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Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának 
               Képviselő-testülete

KISZOMBOR

Tisztelt Képviselő-testület!

A  Magyarország  helyi  önkormányzatairól  szóló  2011.  évi  CLXXXIX.  törvény  (a 
továbbiakban:  Mötv.)  –  2013.  január  1.  napjától  hatályos  -  84.  §  (1)-(2)  bekezdése  az 
alábbiakról rendelkezik:
„(1)  A helyi  önkormányzat  képviselő-testülete  az  önkormányzat  működésével,  valamint  a 
polgármester  vagy  a  jegyző  feladat-  és  hatáskörébe  tartozó  ügyek  döntésre  való 
előkészítésével és végrehajtásával kapcsolatos feladatok ellátására polgármesteri hivatalt vagy 
közös önkormányzati hivatalt hoz létre. A hivatal közreműködik az önkormányzatok egymás 
közötti, valamint az állami szervekkel történő együttműködésének összehangolásában.
(2) A polgármesteri hivatal, a közös önkormányzati hivatal hivatalos elnevezését a képviselő-
testület a szervezeti és működési szabályzatában feltünteti.”

A  Mötv.  84.  §  (5)  bekezdés  a)  pontja  alapján:  „A  polgármesteri  hivatal  és  a  közös 
önkormányzati hivatal hivatalos megnevezése:
a) települési polgármesteri hivatal esetén: (település neve)-i Polgármesteri Hivatal”

A Mötv. 146. § (2) bekezdése szerint: „A polgármesteri hivatalt és a közös önkormányzati 
hivatalt a 84–86. § hatálybalépését követő hatvan napon belül kell megalakítani.”

Fentiekre tekintettel a Polgármesteri Hivatal hivatalos elnevezése az alábbi kell, hogy legyen: 
Kiszombori  Polgármesteri  Hivatal  -  és  ezen  elnevezést  szükséges  az  Alapító  Okiratban 
rögzíteni.

Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 
5. §-a meghatározza a költségvetési szerv alapító okiratának tartalmi követelményeit, melyek 
az alábbiak:
„(1) Az alapító okirat tartalmazza a költségvetési szerv
a) nevét, székhelyét, esetleges telephelyeit,
b)  az  alapításáról  rendelkező  jogszabály  teljes  megjelölését,  ha  az  alapításról  jogszabály 
rendelkezett,



c) közfeladatát és alaptevékenységét, továbbá ezek államháztartás szakfeladatrendje szerinti 
megjelölését, államháztartási szakágazati besorolását,
d) illetékességét, működési körét,
e) irányító szervének nevét, székhelyét,
f) gazdálkodási besorolását,
g) vezetőjének megbízási rendjét, és
h) a foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszonyok megjelölését.
(2) Az alapító okirat  – az (1) bekezdésben foglaltakon túl – az alábbiak fennállása esetén 
tartalmazza a költségvetési szerv
a) jogelődjének megnevezését, székhelyét,
b) vállalkozási tevékenysége felső határát a módosított kiadási előirányzatok arányában, és
c) megszűnésének időpontját vagy pontos feltételét, ha határozott időre vagy bizonyos feltétel 
bekövetkeztéig hozzák létre.
(3) Ha az alapítói jogok és az irányítási jogok gyakorlására jogosult személye eltér, az alapító 
okiratban mindkettőt meg kell jelölni. Ha a költségvetési szervnek felügyeleti szerve van, ezt 
kell felügyeleti szerv elnevezéssel megjelölni az alapító okiratban.
(4) Az alapító okirat módosítása esetén el kell készíteni és a módosító okirathoz csatolni az 
egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot is.”

A  Magyar  Államkincstár  Csongrád  Megyei  Igazgatósága  fentiek  alapján  okirat  mintákat 
küldött  meg  az  önkormányzatok  számára,  melyre  tekintettel  elkészítettük  a  Polgármesteri 
Hivatal új Alapító Okiratát, melyben már az új hivatalos megnevezés szerepel.

Kérem a Tisztelt  Képviselő-testületet,  hogy az előterjesztést megtárgyalni és a Kiszombori 
Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratát jóváhagyni szíveskedjen.

Kiszombor, 2013. február 4.

Tisztelettel:

Szegvári Ernőné
  polgármester



Tárgy: Kiszombori Polgármesteri Hivatal Alapító Okirata

____/2013.(II. 12.) KNÖT h.

HATÁROZATI JAVASLAT

Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta  a Kiszombori 
Polgármesteri Hivatal Alapító Okirata tárgyú előterjesztést és az alábbi döntést hozta:

1.  Kiszombor  Nagyközség  Önkormányzatának  Képviselő-testülete,  mint  fenntartó  a 
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: 
Mötv.) 84. § (1) bekezdése, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. § 
(1)  bekezdés  b)  pontja  alapján  a  Kiszombori  Polgármesteri  Hivatal  (6775  Kiszombor, 
Nagyszentmiklósi u. 8.) Alapító Okiratát - a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 23. 
§ (1) bekezdése szerint normatív határozattal – a határozat melléklete  szerinti  tartalomnak 
megfelelően  határozza  meg.  A  Kiszombori  Polgármesteri  Hivatal  Alapító  Okirata  jelen 
határozat mellékletét képezi.

2.  A Kiszombori  Polgármesteri  Hivatal  Alapító Okirata  2013. február 13-án lép hatályba, 
ezzel  egyidejűleg  Kiszombor  Nagyközség  Önkormányzat  Polgármesteri  Hivatala  2012. 
március 28. napján kelt egységes szerkezetű alapító okirata hatályát veszti.

