Cibakháza Nagyközség Önkormányzata
12/2011.(II.09.) KT határozata
Cibakháza Nagyközségi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala
85/2007. (XII.27.) KT határozattal, 35/2009 (VII.30. )KT határozattal,
47/2009.(VIII.10.) KT határozattal, 6/2011.(I.19.) KT határozattal módosított alapító
okiratának módosításáról és egységes szerkezetbe foglalásáról
1.) Az alapító okirat bevezető rendelkezése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
,,Cibakháza Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló
1990. évi LXV. tv. 8. §. /1/ - /4/ bekezdésében, valamint 38 §. /1/-/3/ bekezdésében foglalt
közfeladatok ellátására továbbá ugyanezen törvény 9. § /4/ bekezdésében, és az
államháztartásról szóló többször módosított 1992. évi XXXVIII. törvényben foglalt
rendelkezéseinek megfelelően a 85/2007. (XII.27.) KT határozattal, 35/2009 (VII.30.) KT
határozattal, 47/2009.(VIII.10.) KT határozattal, 6/2011.(I.19.) KT határozattal, valamint
6/2011.(I.19.) KT határozattal elfogadott és módosított Cibakháza Nagyközségi Önkormányzat
Polgármesteri Hivatala jogutódjaként létrehozott Cibakháza Nagyközségi Önkormányzat
Polgármesteri Hivatala alapító okiratát egységes szerkezetbe foglalja az alábbiak szerint.
Cibakháza Nagyközség Önkormányzata

Cibakháza Nagyközségi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala
elnevezéssel
jogi személyiséggel rendelkező önkormányzati költségvetési szervet hozott létre, és a létrehozott
költségvetési szerv alapító okiratát módosítja, elfogadja, valamint jóváhagyja az alábbiak
szerint:”
ALAPÍTÓ OKIRAT
MÓDOSÍTÁS
2.) Az alapító okirat 12.) pontja alatt felsorolt szakfeladatok jegyzéke kiegészül az alábbi
szakfeladattal:
,, - 890442 – Közhasznú foglalkoztatás „
3.) Az alapító felkéri a polgármestert, hogy a módosítás nyilvántartásba vétele ügyében járjon el, a
szükséges nyilatkozatokat tegye meg, és írja alá.
Felelős: Hegyes Zoltán polgármester
Határidő: azonnal, illetve 8 napon belül
4.) A képviselő-testület ezen határozatáról értesíteni rendeli
Hegyes Zoltán polgármestert
Fekete Géza alpolgármestert
Dr. Albrecht Sándor jegyző
Képviselő-testület tagjait – helyben –
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatalt – Szolnok Magyar Államkincstárt – Szolnok Nagyközségi Könyvtárat
Irattárat

Értesítésért felelős: Hegyes Zoltán polgármester
Határidő: azonnal, illetve értelemszerűen
Cibakháza, 2011. február 09.
Hegyes Zoltán
Polgármester

Cibakháza Nagyközségi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala
85/2007. (XII.27.) KT határozattal elfogadott, 35/2009 (VII.30. )KT határozattal,
47/2009.(VIII.10.) KT határozattal, 47/2009.(VIII.10.) KT határozattal, 6/2011.(I.19.)
KT határozattal, valamint 12/2011.(II.09.) KT határozattal módosított alapító
okiratának egységes szerkezetbe foglalása
Cibakháza Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló
1990. évi LXV. tv. 8. §. /1/ - /4/ bekezdésében, valamint 38 §. /1/-/3/ bekezdésében foglalt
közfeladatok ellátására továbbá ugyanezen törvény 9. § /4/ bekezdésében, és az
államháztartásról szóló többször módosított 1992. évi XXXVIII. törvényben foglalt
rendelkezéseinek megfelelően a 85/2007. (XII.27.) KT határozattal, 35/2009 (VII.30.) KT
határozattal, 47/2009.(VIII.10.) KT határozattal, 6/2011.(I.19.) KT határozattal, valamint
6/2011.(I.19.) KT határozattal elfogadott és módosított Cibakháza Nagyközségi Önkormányzat
Polgármesteri Hivatala jogutódjaként létrehozott Cibakháza Nagyközségi Önkormányzat
Polgármesteri Hivatala alapító okiratát egységes szerkezetbe foglalja az alábbiak szerint.
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Cibakháza Nagyközségi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala
elnevezéssel
jogi személyiséggel rendelkező önkormányzati költségvetési szervet hozott létre, és a létrehozott
költségvetési szerv alapító okiratát módosítja, elfogadja, valamint jóváhagyja az alábbiak
szerint:”
ALAPÍTÓ OKIRAT
EGYSÉGES SZERKEZETBEN
1.) A költségvetési szerve neve: Cibakháza Nagyközségi Önkormányzat
Polgármesteri Hivatala
2.) A költségvetési szerv székhelye: 5462 Cibakháza, Szabadság tér 5.sz.
3.) A költségvetési szerv alapító és fenntartó szerve:
Cibakháza Nagyközség Önkormányzata
5462. Cibakháza, Szabadság tér 5.sz.
4.) A költségvetési szerv alapításának éve: 2003. év
5.) a költségvetési szerv jogszabályban meghatározott közfeladata:
Az önkormányzat működésével, valamint az államigazgatási ügyek döntésre való
előkészítésével, és végrehajtásával kapcsolatos feladatok ellátása. (A helyi
önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. Tv. 38. § 1-3. bekezdés)
6.) A költségvetési szerv ellenőrzése:
-

az Állami Számvevőszék
az Észak – Alföldi Regionális Államigazgatási Hivatal
az Ügyészség
a Cibakháza Nagyközség Önkormányzata Pénzügyi Bizottsága
a könyvvizsgáló

