
Kivonat 
a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének  

2016. január 28-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből 

 

Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

21/2016. (II.15.)KT. határozata 

A Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Bocskaikerti Polgármesteri Hivatal 2014. 

február 27. napján kiadott alapító okiratát módosítja. A módosító okiratot a jelen határozat 1. sz. 

melléklete, egységes szerkezetű alapító okiratát jelen határozat 2. sz. melléklete szerint állapítja 

meg. 

  

A képviselő-testület utasítja a jegyzőt, hogy a módosított egységes szerkezetben elfogadott alapító 

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

nyilvántartáson történő átvezetés céljából küldje meg. 

 

A képviselő-testület felszólítja továbbá a jegyzőt, hogy a vonatkozó szabályzatokat, SZMSZ-t az alapító 

okiratban foglaltaknak és a jogszabályi változásoknak megfelelően dolgozza át. 

 

A 20 /2014.  (II. 27.) KT. számú határozat 1. számú mellékletét hatályon kívül helyezi. 

 

Határidő: azonnal, folyamatos 

Felelős: Baloghné Kiss Judit,  

 jegyző   

 

1. sz. melléklet a 21/2016. (II.15. ) KT sz. határozathoz 

Okirat száma: 406/2016. 

Módosító okirat 

 

A Bocskaikerti Polgármesteri Hivatal a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testülete által 2014. 

február 27.  napján kiadott alapító okiratát az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a 

alapján – a  21/2016. (II.15.) KT. sz. határozatra figyelemmel –a következők szerint módosítom: 



1. Az alapító okirat 2. pontja helyébe – mely a módosított alapító okiratban az 1.2.1. pont alatt szerepel 
– a következő rendelkezés lép: 

1.2.1. székhelye: 4241 Bocskaikert, Poroszlay út 20. sz. 

 

2. Az alapító okirat 3. pontja helyébe – mely a módosított alapító okiratban a 4.1. és 4.3. pontok alatt 
szerepel – a következő rendelkezés lép:  

4.1. A költségvetési szerv közfeladata:A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 
CLXXXIX. törvény  (a továbbiakban Mötv.) 84. § (1) bekezdés alapján a polgármesteri hivatal 
ellátja az önkormányzat működésével, valamint a polgármester és a jegyző feladat és 
hatáskörébe tartozó ügyek döntésre való előkészítésével és végrehajtásával kapcsolatos 
feladatokat. A hivatal közreműködik az állami szervekkel történő együttműködésének 
összehangolásában. 

 

4.3. A költségvetési szerv alaptevékenysége: A polgármesteri hivatal ellátja az Mötv.-ben és a 
vonatkozó egyéb jogszabályokban a számára meghatározott feladatokat. Gondoskodik a helyi 
önkormányzat és intézményei bevételeivel és kiadásaival kapcsolatos tervezései, 
gazdálkodási, ellenőrzési, finanszírozási, adatszolgáltatás és beszámolási feladatok 
ellátásáról. 

 

3.  Az alapító okirat 8. pontja helyébe – mely a módosított alapító okiratban a 3.1.2. pont alatt szerepel 
– a következő rendelkezés lép: 

 

3.1.2. székhelye: 4241 Bocskaikert, Poroszlay út 20. sz. 

 

4. Az alapító okirat 9. pontja helyébe –mely a módosított alapító okiratban az 5.1. pont alatt szerepel -  
a következő rendelkezés lép: 

 

5.1. A költségvetési szerv vezetőjének 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. A vezető felett a munkáltatói jogkör gyakorlója a polgármester. 

  

5. Az alapító okirat 10. pontja helyébe – mely a módosított alapító okiratban az 5.2. pont alatt szerepel 
– a következő rendelkezés lép: 

 

5.2. A költségvetési szervnél alkalmazásban álló személyek jogviszonya: 

 foglalkoztatási jogviszony jogviszonyt szabályozó jogszabály 

1 közszolgálati jogviszony 2011. évi CXCIX. törvény 

2 munkaviszony 2012. I. törvény 

3 megbízási jogviszony 2013. évi V. törvény 

 

6. Az új számozás szerinti alapító okirat a következő 2.1. és 2.2. rendelkezéssel egészül ki: 
 



2.1. A költségvetési szerv alapításának dátuma: 1993. november 12. 
2.2. A költségvetési szerv alapítására, átalakítására, megszüntetésére jogosult szerv 

2.2.1. megnevezése: Bocskaikert Községi Önkormányzat 

2.2.2. székhelye: 4241 Bocskaikert,Poroszlay út 20. sz. 

