17/2013. (II.27.) sz. képviselő-testületi határozat
A Cibakháza Nagyközség Önkormányzat Polgármesteri Hivatala alapító okiratának
módosításáról és a Cibakházi Közös Önkormányzati Hivatal alapító okiratának
kiadásáról

Cibakháza Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011.
évi CXCV. törvény 8. §-a, az államháztartás végrehajtására vonatkozó 368/2011. (XII. 31.)
Korm. Rendelet 5. §-a – figyelemmel a Magyarország önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 84.§-86.§-ban foglaltakra az alábbi határozatot hozza:
1. Cibakháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Cibakháza
Nagyközség Önkormányzat Polgármesteri Hivatala alapító okiratának módosításáról
szóló okiratot a jelen határozat 1. sz. melléklete szerint elfogadja és kiadja.
2. Cibakháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Tiszainoka Község
önkormányzatával közösen megalapítandó Cibakházai Közös Önkormányzati Hivatal
elnevezésű költségvetési szerv alapító okiratát e határozat 2. sz. melléklete szerinti
elfogadja és kiadja.
3. Cibakháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a
polgármestert, hogy az alapító okiratot Cibakháza Nagyközség Önkormányzata
nevében aláírja.
Felelős: Hegyes Zoltán polgármester
4. Cibakháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a
jegyzőt, hogy gondolkodjon az új szerv bejegyzéséről a törzskönyvi nyilvántartásba.
valamint az átalakulással megszűnő költségevetési szerv törléséről.
Felelős: Dr. Enyedi Mihály jegyző
Határidő: azonnal
Értesülnek:
Hegyes Zoltán polgármester
Fekete Géza alpolgármester
dr. Enyedi Mihály jegyző
a képviselő testület tagjai helyben
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal
MÁK területileg illetékes szerve
Irattár
Cibakháza, 2013. február 27.

Hegyes Zoltán
Polgármester

dr. Enyedi Mihály
jegyző

A 17/2013.(II.27.).sz. határozat 1. melléklete

Alapító okiratot módosító okirat
Cibakháza Nagyközség Önkormányzata által 2011. november 23. napján kiadott
115/2011.(XI.23.) KT határozattal elfogadott és egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát
az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. § (5) bekezdésben kapott
felhatalmazása alapján, az államháztartásról szóló törvény végrehajtására kiadott 368/2011.
(XII. 31.) Korm. rendelet 5. § (1) – (2) bekezdésben foglalt tartalmi követelményeknek
megfelelően az alábbiak szerint módosítja:
1. Az alapító okirat 1. pontja az alábbira változik:
„1.

A költségvetési szerv neve, székhelye, telephelyei:
A költségvetési szerv neve: Cibakházi Közös Önkormányzati Hivatal
A telephely neve:

Cibakházi Közös Önkormányzati
Tiszainokai Kirendeltsége

Székhelye:

5462 Cibakháza, Szabadság tér 5.

Telephelye:

5464 Tiszainoka Kossuth út 2.”

Hivatal

2. Az alapító okirat 2. pontja az alábbira változik:
„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 feladat – és hatáskörébe tartozó ügyek döntésre való előkészítésével és
végrehajtásával kapcsolatos feladatokat. A hivatal közre működik az
önkormányzatok egymás közötti, valamint az állami szervekkel történő
együttműködésének összehangolásában.”

3. Az alapító okirat 3. pontja az alábbira változik:
„.3.

A költségvetési szerv alaptevékenysége:
A polgármesteri hivatal ellátja a Mötv-ben és a vonatkozó egyéb
jogszabályokban a számára meghatározott feladatokat Cibakháza és Tiszainoka
vonatkozásában. A közös hivatal feladatait részletesen a társult települések
önkormányzatai által jóváhagyott, a közös hivatal működtetésére és
fenntartására létrejött megállapodás tartalmazza.
Tiszainoka településen a közös hivatalnak kirendeltsége működik. Elsősorban a
tiszainokai önkormányzatot érintő önkormányzati feladatok, továbbá az
anyakönyvi, szociális igazgatási feladatok ellátására.