7.) A költségvetési szerv irányító szervének neve:
Cibakháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete
8.) A költségvetési szerv irányító szervének székhelye:
5462 Cibakháza, Szabadság tér 5.
9.)A Költségvetési szerv

adószáma: 15409838-2-16
számlaszáma: 11745042-15409838
statisztikai száma: 15409838-8411-321-16
TB nyilvántartási száma: 0012092711

10.) A költségvetési szerv alaptevékenysége:
Szakágazat alapítás időpontjában : 841105 Általános közigazgatás
2010.január 1. –től.:
841105 Általános közigazgatás
11.) A költségvetési szerv alapvető szakfeladata:
751153 Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége
12.) A költségvetési szerv alaptevékenységi körébe tartoznak az alább felsorolt
szakfeladatokon, feladatokon elszámolt kiadások és bevételek (kiadási, bevételi
előirányzatok) az állami költségvetés szakfeladat rendjének és számrendszerének
megfelelően.
2010. január 1. napjától
360000
370000
381103
382101
412000
421100
522110
562912
562913
682001
682002
750000
813000
841112
841114
811115
841116
841117
841118
841124
841126

Víztermelés, kezelés,
ellátás
Szennyvíz gyűjtése,
tisztítása, elhelyezése
Települési hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása
Települési hulladék kezelése, ártalmatlanítása
Lakó- és nem lakóépület építése
Út, autópálya építése
Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése
Óvodai intézményi étkeztetés
Iskolai intézményi étkeztetés
Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
Állat-egészségügyi ellátás
Zöldterület-kezelés
Önkormányzati jogalkotás
Országgyűlési képviselő választással kapcsolatos tevékenységek
Önkormányzati választással kapcsolatos tevékenységek
Országos, települési és területi kisebbségi önkormányzati választáshoz
kapcsolódó tevékenyek
Európai parlamenti képviselő-választáshoz kapcsolódó tevékenységek
Országos és helyi népszavazáshoz kapcsolódó tevékenységek
Területi általános végrehajtó igazgatási tevékenység
Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási

855911
855912
855914
855915
862101
862301
869041
869042
869043
869044
869049
869051
871000
873011
873019
879039
881011

tevékenysége
Teleülési kisebbségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége
Adó, illeték kiszabása, beszedése, adóellenőrzés
A költségvetés végrehajtása, a kifizetések ellenőrzése területi szinten
Pályázat- és támogatáskezelés, ellenőrzés
M.n.s. egyéb kiegészítő szolgáltatások
Oktatás területi igazgatása és szabályozása
Környezetvédelem területi igazgatása és szabályozása
Lakáspolitika területi igazgatása és szabályozása
Szociális szolgáltatások területi igazgatása és szabályozása
Építésügy, területpolitika területi igazgatása és szabályozása
Kis- és nagykereskedelem területi igazgatása és szabályozása
Foglalkoztatás-, munkaügy területi igazgatása és szabályozása
Önkormányzatok közbeszerzési eljárásainak lebonyolításával
összefüggő szolgáltatások
Közvilágítás
Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások
Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások elszámolásai
Központi költségvetési befizetések
Elkülönített állami pénzalapok bevételi (elszámolásai)
A polgári védelem ágazati feladatai
Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek
Óvodai nevelés, ellátás
Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, ellátása
Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-4.
évfolyam)
Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulok nappali rendszerű
nevelése, oktatása (1-4. évfolyam)
Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (58.évfolyam)
Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű
nevelése, oktatása
Általános iskolai napközi otthoni nevelés
Sajátos nevelési igényű tanulók napközi otthoni nevelése
Általános iskolai tanulószobai nevelés
Sajátos nevelési igényű tanulók általános iskolai nevelése
Háziorvosi alapellátás
Fogorvosi alapellátás
Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás
Ifjúság- egészségügyi gondozás
Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás
Nem fertőző megbetegedések megelőzése
Egyéb betegségmegelőzés, népegészségügyi ellátás
Környezet-egészségügyi feladatok
Bentlakásos, nem kórházi ellátás, ápolás
Időskorúak tartós bentlakásos szociális ellátása
Időskorúak bentlakásos egyéb szociális ellátása
Egyéb szociális ellátás bentlakással
Idősek nappali ellátása

881012
881090
882111
882112

Demens betegek nappali ellátása
Idősek, fogyatékossággal élők egyéb szociális ellátása bentlakás nélkül
Rendszeres szociális segély
Időskorúak járadéka