 

Jelen módosító okiratot a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés napjától kell alkalmazni. 

Bocskaikert, 2016. február hó 15. nap 

P.H. 

Szőllős Sándor 

Bocskaikert Községi Önkormányzat  

Polgármestere 
 

2. sz. melléklet a 21/2016. (II .15. ) KT sz. határozathoz 

 

Okirat száma:406-1/2016. 

Alapító okirat 
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva 

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a alapján a Bocskaikerti Polgármesteri Hivatal 

alapító okiratát a következők szerint adom ki: 

1. A költségvetési szerv 
megnevezése, székhelye, telephelye 

1.1. A költségvetési szerv 

1.1.1. megnevezés: Bocskaikerti Polgármesteri Hivatal 

1.2. A költségvetési szerv 

1.2.1. székhelye: 4241 Bocskaikert, Poroszlay út 20. sz 



2. A költségvetési szerv 
alapításával és megszűnésével összefüggő rendelkezések 

2.1. A költségvetési szerv alapításának dátuma: 1993. november 12. 

2.2. A költségvetési szerv alapítására, átalakítására, megszüntetésére jogosult szerv 

2.2.1. megnevezése: Bocskaikert Községi Önkormányzat 

2.2.2. székhelye: 4241 Bocskaikert, Poroszlay út 20. sz. 

3. A költségvetési szerv irányítása, felügyelete 

3.1. A költségvetési szerv irányító szervének 

3.1.1. megnevezése: Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 

3.1.2. székhelye: 4241 Bocskaikert, Poroszlay út 20. sz. 

4. A költségvetési szerv tevékenysége 

4.1. A költségvetési szerv közfeladata: A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. 
törvény (a továbbiakban Mötv.) 84. § (1) bekezdés alapján a polgármesteri hivatal ellátja az 
önkormányzat működésével, valamint a polgármester és a jegyző feladat és hatáskörébe tartozó 
ügyek döntésre való előkészítésével és végrehajtásával kapcsolatos feladatokat. A hivatal 
közreműködik az állami szervekkel történő együttműködésének összehangolásában. 

4.2. A költségvetési szerv főtevékenységének államháztartási szakágazati besorolása: 

 szakágazat száma szakágazat megnevezése 

1 841105 Helyi önkormányzatok, és társulások igazgatási tevékenysége 

4.3. A költségvetési szerv alaptevékenysége: A polgármesteri hivatal ellátja az Mötv.-ben és a 
vonatkozó egyéb jogszabályokban a számára meghatározott feladatokat. Gondoskodik a helyi 
önkormányzat és intézményei bevételeivel és kiadásaival kapcsolatos tervezései, gazdálkodási, 
ellenőrzési, finanszírozási, adatszolgáltatás és beszámolási feladatok ellátásáról. 

4.4. A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti megjelölése: 

 
kormányzati 
funkciószám 

kormányzati funkció megnevezése 

1 
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános 

igazgatási tevékenysége 

2 011220 Adó-, vám és jövedéki igazgatás 

3 
016010 Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti 

képviselőválasztáshoz kapcsolódó tevékenységek 

4 016020 Országos és helyi népszavazáshoz kapcsolódó tevékenységek 

5 016030 Állampolgársági ügyek  



6 061010 Lakáspolitika igazgatása 

7 082010 Kultúra igazgatása 

8 098010 Oktatás igazgatása 

9 109010 Szociális szolgáltatások igazgatása 

4.5. A költségvetési szerv illetékessége, működési területe: Bocskaikert község közigazgatási területe 

5. A költségvetési szerv szervezete és működése 

5.1. A költségvetési szerv vezetőjének 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. A vezető felett a munkáltatói jogkör gyakorlója a polgármester 

5.2. A költségvetési szervnél alkalmazásban álló személyek jogviszonya: 

 foglalkoztatási jogviszony jogviszonyt szabályozó jogszabály 

1 közszolgálati jogviszony 2011. évi CXCIX. törvény 

2 munkaviszony 2012. I. törvény 

3 megbízási jogviszony 2013. évi V. törvény 

6. Záró rendelkezés 

Jelen alapító okiratot a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés napjától kell alkalmazni, ezzel 

egyidejűleg a költségvetési szerv 2014. február 27. napján kelt alapító okiratot visszavonom. 

Bocskaikert, 2016. február hó 15. nap 

P.H. 

Szőllős Sándor 

Bocskaikert Községi Önkormányzat 

Polgármestere 

Bocskaikert, 2016. február 16. 

A kivonat hiteléül:  

________________________ 

Gonda Lajosné  

jegyzőkönyvvezető 


