
ELŐTERJESZTÉS 
 

Tárgy: A polgármesteri hivatal alapító okiratának módosítása 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
2014. január 1 napjával hatályba lépett  az a rendelkezés, hogy a törzskönyvi jogi személyek, 
így a költségvetési szervek alaptevékenységének besorolására használt kódok  
( államháztartási szakfeladat kódok ) módosultak  kormányzati funkciók szerinti kódokra. 
Ugyancsak a fenti időponttól megszűnt a költségvetési szervek gazdálkodási besorolása is.. 
Emiatt szükséges a Tengelici Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának módosítása.  
A módosítás érinti egyrészt az alapító okirat 5.2. pontját, az Alaptevékenységek 
szakfeladatrend szerinti besorolását.  E pontban kormányzati funkciók szerinti kódokat kell 
feltüntetni.  
Másrészt hatályon kívül kell helyezni az Alapító okirat 8. pontját, mely a Polgármesteri 
Hivatal gazdálkodási besorolását tartalmazza. 
Az alapító okirat módosítását és az egységes alapító okiratot meg kell küldeni az 
államkincstárnak, aki a változásokat átvezeti a költségvetési szervek törzskönyvi 
nyilvántartásán. 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést tárgyalja meg, az alapító okirat 
módosítását és a határozati javaslatot fogadja el. 
 
Tengelic 2014. január 28. 
 
 
 Gáncs István  
 polgármester 
 
 

Határozati javaslat 

 

1. Tengelic Község Önkormányzata Képviselő-testülete a határozat 1. sz. mellékletét képező     
    Tengelici Polgármesteri  Hivatal Alapító Okiratának módosítását és a határozat 2. sz.     
    mellékletét az egységes szerkezetbe foglalt 2014. január 1. napjától hatályos Tengelici    
    Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratát jóváhagyja. 
 
2. A  képviselőtestület  felkéri  a  jegyzőt , hogy  gondoskodjon  a  módosításnak  a    
    költségvetési  szervek  törzskönyvi  nyilvántartásán  történő  átvezetéséről.                           
                          
 Határidő: Azonnal 
 Felelős:    Tolnai Lászlóné  jegyző 
 
 

 
 
 
 
 



 

 
1. melléklet  

 
A Tengelici Polgármesteri Hivatal  

Alapító Okiratának módosítása 
                         
Tengelic Község Önkormányzata Képviselő-testülete a ../2014 (….) számú határozat alapján   
a Tengelici Polgármesteri  Hivatal Alapító Okiratát 2014. január 1. napjával a következők 
szerint módosítja. 
 
 
1.) Az alapító okirat 5.2. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 
5.2. Alaptevékenységek kormányzati funkciók szerinti besorolása: 
 011130    Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási     
                 tevékenysége 
 013210    Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások 
 016010    Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz  
                 kapcsolódó tevékenységek 
016020      Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek 
 
2.) Hatályát veszti az Alapító okirat 8. pontja, egyidejűleg a 9.,10.,11. pont megjelölése 
8.,9.,10. pontra módosul. 
3.) Az Alapító Okirat egyéb pontjai változatlanok maradnak. 
 
Tengelic 2014. január 30 .     
  
 

                                                                                 Gáncs István                                                                    
                                                                                  polgármester                                                                            
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Alapító okirat  

 Tengelic Község Önkormányzata Képviselő-testülete Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011.CLXXXIX. törvény 84. § (1) bekezdése, az államháztartásról 
szóló 2011. évi CXCV. törvény 7.§. (1)bekezdése és 8. § (4) bekezdése, valamint az 
államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 5. 
§-a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki: 

 A költségvetési szerv 

1. Neve:  Tengelici Polgármesteri Hivatal 
 
2. Székhelye: 7054.Tengelic Rákóczi u.11. 
 
3. 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 közreműködik az önkormányzatok egymás közötti, valamint az állami 
szervekkel történő együttműködésének összehangolásában. 
 
4. Államháztartási szakágazati besorolása: 841105 Helyi önkormányzatok,            
valamint többcélú kistérségi   társulások igazgatási tevékenysége 
 
5.1. Alaptevékenysége: A polgármesteri hivatal ellátja a Mötv.-ben és a vonatkozó 
jogszabályokban a számára meghatározott feladatokat. Gondoskodik a helyi önkormányzat 
bevételeivel és kiadásaival kapcsolatban a tervezési, gazdálkodási, ellenőrzési, 
finanszírozási, adatszolgáltatási és beszámolási feladatok ellátásáról. 
 
5.2. Alaptevékenységek kormányzati funkciók szerinti besorolása: 
011130    Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási     
                 tevékenysége 
 013210    Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások 
 016010    Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz  
                 kapcsolódó tevékenységek 
016020     Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek 
 
6. Illetékességi területe: Tengelic Község közigazgatási területe  
 
7.  Irányító szerv neve, székhelye:  Tengelic Község Önkormányzata      Képviselő-
testülete,  7054. Tengelic Rákóczi u.11. 
 
 8.Vezetőjének (vezető szerve, testülete tagjainak) kinevezési, megbízási, választási 
rendje: 
  A jegyző kinevezésének rendje: a polgármester – pályázat alapján határozatlan időre– a 
közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX.  Törvény  247.§(1) bekezdésében  
megállapított képesítési  követelményeknek megfelelő jegyzőt nevez ki.  
    
 



 

9.Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszony(ok) megjelölése: 
A  közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX.  Törvény, a Munka 
Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. Törvény valamint az egyéb foglalkoztatásra irányuló 
jogviszonyra a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi. IV. törvény  az irányadó. 
 

 10.Vállalkozási tevékenysége arányának felső határa a szerv kiadásaiban: A 
polgármesteri hivatal vállalkozási tevékenységet nem folytat. 

Záradék 

 Jelen alapító okirat 2014. január l-jén lép hatályba, ezzel egyidejűleg a Tengelici 
Polgármesteri Hivatal 1574-4/2012-es ügyiratszámon 2013. január 7. napján kelt egységes 
szerkezetű alapító okirata hatályát veszti. 

Az alapító okiratot  Tengelic Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2014. február -i 
ülésén a  .. /2014(…..) számú határozattal fogadta el. 

 Tengelic 2014. február 5. 

   

 

Gáncs István      Tolnai Lászlóné 
polgármester                          jegyző 

  

 

 


