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Jegyzőkönyvi Kivonat Telekgerendás Község Önkormányzat 

Képviselő-testületének 2016. december 29-i rendkívüli nyílt üléséről 
    

A képviselő-testület 5 jelen lévő tagja közül 5 fő az alábbi döntést hozta 
 -5 igen - szavazattal :  
  117/2016. (XII.29.) önkormányzati határozat 

     
1. számú melléklet 

 Alapító okirat 
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva  

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a alapján az Újkígyósi 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:ÚJKÍGYÓSI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 
1.1.2. rövidített neve: ÚJKÍGYÓSI KH 

1.2. A költségvetési szerv 
1.2.1. székhelye: 5661 ÚJKÍGYÓS, KOSSUTH U. 41. 
1.2.2. telephelye(i): 

 telephely megnevezése telephely címe 
1 CSABASZABADI KIRENDELTSÉGE 5609 CSABASZABADI, APÁCAI ÚT 6. 
2 TELEKGERENDÁSI KIRENDELTSÉGE 5675 TELEKGERENDÁS, DÓZSA GY. U. 13. 
3 ÖNKORMÁNYZATI KONYHA 5661 ÚJKÍGYÓS, ARANY J. U. 43. 



2.  költségvetési szerv alapításával és megszűnésével összefüggő rendelkezések 
2.1. A költségvetési szerv alapításának dátuma:1990.10.02. 
2.2. Költségvetési szerv jogelőd költségvetési szervének 

2.2.1. megnevezése: jogelőd nélküli alakulás 
2.2.2. székhelye: - 

 3. A költségvetési szerv irányítása, felügyelete  
3.1. A költségvetési szerv irányító szervének/felügyeleti szervének 

3.1.1. megnevezése:ÚJKÍGYÓS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
3.1.2. székhelye: 5661 ÚJKÍGYÓS, KOSSUTH UTCA 41.   4. A költségvetési szerv tevékenysége 

4.1. A költségvetési szerv közfeladata:HELYI ÖNKORMÁNYZATOK ÉS TÁRSULÁSOK IGAZGATÁSI TEVÉKENYSÉGE 
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 Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (Mötv.) 84. § (1) 
bekezdése alapján a közös 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 összehangolására. 
A közös hivatal ellátja az Mötv-ben és a vonatkozó egyéb jogszabályokban a számára 
meghatározott feladatokat Újkígyós, Csabaszabadi és Telekgerendás települések vonatkozásában. 
A közös hivatal feladatait részletesen a társult települések önkormányzatai által jóváhagyott, a 
közös hivatal működtetésére és fenntartására létrejött megállapodás tartalmazza. 



 
Önkormányzati konyha tevékenysége: Újkígyós városban a közétkeztetéssel kapcsolatos 
feladatokat ellátja, gondoskodik a munkahelyi vendéglátásról, megállapodás alapján egyéb 
étkeztetési feladatot láthat el más településen. Éttermi szolgáltatást végez. 
 
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 011140 Országos és helyi nemzetiségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége 
3 013120 Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások 
4 016010 Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek 
5 016020 Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek 
6 066020 Város és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások  
... ...... Éttermi feladatok 

4.5. A költségvetési szerv illetékessége, működési területe: 
ÚJKÍGYÓS VÁROS KÖZIGAZGATÁSI TERÜLETE, TELEKGERENDÁS KÖZSÉG KÖZIGAZGATÁSI 
TERÜLETE, CSABASZABADI KÖZSÉG KÖZIGAZGATÁSI TERÜLETE 
 
 

5. A költségvetési szerv szervezete és működése 
5.1. A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje:Az intézmény vezetőjét az Újkígyósi Város 

Önkormányzat Képviselő-testülete bízza meg pályázat útján 5 éves határozatlan 
időtartamra, 2006.01.16-tól. Felette az egyéb munkáltatói jogokat a polgármester 
gyakorolja. A pályázattal kapcsolatos feladatokat a Képviselő-testület látja el. 

5.2. A költségvetési szervnél alkalmazásban álló személyek jogviszonya: 

 foglalkoztatási jogviszony jogviszonyt szabályozó jogszabály 
1 köztisztviselői jogviszony 2011. évi CXCIX. törvény (Kttv.) 
2 közalkalmazotti jogviszony 1992. évi XXXIII. törvény (Kjt.) 
3 munkaviszony 2012. évi I. törvény (Mt.) 



5.3. A költségvetési szerv szervezeti felépítése és működése:A költségvetési szerv szervezeti 
felépítését és működésének rendjét, a vezetők közötti feladat megosztást, a belső és külső 
kapcsolatokra vonatkozó rendelkezéseket az Ügyrend határozza meg. 
 6. Záró rendelkezés  Jelen alapító okiratot 2017. január 1. napjátólkell alkalmazni, ezzel egyidejűleg a költségvetési szerv 2012. december5. napján kelt alapító okiratot visszavonom.  Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm.reendelet 5. § (4) bekezdése alapján a Magyar Államkincstár nevében igazolom, hogy jelen alapító okirat a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege megfelel az alapító okiratnak az Újkígyósi Közös Önkormányzati Hivatal 2016. december 19-én kelt, ...............................................................napjától alkalmazandó .....................................................okiratszámú módosító okirattal végrehajtott módosítása szerinti tartalmának.   Kelt:.....................................................................    

Magyar Államkincstár 
 
 
 

      Ránkli Ferenc s.k.                     dr. Csatlós László 
        polgármester                            jegyző megbízásából: 
                                                                                            Kosznáné dr. Pule Ilona 
                                                                                             kirendeltség-vezető s.k. 
A kivonat hiteléül: 
 
 
………………………………………. 

   Farkas Istvánné 
jegyzőkönyvhitelesítő  

 Telekgerendás, 2016. december 29. 


