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Kivonat 
a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének  

2014. február 27-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből 

 

Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

20/2014. (II. 27.) KT. sz. határozata 

A Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Bocskaikert Község 

Polgármesteri Hivatala alapító okiratát meghatározó 57/2009. (VI. 25.) KT. sz. 

számú határozatát módosítja. 

1. A Bocskaikert Község Polgármesteri Hivatala módosító okiratát jelen határozat 

1. sz. melléklete szerint  

2. Az egységes szerkezetű alapító okiratát a 2. sz. melléklete szerint állapítja meg. 

 

A módosított egységes szerkezetben elfogadott alapító okiratot a Magyar 

Államkincstár Hajdú-Bihar Megyei Igazgatósága részére 8 napon belül a törzskönyvi 

nyilvántartáson történő átvezetés céljából meg kell küldeni. 

A vonatkozó szabályzatokat, SZMSZ-t az alapító okiratban foglaltaknak és a 

jogszabályi változásoknak megfelelően át kell dolgozni. 

A Képviselő-testület 57/2009 (VI.25.) KT. számú határozata ezzel egyidőben hatályát 

veszti. 

Határidő: azonnal 

Felelős:  Szaniszló Tamás jegyző        
 

                                                                                              

 

 

………………………………             …….……………………… 

           Szaniszló Tamás              Szőllős Sándor 

                jegyző                                                                                        polgármester 
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1. sz. melléklet  

Módosító okirat 

Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. 

törvény 8. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazása alapján, az államháztartásról szóló törvény 

végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) kormányrendelet 5. § (1)-(2) bekezdés szerinti tartalommal 

az alábbiak szerint módosítja a Bocskaikert Község Polgármesteri Hivatala alapító okiratát: 

Módosításra kerül: 

a költségvetési szerv neve:  Bocskaikert Község Polgármesteri Hivatala helyett: 

     Bocskaikerti Polgármesteri Hivatal 

Közfeladata kiegészül az alaptevékenységgel és az alábbiak szerint kerül meghatározásra: 

  

Közfeladata és alaptevékenysége: A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 

CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) előírásai szerinti 

önkormányzati döntések előkészítése, végrehajtása, 

feladatkörébe tartozó államigazgatási ügyek intézése. 

Főtevékenységének államháztartási szakágazati besorolása:    

841105 Helyi önkormányzatok, valamint többcélú 

kistérségi társulások igazgatási tevékenysége helyett: 

                 

841105 Helyi önkormányzatok és társulások 

igazgatási tevékenysége 

Beépítésre kerül: 

Szakmai alaptevékenysége, kormányzati funkció szerinti megjelölése: 

     011220 Adó-, vám és jövedéki igazgatás 

     109010 Szociális szolgáltatások igazgatása 

     016030 Állampolgársági ügyek – anyakönyv 

     061010 Lakáspolitika igazgatása 

     098010 Oktatás igazgatása 

     082010 Kultúra igazgatása 

Törlésre kerül: az alapfeladatok szakfeladatainak felsorolása 

Törlésre kerül: Vállalkozási tevékenysége.  

Törlésre kerül:     

Típus szerinti besorolása: 

A tevékenységek jellege alapján:    közhatalmi. 



3 

 

Feladatellátáshoz kapcsolódó funkciója alapján:  önállóan működő és gazdálkodó. 

Németh László Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Óvoda 

Bocskaikerti Humán Szolgáltató Központ 

Módosul a vezetőjének kinevezési,  

megbízási, választási rendje: 

A jegyző kinevezésének rendje: a képviselő-testület – pályázat útján 

az 1992. évi XXIII. törvény 8. §-ban leírt követelményeknek 

megfelelően.  A kinevezés határozatlan időre szól. helyett:  

A jegyzőt Mötv. 82. §-a, valamint a közszolgálati tisztviselőkről szóló 

2011. évi CXCIX tv. alapján a polgármester pályázat alapján 

határozatlan időre nevezi ki. 

Módosul a foglalkoztatottjaira vonatkozó 

foglalkoztatási jogviszonyok megjelölése  

a hatályos jogszabályok megjelölésével: 

Foglalkoztatottjainak jogviszonya alapesetben köztisztviselő, 

melyekre a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. 

törvény az irányadó. Egyes foglalkoztatottjainak a 

jogviszonya munkavállaló, melyekre nézve a Munka 

Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. törvény az irányadó. 