841127
841133
841143
841163
841169
841222
841225
841227
841228
841325
841329
841332
841401
841402
841403
841901
841902
841903
842531
842541
851011
851012
852011
852012
852021
852022

882113
882114
882115
882116
882117
882118
882119
882121
882122
882123
882124
882125
882129
882202
882203
889101
889201
889921
889922
889924
889928
889942
890441
890442
910121
910502
931903
960302
960900

Lakásfenntartási támogatás normatív alapon
Helyi rendszeres lakásfenntartási támogatás
Ápolási díj alanyi jogon
Ápolási díj méltányossági alapon
Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás
Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás
Óvodáztatási támogatás
Helyi eseti lakásfenntartási támogatás
Átmeneti segély
Temetési segély
Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás
Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása
Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások
Közgyógyellátás
Köztemetés
Bölcsődei ellátás
Gyermekjóléti szolgáltatás
Szociális étkeztetés
Házi segítségnyújtás
Családsegítés
Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás
Önkormányzatok által nyújtott lakástámogatás
Közcélú foglalkoztatás
Közhasznú foglalkoztatás
Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása
Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése
Máshová nem sorolható sporttámogatás
Köztemető-fenntartás és működtetés
Máshová nem sorolható egyéb személyi szolgáltatás

13.) Költségvetési szervnek:
- Kiegészítő tevékenysége nincs
- Kisegítő tevékenysége nincs
- Vállalkozási tevékenysége nincs.
14.) A költségvetési szerv illetékességi területe:
a.) Cibakháza nagyközség közigazgatási területe.
b.) Nagyrév és Tiszainoka község közigazgatási területe
(Cibakháza nagyközség Jegyzője 2008. január 1. napjától a Cibakháza Nagyközségi
Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának bevonásával, és a helyi önkormányzatokról szóló
1990. évi LXV. tv. 38 §. /3/ bekezdésének megfelelően ellátja a körjegyzői feladatokat
Nagyrév és Tiszainoka községben. A feladatellátásról szóló megállapodás ezen alapító
okirat mellékletét képezi.)
15.) A költségvetési szerv működési köre: Cibakháza nagyközség közigazgatási területe.
16.) A költségvetési szerv besorolása:
Az államháztartás működési rendjéről szóló többször módosított 292/2009.(XII.19.) Korm.
rendelet 8/A §-a szerint, és gazdálkodási jogköre alapján önállóan működő és gazdálkodó
költségvetési szerv.

17.) A költségvetési szerv feladatellátását szolgáló vagyon:
A költségvetési szervnek feladatellátást szolgáló vagyonnal nem rendelkezik.
A működéséhez szükséges Irodákat és kiegészítő helyiségeket az Alapító, illetve a
körjegyzői feladatellátásban részt vevő Nagyrév és Tiszainoka Önkormányzatai térítés
nélkül adják a költségvetési szerv használatába.
18.) A költségvetési szerv vezetőjének kinevezése, és kinevezési rendje:
Költségvetési szerv vezetője a jegyző, akit Cibakháza Nagyközség Önkormányzata a helyi
önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 36 §. /1/ bekezdésében foglalt
rendelkezéseknek megfelelően nevez ki.
19.) A költségvetési szerv foglalkoztatottjainak jogviszonya:
A köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény hatálya alá tartozó
köztisztviselők, illetve a Munkatörvényről szóló 1992. év XXII törvény szerinti
munkavállalók.
20.) A költségvetési szerv megalakulásának időpontja:
a nyilvántartásba vétel napja.
21.) A költségvetési szervnek jogi személyiségű szervezeti egysége nincs.
22.) A költségvetési szerv megszűntetése, illetve átalakítása:
A költségvetési szerv Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv.
rendelkezéseinek betartásával átalakítható, illetve megszűntethető, és ugyanezen
törvény 96. § 1.) bekezdése szerint az átalakításról, megszűntetésről az alapító
megszűntető, illetve átalakító okiratban rendelkezik.
23.) Ezen alapító okiratban nem szabályozott kérdésekben Az államháztartásról szóló 1992.
évi XXXVIII. tv. vonatkozó rendelkezését, valamint a kapcsolódó ágazati és egyéb
hatályos jogszabályokat kell alkalmazni.
24.) Az alapító felkéri a polgármestert, hogy a módosítás nyilvántartásba vétele
járjon el, a szükséges nyilatkozatokat tegye meg, és írja alá.
Felelős: Hegyes Zoltán polgármester
Határidő: azonnal, illetve 8 napon belül
25.) A képviselő-testület ezen határozatáról értesíteni rendeli:
Hegyes Zoltán polgármestert
Fekete Géza alpolgármestert
Dr. Albrecht Sándor jegyzőt
Képviselő-testület tagjai – helyben –
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatalt – Szolnok –
Magyar Államkincstárt – Szolnok –
Nagyközségi Könyvtárat – Szolnok –
Irattárat

ügyében

Értesítésért felelős: Hegyes Zoltán polgármester
Határidő: azonnal, illetve értelemszerűen
Cibakháza, 2011. február 09.

Hegyes Zoltán
polgármester