Gondoskodik a helyi önkormányzat (valamint a helyi nemzetiségi
önkormányzat) bevételeivel és kiadásaival kapcsolatban a tervezési,
gazdálkodási, ellenőrzési, finanszírozási adatszolgáltatási és beszámolási
feladatok ellátásáról.”
4. Az alapító okirat 4. pontja az alábbira változik:
„. 4.

A költségvetési szerv államháztartási szakágazati besorolása
841105
Helyi önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások
igazgatási tevékenysége.

5. Az alapító okirat 5. pontja az alábbira változik:
„. 5.

A költségvetési szerv alaptevékenysége az államháztartás
szakfeladatrendje szerinti bontásban:
811000
841114
841115
841116
841117
841118
841126
841127
841133
841173
841906
841907
841908
890441
890442
890443

építményüzemeltetés
országgyűlési képviselő választásokhoz kapcsolódó tevékenységek
önkormányzati képviselő választásokhoz kapcsolódó tevékenységek
országos és helyi nemzetiségi önkormányzati választásokhoz
kapcsolódó tevékenységek
európai parlamenti képviselő választáshoz kapcsolódó tevékenységek
országos és helyi népszavazáshoz kapcsolódó tevékenységek
önkormányzatok és társulások általános végrehajtó igazgatási
tevékenysége
helyi nemzetiségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége
adó, illeték kiszabása, beszedése, adóellenőrzés
statisztikai tevékenység
841901
önkormányzatok és társulások elszámolásai
finanszírozási műveletek
önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szerveikkel
fejezeti és általános tartalékok elszámolása
Rövid időtartamú közfoglalkoztatás
Foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosultak hosszabb
időtartamú közfoglalkoztatása
Egyéb közfoglalkoztatás”

6. Az alapító okirat 6. pontja az alábbira változik:
„6.

A költségvetési szerv illetékességi területe:
- Cibakháza Nagyközség közigazgatási területe,
- Tiszainoka Község közigazgatási területe.”
A Cibakházi Közös Önkormányzati Hivatal az alábbi főbb ügytípusokba tartozó
hatósági ügyeket látja el mindkét településen:

• A helyi önkormányzat működésével kapcsolatos feladatok
• A helyi közbiztonsággal kapcsolatos önkormányzati feladatok
• A képviselő-testület és a bizottságok működésével kapcsolatos feladatok
• A polgármester hatáskörébe utalt államigazgatási feladatok döntés-előkészítése
• Az önkormányzat gazdálkodásával kapcsolatos feladatok
• adóügyi feladatok
• vagyongazdálkodási feladatok
• Illetékkel kapcsolatos feladatok
• környezetvédelmi feladatok
A vonatkozó főbb jogszabályok:
- Magyarország Alaptörvénye
- Magyarország helyi önkormányzatairól 2011. évi CLXXXIX. törvény
- a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény
- az államháztartásról 2011. évi CXCV. törvény, valamint a végrehajtási
rendeletei
- az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény
- a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény
- a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény
- a gépjárműadóról szóló 1991. évi LXXXII. törvény
- az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény
- a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló
2004. évi CXL. törvény
- az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény
- a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI.
törvény „
7. Az alapító okirat 7. pontja az alábbira változik:
„7.

A költségvetési szerv alapító, irányító szervének neve, székhelye:
7/a

Irányító szerv: Cibakháza Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete
5462 Cibakháza, Szabadság tér 5.”

7/b

Alapító szerv: Cibakháza Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete
5462 Cibakháza, Szabadság tér 5.”
Tiszainoka Község Önkormányzat Képviselő-testülete
5464 Tiszainoka, Kossuth út 2.

8. Az alapító okirat 8. pontja az alábbira változik:
„8.

A költségvetési szerv jogelődjének neve, székhelye:
Cibakháza Nagyközségi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal
5462 Cibakháza, Szabadság tér 5.sz.”

9. Az alapító okirat 9. pontja az alábbira változik:

„9.