Egyéb foglalkoztatásra irányuló jogviszonyra a Polgári 

Törvénykönyvről szóló 1959. évi. IV. törvény (pl. megbízási 

jogviszony) az irányadó. – helyett: 

A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX 

tv. szerint közszolgálati jogviszony, a munka 

törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. tv. szerint 

munkaviszony, valamint a Polgári Törvénykönyvről 

szóló 1959. évi IV. tv. szerint megbízásos jogviszony. 
 

Záradék:  

Jelen módosító okirat a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzésessel lép hatályba, ezzel 

egyidejűleg a Bocskaikert Község Polgármesteri Hivatala az 57/2009. (VI.25.) KT. számú 

Képviselő-testületi határozattal elfogadott egységes szerkezetű alapító okirata hatályát veszti. 

 

A módosító okiratot a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 20/2014. (II. 

27 .) KT. sz. határozatával hagyta jóvá. 

 

Bocskaikert, 2014. február 27. 

 

P.H. 

                                                                                ……….………………………………. 

                                  Szőllős Sándor 

                                                                                                    polgármester  
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2. számú melléklet 

ALAPÍTÓ OKIRAT 

Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. 

törvény 8. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazása alapján, az államháztartásról szóló törvény 

végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) kormányrendelet 5. § (1)-(2) bekezdés szerinti tartalommal a 

Bocskaikerti Polgármesteri Hivatal alábbi egységes szerkezetű alapító okiratát adja ki: 

1./ A költségvetési szerv  

      neve:  Bocskaikerti Polgármesteri Hivatal 

 

2./ Székhelye: 

 

4241 Bocskaikert, Poroszlay u. 20. sz 

 

 

3./ Közfeladata és 

alaptevékenysége: 

 

 

A Magyarország helyi önkormányzA Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. 

törvény (a továbbiakban: Mötv.) előírásai szerinti önkormányzati 

döntések előkészítése, végrehajtása, feladatkörébe tartozó 

államigazgatási ügyek intézése.  

4./Szakmai 

alaptevékenysége, 

kormányzati funkció 

szerinti megjelölése: 

 

 

 

 

 

 

 

011130  Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és 

             általános  igazgatási tevékenysége 

016010 Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti 

             képviselőválasztáshoz kapcsolódó tevékenységek 

016020  Országos és helyi népszavazáshoz kapcsolódó tevékenységek 

011220 Adó-, vám és jövedéki igazgatás 

109010 Szociális szolgáltatások igazgatása 

016030 Állampolgársági ügyek – anyakönyv 

061010 Lakáspolitika igazgatása 

098010 Oktatás igazgatása 

082010 Kultúra igazgatása 

 

 

5./Főtevékenységének 

államháztartási 

szakágazati besorolása: 

 

841105  Helyi önkormányzatok és társulások igazgatási tevékenysége 

 

6./Illetékessége, 
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működési köre: Bocskaikert község közigazgatási területe 

 

7./Irányító szerv neve,  

 

8./Székhelye: 

Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 

 

4241 Bocskaikert, Poroszlay u. 20. 

 

9./ Vezetőjének 

kinevezési, megbízási 

rendje: 

 

 

A jegyzőt az Mötv. 82. §-a, valamint a közszolgálati tisztviselőkről 

szóló 2011. évi CXCIX. tv. alapján a polgármester pályázat alapján 

határozatlan időre nevezi ki. 

10./ Foglalkoztatottjaira 

vonatkozó foglalkoztatási 

jogviszonyok megjelölése: 

 

 

 

A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX tv. szerint 

közszolgálati jogviszony, a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi 

I. tv. szerint munkaviszony, valamint a Polgári Törvénykönyvről szóló 

1959. évi IV. tv. szerinti megbízásos jogviszony. 

 

 
Záradék:  

 

Jelen alapító okirat a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzésessel lép hatályba, ezzel 

egyidejűleg a Bocskaikert Község Polgármesteri Hivatala az 57/2009. (VI.25.) KT. számú 

Képviselő-testületi határozattal elfogadott egységes szerkezetű alapító okirata hatályát veszti. 

 

Az alapító okiratot a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testülete         20/2014. 

(II. 27 .) KT. sz. határozatával hagyta jóvá. 

 
Bocskaikert, 2014. február 27. 

 

PH. 

 

                                                            …….……………………… 

                                                 Szőllős Sándor 

                                                                                                          polgármester 
 

Bocskaikert, 2014. február 27. 

 

 

A kivonat hiteléül: 

 

    

Gonda Lajosné 

jegyzőkönyvvezető 


