146/C. § (1) bekezdés, valamint közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011.
évi CXCIX. tv. rendelkezéseinek megfelelően történik. A település polgármestere
– pályázat alapján határozatlan időre – nevezi ki a jegyzőt.”
10.) A záradék helyébe az alábbi szöveg lép:
„Záradék
Jelen alapító okirat a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzéssel lép
hatályba, ezzel egyidejűleg a Fegyverneki Polgármesteri Hivatal
181/2013.(XII.12.) sz. alapító okirata hatályát veszti.
Az alapító okiratot Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselő-testülete
69/2014.(III.27.) sz. határozattal hagyta jóvá.”
ZÁRADÉK
Az alapító okirat módosítása a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés napján lép
hatályba.
Az alapító okiratot módosító okiratot Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete
69/2014.(III.27.) sz. határozatával hagyta jóvá.
Fegyvernek, 2014. március 31.
P.H.
Tatár László
Polgármester

2.sz. melléklet
ALAPÍTÓ OKIRAT
Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV.
törvény 8. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az államháztartásról szóló
törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31.) Korm. rendelet 5. § (1)-(2) bekezdése
szerinti tartalommal az alábbi alapító okiratot adja ki:
1.) Költségvetési szerv
a.) megnevezése: Fegyverneki Polgármesteri Hivatal
b.) székhelye: Fegyvernek, Szent Erzsébet út 171.
c.) Telephelye: Fegyvernek, Szent Erzsébet út 171.
2.) A költségvetési szerv jogszabályban meghatározott közfeladata:
A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény
(továbbiakban: Mötv.) 84. § (1) bekezdése alapján a polgármesteri hivatal ellátja
az önkormányzatok működésével, valamint a polgármester vagy a jegyző feladatés hatáskörébe tartozó ügyek döntésre való előkészítésével és végrehajtásával
kapcsolatos feladatokat.
3.) A költségvetési szerv szakmai alaptevékenysége:
Alaptevékenység szöveges meghatározása:
a.) A polgármesteri hivatal ellátja a Mötv.-ben és a vonatkozó egyéb
jogszabályokban a számára meghatározott feladatokat.
b.) Gondoskodik a helyi önkormányzat (valamint a helyi nemzetiségi
önkormányzat) bevételeivel és kiadásaival kapcsolatban a tervezési,
gazdálkodási, ellenőrzési, finanszírozási, adatszolgáltatási és beszámolási
feladatok ellátásáról.
c.) Ellátja a Csorba Mikro-térségi Szociális Intézményfenntartó Társulási Tanács
munkaszervezeti feladatait
d.) Ellátja a
- Csorba Mikro-térségi Szociális Alapszolgáltatási Központ,
- Fegyverneki Tiszavirág Óvoda és Bölcsőde,
- Fegyverneki Művelődési Ház és Könyvtár
- Fegyverneki Gyermekélelmezési Konyha
- Fegyverneki Orvosi rendelő
- Fegyverneki Mezőgazdasági, Városüzemeltetési és Fejlesztési Intézmény
államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011 (XII.31.)
Korm.rendelet (továbbiakban: Ávr.) 7. § (2) bekezdés szerinti feladatait.
4.) Államháztartási szakágazati besorolása:
Alapvető szakágazat:
841105 Helyi önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások igazgatási
tevékenysége

5.) Szakmai alaptevékenységek kormányzati funkció szerinti megjelölése:
COFOG
szám

011130
011220
013210

016010
016020
016030
044310
061010
082010
098010
109010

COFOG elnevezés
Önkormányzatok és önkormányzati
hivatalok jogalkotó és általános
igazgatási tevékenysége
Adó-, vám és jövedéki igazgatás
Átfogó tervezési és statisztikai
szolgáltatások
Országgyűlési, önkormányzati és
európai parlamenti
képviselőválasztásokhoz kapcsolódó
tevékenységek
Országos és helyi népszavazással
kapcsolatos tevékenységek
Állampolgársági ügyek
Építésügy igazgatása
Lakáspolitika igazgatása
Kultúra igazgatása
Oktatás igazgatása
Szociális szolgáltatások igazgatása

A költségvetési szerv vállalkozási tevékenységet nem végez. Szabad kapacitását
alaptevékenysége körében hasznosítja.
6.) A költségvetési szerv illetékessége, működési köre: Fegyvernek közigazgatási
területe
- választással kapcsolatos feladatok ellátása,
- Szociális és gyermekvédelmi ügyek:
- szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. tv.,
- 1997. évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi
igazgatásról,
- Anyakönyv, állampolgársággal kapcsolatos ügyek,
- Adóügyek, költségvetési gazdálkodással, vagyongazdálkodással kapcsolatos
feladatok ellátása,
- Társulási Tanács munkaszervezeti feladatainak ellátása,
- Képviselőtestület döntéseinek előkészítése, végrehajtása.
7.) A költségvetési szervet alapító és irányító szerv neve, székhelye:
a.) Alapító szerv
megnevezése: Fegyvernek Város Önkormányzata,
székhelye: 5231 Fegyvernek, Szent Erzsébet út 171.
b.) Irányító szerv
megnevezése: Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete,

székhelye: 5231 Fegyvernek, Szent Erzsébet út 171.

8.) A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje: A jegyző kinevezése a Mötv.
82. §-a, 146/C. § (1) bekezdés, valamint közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011.
évi CXCIX. tv. rendelkezéseinek megfelelően történik. A település polgármestere
– pályázat alapján határozatlan időre – nevezi ki a jegyzőt.
9.) A költségvetési szerv foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszonyok
megjelölése:
Köztisztviselők: A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX.
tv.
Közalkalmazottak: a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi
XXXIII. törvény.
Közcélú, közhasznú foglalkoztatott: a Munka Törvénykönyvéről szóló
2012. évi I. törvény.
Eseti, egyéb megbízásokra: A Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi
IV. törvény.
Záradék
Jelen alapító okirat a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzéssel lép
hatályba, ezzel egyidejűleg a Fegyverneki Polgármesteri Hivatal
181/2013.(XII.12.) sz. alapító okirata hatályát veszti.
Az alapító okiratot Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselő-testülete
69/2014.(III.27.) sz. határozattal hagyta jóvá.”

Fegyvernek, 2014. március 31.
Tatár László
Polgármester

Buzás Istvánné dr.
Jegyző

