Cibakháza Nagyközség Önkormányzata
54/2016.(V.31.) KT határozat
A Cibakházi Közös Önkormányzati Hivatal Alapító Okiratának módosításáról.
1.) Cibakháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Cibakházi Közös
Önkormányzati Hivatal 981-10/2016 számú alapító okiratot módosító okiratát és az 98111/2016. számú módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát a melléklet szerint
elfogadja.
2.) Az Alapító Okirat a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés napján lép hatályba.
Erről értesül: Hegyes Zoltán polgármester,
Dr. Hoffmann Zsolt helyettesítő jegyző
Képviselő-testület, helyben
Magyar Államkincstár Szolnok,
Cibakházi Közös Önkormányzati Hivatal, helyben

Cibakháza, 2016. május 31.

Hegyes Zoltán
polgármester

Dr. Hoffmann Zsolt
helyettesítő jegyző

Okirat száma: 981-10/2016

Módosító okirat
A Cibakházi Közös Önkormányzati Hivatal Cibakháza Nagyközség Önkormányzata valamint
Tiszainoka Község Önkormányzata által 2015.11.25. napján kiadott, 4601/2015. számú
alapító okiratát az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a alapján – a
közterület-felügyeletről szóló 1999. évi LXIII. törvény előírásaira figyelemmel – a következők
szerint módosítom:

1. Az alapító okirat 4.4. pontjába foglalt táblázat a következő sorral egészül ki:
031030

Közterület rendjének fenntartása

Jelen módosító okiratot a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés napjától kell
alkalmazni.
Kelt: Cibakháza 2016. május 31.
P.H.

Hegyes Zoltán
polgármester

Okirat száma: 981-11/2016

Alapító okirat

módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a alapján a(z) Cibakházi
Közös Önkormányzati Hivatal alapító okiratát a következők szerint adom ki:

1. A költségvetési szerv
megnevezése, székhelye, telephelye
1.1. A költségvetési szerv
1.1.1. megnevezése: Cibakházi Közös Önkormányzati Hivatal
1.2. A költségvetési szerv
1.2.1. székhelye: 5462 Cibakháza, Szabadság tér 5.
1.2.2. telephelye(i):
telephely megnevezése

telephely címe

1

Cibakházi Közös Önkormányzati Hivatal
Tiszainokai Kirendeltsége

5464 Tiszainoka Kossuth út 2.

2

Cibakháza Nagyközség Önkormányzata
Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat
Intézményegysége

5462 Cibakháza, Álmos u. 14. sz.

2. A költségvetési szerv
alapításával összefüggő rendelkezések
2.1.

A költségvetési szerv alapításának dátuma: 2013. 03.01.

2.2.

A költségvetési szerv alapításáról rendelkező jogszabály:
Magyarország önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény

2.3. A költségvetési szerv jogelőd költségvetési szervének
1

megnevezése
Családsegítő Központ és Gyermekjóléti
Szolgálat Cibakháza

székhelye
5462 Cibakháza, Álmos u. 14.

3. A költségvetési szerv irányítása, felügyelete
3.1. A költségvetési szerv irányító szervének
3.1.1. megnevezése: Cibakháza Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete
3.1.2. székhelye:

5462 Cibakháza, Szabadság tér 5.

4. A költségvetési szerv tevékenysége
4.1. A költségvetési szerv 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.
A családsegítő és gyermekjóléti szolgálat vonatkozásában a szociális igazgatásról és
szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 64. §-a alapján biztosítja a családsegítés
szociális alapszolgáltatást, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997.
évi XXXI. törvény 40.§. alapján ellátja a család és gyermekjóléti szolgálat feladatait.”
4.2. A költségvetési szerv főtevékenységének államháztartási szakágazati besorolása:
szakágazat száma
841105
1

szakágazat megnevezése
Helyi önkormányzatok, valamint
társulások igazgatási tevékenysége.

többcélú

kistérségi

4.3. 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.
A családsegítő és gyermekjóléti szolgálat a közös hivatalhoz tartozó települések
közigazgatási területén családsegítés keretében biztosítja a szociális vagy mentálhigiénés
problémák, illetve egyéb krízishelyzet miatt segítségre szoruló személyek, családok
számára az ilyen helyzethez vezető okok megelőzése, a krízishelyzet megszüntetése,
valamint az életvezetési képesség megőrzése céljából nyújtott szolgáltatást. Gyermekjóléti
szolgáltatás keretében biztosítja a gyermek érdekeit védő speciális személyes szociális

szolgáltatást, amely a szociális munka módszereinek és eszközeinek felhasználásával
szolgálja a gyermek testi és lelki egészségének, családban történő nevelkedésének
elősegítését, a gyermek veszélyeztetettségének megelőzését, a kialakult veszélyeztetettség
megszüntetését, illetve a családjából kiemelt gyermek visszahelyezését
A tanyagondnoki szolgáltatás keretében vagy egyéb belterületi, valamint a tanyasi lakott
helyek intézményhiányából eredő hátrányok enyhítését, az alapvető szükségletek
kielégítését
segítő
szolgáltatásokhoz,
közszolgáltatáshoz,
valamint
egyes
alapszolgáltatásokhoz való hozzájutás biztosítása, továbbá az egyéni, közösségi szintű
szükségletek teljesítésének segítését biztosítja.
4.4. A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti megjelölése:
kormányzati
funkciószám

kormányzati funkció megnevezése

1

011130

2

011140

3

011220

Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános
igazgatási tevékenysége
Országos és helyi nemzetiségi önkormányzatok igazgatási
tevékenysége
Adó-, vám- és jövedéki igazgatás

4

011310

Külügyek igazgatása

5

013360

6

016010

7

016020

Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési,
egyéb szolgáltatások
Országgyűlési,
önkormányzati
és
európai
parlamenti
képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek
Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek

8

041231

Rövid időtartamú közfoglalkoztatás

9

041232

Start-munka program – Téli közfoglalkoztatás

10

041233

Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

11

041237

Közfoglalkoztatási mintaprogram

12

104042

13

107055

Család és gyermekjóléti szolgáltatások
Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás

14

031030

Közterület rendjének fenntartása

4.5. A költségvetési szerv illetékessége, működési területe:
Cibakháza Nagyközség közigazgatási területe,
Tiszainoka Község közigazgatási területe.

5. A költségvetési szerv szervezete és működése
5.1. 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.
5.2. A költségvetési szervnél alkalmazásban álló személyek jogviszonya:

foglalkoztatási jogviszony
Köztisztviselő

jogviszonyt szabályozó jogszabály
a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX.
törvény

Közalkalmazott

a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII.
törvény

3

Munkavállaló

4

Egyéb foglalkoztatott

a Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény
a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény

1

2

6. Záró rendelkezés
Jelen módosító okiratot 2016. január 1. napjától kell alkalmazni, ezzel egyidejűleg a
költségvetési szerv 2013. II. 27. napján kelt, 17/2013.(II.27.) okiratszámú alapító okiratot
visszavonom.
Cibakháza, 2016. május 31.

Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31.) Korm. rendelet 5. § (4)
bekezdése alapján a Magyar Államkincstár nevében igazolom, hogy jelen alapító okirat
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege megfelel az alapító okiratnak a Cibakházi
Közös Önkormányzati Hivatal 2016. május 31. napján kelt, a törzskönyvi nyilvántartásba történő
bejegyzés napjától alkalmazandó 981-10/2016. okiratszámú módosító okirattal végrehajtott
módosítása szerinti tartalmának.

Kelt: Szolnok ……………………………..

P.H.

_________________________
Magyar Államkincstár

