
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. Szakmai alaptevékenysége: 
 
A polgármesteri hivatal ellátja a Mötv.-ben és a vonatkozó egyéb jogszabályokban a számára 
meghatározott feladatokat. 
Gondoskodik a helyi önkormányzat, a helyi nemzetiségi önkormányzat és a társulás 
bevételeivel és kiadásaival kapcsolatban a tervezési, gazdálkodási, ellenőrzési, finanszírozási, 
adatszolgáltatási és beszámolási feladatok ellátásáról. 
 
6. Államháztartási szakágazati besorolása: 
 
841105 Helyi önkormányzatok és társulások igazgatási tevékenysége 
 
7. Szakmai alaptevékenységek kormányzati funkció szerinti megjelölése: 
 
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási 
tevékenysége 
013210 Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások 
016010 Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz 
kapcsolódó tevékenységek 
016020 Országos és helyi népszavazáshoz kapcsolódó tevékenységek 
 
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. Vezetőjének megbízási rendje: 
 
A jegyző kinevezése a Mötv. 82. §, valamint a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi 
CXCIX. törvény rendelkezéseinek megfelelően történik. 
A település polgármestere – pályázat alapján határozatlan időre – nevezi ki a jegyzőt. 
 
11. 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 2014. január 1. napján lép hatályba, ezzel egyidejűleg a Kiszombori 
Polgármesteri Hivatal Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 
29/2013.(II. 12.) KNÖT határozatával jóváhagyott, 2013. február 13. napján kelt egységes 
szerkezetű alapító okirata hatályát veszti. 
 
Az alapító okiratot Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
33/2014.(II. 25.) KNÖT határozattal hagyta jóvá. 
 
Kiszombor, 2014. február 26. 
 

P.H. 
 
         Szegvári Ernőné 
            polgármester 
 
 
         Dr. Kárpáti Tibor 
                jegyző 
 