A költségvetési szerv gazdálkodási besorolása:
Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv

10. Az alapító okirat 10. pontja az alábbira változik:
„10.

A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje:
A költségvetési szerv vezetője a Mötv. 81. §-ának (1) bekezdése alapján a
jegyző.
A jegyzőt a közös önkormányzati hivatal fenntartásában részt vevő
önkormányzatok polgármesterei a Mötv. 82. §-ának (1) bekezdésében és a
közszolgálati tisztviselők jogállásáról szóló 2011. évi CXCIX. törvény (a
továbbiakban: Ktv.) 247. §-ában foglalt eljárás alkalmazásával, a közös
önkormányzati hivatal létrehozására kötött megállapodásban foglaltak
figyelembe vételével határozatlan időtartamra nevezik ki.

11. Az alapító okirat 11. pontja az alábbira változik:
„ 11.

A költségvetési szerv foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási
jogviszonyok megjelölése:
A költségvetési szervnél foglalkoztatottakra a foglalkoztatás jellegére
tekintettel :





a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény
a Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény,
egyéb foglalkoztatottakra a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi
IV. törvény az irányadó.

12. Az alapító okirat záradéka az alábbira változik:
„ 12.

Záradék
Az Alapító Okirat 2013. március 1-jén lép hatályba.
Az alapító okiratot Cibakháza Nagyközség Önkormányzata a 17/2013.(II.27.) .sz.
határozatával,Tiszainoka Község Önkormányzata a 17/2013.(II.28.) sz. határozatával
hagyta jóvá.

13. Az alapító okirat 12-25. pontjai törlésre kerülnek.
Cibakháza, 2013. február 28.
Hegyes Zoltán
polgármester
Cibakháza Nagyközség Önkormányzata

Szendreiné Kiss Erzsébet
polgármester
Tiszainoka Község Önkormányzata
dr. Enyedi Mihály
jegyző

a 17/2013.(II.27.) sz. határozat 2. melléklete

Alapító Okirat
Cibakháza Nagyközség Önkormányzata és Tiszainoka Község Önkormányzata az
államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. § (5) bekezdésben kapott felhatalmazása
alapján, az államháztartásról szóló törvény végrehajtására kiadott 368/2011. (XII. 31.) Korm.
rendelet 5. § (1) – (2) bekezdésben foglalt tartalmi követelményeknek megfelelően az alábbi
alapító okiratot adja ki:

1.

A költségvetési szerv neve, székhelye, telephelyei:
A költségvetési szerv neve: Cibakházi Közös Önkormányzati Hivatal

2.

A telephely neve:

Cibakházi Közös Önkormányzati Hivatal Tiszainokai
Kirendeltsége

Székhelye:

5462 Cibakháza, Szabadság tér 5.

Telephelye:

5464 Tiszainoka Kossuth út 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 feladat – és
hatáskörébe tartozó ügyek döntésre való előkészítésével és végrehajtásával
kapcsolatos feladatokat. A hivatal közre működik az önkormányzatok egymás közötti,
valamint az állami szervekkel történő együttműködésének összehangolásában.

3.

A költségvetési szerv alaptevékenysége:
A polgármesteri hivatal ellátja a Mötv-ben és a vonatkozó egyéb jogszabályokban a
számára meghatározott feladatokat Cibakháza és Tiszainoka vonatkozásában. A közös
hivatal feladatait részletesen a társult települések önkormányzatai által jóváhagyott, a
közös hivatal működtetésére és fenntartására létrejött megállapodás tartalmazza.
Tiszainoka településen a közös hivatalnak kirendeltsége működik. Elsősorban a
tiszainokai önkormányzatot érintő önkormányzati feladatok, továbbá az anyakönyvi,
szociális igazgatási feladatok ellátására.
Gondoskodik a helyi önkormányzat (valamint a helyi nemzetiségi önkormányzat)
bevételeivel és kiadásaival kapcsolatban a tervezési, gazdálkodási, ellenőrzési,
finanszírozási adatszolgáltatási és beszámolási feladatok ellátásáról.