3.  Kiszombor  Nagyközség  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  felhatalmazza  Szegvári 
Ernőné polgármestert, hogy képviseletében és nevében a Kiszombori Polgármesteri Hivatal 
Alapító Okiratát aláírja.

4.  A Mötv.  51.  § (2) bekezdése alapján,  mint  a képviselő-testület  normatív  határozatát,  a 
helyben  szokásos  módon  közzé  kell  tenni  a  polgármesteri  hivatal  hirdetőtábláján  történő 
kihelyezéssel.

A határozatról értesül: 
- Szegvári Ernőné polgármester
- Dr. Kárpáti Tibor jegyző
- MÁK Csongrád Megyei Igazgatósága 
- Polgármesteri Hivatal Közgazdasági Csoport
- Irattár



Alapító okirat

Kiszombor  Nagyközség  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  az  államháztartásról  szóló 
2011.  évi  CXCV.  törvény  8.  §  (5)  bekezdésében  kapott  felhatalmazás  alapján  az 
államháztartásról szóló törvény végrehajtására kiadott 368/2011.(XII. 31.) Korm. rendelet 5. § 
(1)-(2)  bekezdésében  foglalt  tartalmi  követelményeknek  megfelelően  az  alábbi  alapító 
okiratot adja ki:

A költségvetési szerv

1. Megnevezése: Kiszombori Polgármesteri Hivatal

Törzsszáma: 354709
Adószáma: 15354707-2-06

2. Székhelye: 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8.

3. Telephelye címe: -

4. Közfeladata: 

A  Magyarország  helyi  önkormányzatairól  szóló  2011.  évi  CLXXXIX.  törvény  (a 
továbbiakban:  Mötv.)  84.  §  (1)  bekezdése  alapján  a  polgármesteri  hivatal  ellátja  az 
önkormányzatok működésével, valamint a polgármester vagy a jegyző feladat- és hatáskörébe 
tartozó  ügyek  döntésre  való  előkészítésével  és  végrehajtásával  kapcsolatos  feladatokat.  A 
hivatal  közreműködik  az  önkormányzatok  egymás  közötti,  valamint  az  állami  szervekkel 
történő együttműködésének összehangolásában.

5. Alaptevékenysége:

A polgármesteri hivatal ellátja a Mötv.-ben és a vonatkozó egyéb jogszabályokban a számára 
meghatározott feladatokat.
Gondoskodik a helyi önkormányzat, valamint a helyi nemzetiségi önkormányzat bevételeivel 
és  kiadásaival  kapcsolatban  a  tervezési,  gazdálkodási,  ellenőrzési,  finanszírozási, 
adatszolgáltatási és beszámolási feladatok ellátásáról.

6. Államháztartási szakágazati besorolása:

841105  Helyi  önkormányzatok,  valamint  többcélú  kistérségi  társulások  igazgatási 
tevékenysége

7. Az alaptevékenységek szakfeladatrend szerinti besorolása:

841114 Országgyűlési képviselőválasztáshoz kapcsolódó tevékenységek
841115 Önkormányzati képviselőválasztáshoz kapcsolódó tevékenységek
841116  Országos  és  helyi  nemzetiségi  önkormányzati  választásokhoz  kapcsolódó 
tevékenységek
841117 Európai parlamenti képviselőválasztáshoz kapcsolódó tevékenységek
841118 Országos és helyi népszavazáshoz kapcsolódó tevékenységek
841126 Önkormányzatok általános végrehajtó igazgatási tevékenysége
841173 Statisztikai tevékenység
841907 Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szerveikkel
882111 Aktív korúak ellátása
882112 Időskorúak járadéka
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882113 Lakásfenntartási támogatás normatív alapon
882115 Ápolási díj alanyi jogon
882117 Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás
882119 Óvodáztatási támogatás
882202 Közgyógyellátás
889967 Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása

8. Illetékessége, működési köre: 

Kiszombor nagyközség teljes közigazgatási területe.

9. Irányító szervének neve, székhelye: 

Kiszombor  Nagyközség  Önkormányzatának  Képviselő-testülete,  6775  Kiszombor, 
Nagyszentmiklósi u. 8.

10. Gazdálkodási besorolása:

Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv

11. Vezetőjének megbízási rendje:

A jegyző kinevezése Mötv.  82.  §, valamint  a közszolgálati  tisztviselőkről  szóló 2011. évi 
CXCIX. törvény rendelkezéseinek megfelelően történik.
A település polgármester – pályázat alapján határozatlan időre – nevezi ki a jegyzőt.

12. Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszonyok megjelölése:

Közszolgálati  jogviszony,  melyre  a  közszolgálati  tisztviselők  jogállásáról  szóló  törvény 
rendelkezései az irányadók.
Munkaviszony, melyre a Munka Törvénykönyve rendelkezései az irányadók.
Megbízásos jogviszony, melyre a Ptk. rendelkezései az irányadók.

ZÁRADÉK

Jelen  alapító  okirat  2013.  február  13-án  lép  hatályba,  ezzel  egyidejűleg  Kiszombor 
Nagyközség  Önkormányzat  Polgármesteri  Hivatala  Kiszombor  Nagyközség 
Önkormányzatának Képviselő-testülete 65/2012.(III.  27.) KNÖT határozatával jóváhagyott, 
2012. március 28. napján kelt egységes szerkezetű alapító okirata hatályát veszti.

Az alapító okiratot Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete ___/2013.
(II. 12.) KNÖT határozattal hagyta jóvá.

Kiszombor, 2013. február 13.

P.H.

Szegvári Ernőné
   polgármester

Dr. Kárpáti Tibor
        jegyző

- 2 -