4. A költségvetési szerv államháztartási szakágazati besorolása
841105
Helyi önkormányzatok, valamint
igazgatási tevékenysége.

többcélú

kistérségi társulások

5. A költségvetési szerv alaptevékenységeinek szakfeladatrend szerinti besorolása
811000
841114
841115
841116
841117
841118
841126
841127
841133
841173
841901
841906
841907
841908
890441
890442
890443

építményüzemeltetés
országgyűlési képviselő választásokhoz kapcsolódó tevékenységek
önkormányzati képviselő választásokhoz kapcsolódó tevékenységek
országos és helyi nemzetiségi önkormányzati választásokhoz
kapcsolódó tevékenységek
európai parlamenti képviselő választáshoz kapcsolódó tevékenységek
országos és helyi népszavazáshoz kapcsolódó tevékenységek
önkormányzatok és társulások általános végrehajtó igazgatási
tevékenysége
helyi nemzetiségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége
adó, illeték kiszabása, beszedése, adóellenőrzés
statisztikai tevékenység
önkormányzatok és társulások elszámolásai
finanszírozási műveletek
önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szerveikkel
fejezeti és általános tartalékok elszámolása
Rövid időtartamú közfoglalkoztatás
Foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosultak hosszabb
időtartamú közfoglalkoztatása
Egyéb közfoglalkoztatás

6. A költségvetési szerv illetékességi területe:
Cibakháza Nagyközség közigazgatási területe,
Tiszainoka Község közigazgatási területe.
A Cibakházi Közös Önkormányzati Hivatal az alábbi főbb ügytípusokba tartozó
hatósági ügyeket látja el mindkét településen:
•

A helyi önkormányzat működésével kapcsolatos feladatok
• A helyi közbiztonsággal kapcsolatos önkormányzati feladatok
• A képviselő-testület és a bizottságok működésével kapcsolatos feladatok
• A polgármester hatáskörébe utalt államigazgatási feladatok döntés-előkészítése
• Az önkormányzat gazdálkodásával kapcsolatos feladatok
• adóügyi feladatok
• vagyon-gazdálkodási feladatok
• Illetékkel kapcsolatos feladatok
• környezet-védelmi feladatok

-

A vonatkozó főbb jogszabályok:
Magyarország Alaptörvénye
Magyarország helyi önkormányzatairól 2011. évi CLXXXIX. törvény
a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény
- az államháztartásról 2011. évi CXCV. törvény, valamint a végrehajtási
rendeletei
az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény
a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló1993. évi III. törvény
a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény
a gépjárműadóról szóló 1991. évi LXXXII. törvény
az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény
a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004.
évi CXL. törvény
az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény
a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI.
törvény

7. A költségvetési szerv alapító, irányító szervének neve, székhelye:
7/a

Irányító szerv: Cibakháza Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete
5462 Cibakháza, Szabadság tér 5.”

7/b

Alapító szerv: Cibakháza Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete
5462 Cibakháza, Szabadság tér 5.”
Tiszainoka Község Önkormányzat Képviselő-testülete
5464 Tiszainoka, Kossuth út 2.

8. A költségvetési szerv jogelődjének neve, székhelye:
Cibakháza Nagyközségi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal
5462 Cibakháza, Szabadság tér 5.sz.
9. A költségvetési szerv gazdálkodási besorolása:
Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv
10. A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje:
A költségvetési szerv vezetője a Mötv. 81. §-ának (1) bekezdése alapján a jegyző.
A jegyzőt a közös önkormányzati hivatal fenntartásában részt vevő önkormányzatok
polgármesterei a Mötv. 82. §-ának (1) bekezdésében és a közszolgálati tisztviselők
jogállásáról szóló 2011. évi CXCIX. törvény (a továbbiakban: Ktv.) 247. §-ában foglalt
eljárás alkalmazásával, a közös önkormányzati hivatal létrehozására kötött
megállapodásban foglaltak figyelembe vételével határozatlan időtartamra nevezik ki.
11. A költségvetési szerv foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszonyok
megjelölése:

A költségvetési szervnél foglalkoztatottakra a foglalkoztatás jellegére
tekintettel





a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény
a Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény,
egyéb foglalkoztatottakra a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi
IV. törvény az irányadó.

12. Záradék
Az Alapító Okirat 2013. március 1-jén lép hatályba.
Az alapító okiratot Cibakháza Nagyközség Önkormányzata a 17/2013.(II.27.) sz.
határozatával, Tiszainoka Község Önkormányzata a 17/2013.(II.28.) sz. határozatával hagyta
jóvá.
Cibakháza, 2013. február 28.

Hegyes Zoltán
polgármester
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