
Okirat száma:……/2015.(V.27.) 

Módosító okirat 

A Szajoli Polgármesteri Hivatal Szajol Község Önkormányzatának Képviselő-testülete által 
2014.01.22. napján kiadott, 3/2013. (1.31.) számú alapító okiratát az államháztartásról szóló 
2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a alapján a következők szerint módosítom: 
 

 
1. Az alapító okirat 1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

1. A költségvetési szerv 
megnevezése, székhelye, telephelye 

1.1. A költségvetési szerv:  

1.1.1. megnevezése: Szajoli Polgármesteri Hivatal 

1.2. A költségvetési szerv székhelye: 5081 Szajol, Rózsák tere 1.  
 

 
 

2. Az alapító okirat 2. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

2. A költségvetési szerv 
alapításával és megszűnésével összefüggő rendelkezések 

2.1. A költségvetési szerv alapításának dátuma: 1990. 10. 15. 

2.2. A költségvetési szerv alapításáról rendelkező jogszabály: A helyi önkormányzatokról 
szóló 1990. év LXV. törvény 38. § (1) bekezdése, 2013. január 1-től a Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 84. § (1) 
bekezdése. 

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

2.3.1. megnevezése: Szajol Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 

2.3.2. székhelye: 5081 Szajol, Rózsák tere 1. 
 
 

3. Az alapító okirat 3. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

3. A költségvetési szerv irányítása, felügyelete 

3.1. A költségvetési szerv irányító/felügyeleti szervének 
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3.1.1. megnevezése: Szajol Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 

3.1.2. székhelye: 5081 Szajol, Rózsák tere 1. 
 
 

4. Az alapító okirat 4. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

4. A költségvetési szerv tevékenysége 

4.1. A költségvetési szerv közfeladata: A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. 
évi CLXXXIX. törvény 84. § (1) bekezdése alapján a Polgármesteri Hivatal ellátja az 
önkormányzat működésével, valamint a polgármester vagy a jegyző feladat- és 
hatáskörébe tartozó ügyek döntésre való előkészítésével és végrehajtásával kapcsolatos 
feladatokat. A Polgármesteri Hivatal közreműködik az önkormányzatok egymás között, 
valamint 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 a Mötv-ben és a 
vonatkozó jogszabályokban számára meghatározott feladatokat. Gondoskodik a helyi 
önkormányzat működésével, bevételeivel és kiadásaival kapcsolatban a tervezési, 
gazdálkodási, ellenőrzési, finanszírozási, adatszolgáltatási és beszámolási feladatok, 
valamint az államháztartási ügyek döntésre való előkészítésével és végrehajtásával 
kapcsolatos feladatok ellátásáról. 

4.4. A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti 
megjelölése: 

 kormányzati funkciószám kormányzati funkció megnevezése 

1 011130 
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotói 
és általános igazgatási tevékenysége 

2 011220 Adó-, vám-, és jövedéki igazgatás 

3 013350 
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással 
kapcsolatos feladatok 

4 013360 
Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, 
üzemeltetési, egyéb szolgáltatások 

5 016010 
Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti 
képviselő választáshoz kapcsolódó tevékenységek 

6 016020 
Országos és helyi népszavazással kapcsolatos 
tevékenységek 

7 016030 Állampolgársági ügyek 

8 081030 
Sportlétesítményekkel, edzőtáborok működtetése és 
fejlesztése 

4.5. A költségvetési szerv illetékessége, működési területe: Szajol Község közigazgatási 
területe 

4.6. A költségvetési szerv vállalkozási tevékenységének felső határa: A költségvetési szerv 
vállalkozási tevékenységet nem folytathat. 
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4.7. A költségvetési szerv jogállását meghatározó jogszabály: a Mötv. 41. § (1) bekezdése, 
az Áht. 7. § (1) bekezdése, valamint a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 
(a továbbiakban: Ptk.) alapján önálló jogi személy, amely jogszabályban vagy alapító 
okiratban meghatározott közfeladatot lát el. 

 
 

5. Az alapító okirat 5. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

5. A költségvetési szerv szervezete és működése 

5.1. A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje: A Polgármesteri Hivatal vezetője a 
Mötv. 81. § (1) bekezdése szerint a jegyző. A jegyzőt a Mötv. 82. §-a, valamint a 
közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 247. §-ban (a továbbiakban: 
Kttv.) foglaltaknak megfelelően nyilvános pályázat alapján Szajol Községi Önkormányzat 
polgármestere nevezi ki, határozatlan időre. A költségvetési szerv vezetője a képviseleti 
jog gyakorlója. 

5.2. A költségvetési szervnél alkalmazásban álló személyek jogviszonya:  

 foglalkoztatási jogviszony jogviszonyt szabályozó jogszabály 

1 
Közszolgálati jogviszony a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. 

törvény 

2 
Közalkalmazotti jogviszony a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. 

törvény 

3 Munkaviszony a Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 

4 
Egyéb foglalkoztatásra 
irányuló jogviszony (pl. 
megbízási jogviszony) 

a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 

5.3. A költségvetési szerv szervezeti felépítése és működése: A költségvetési szerv 
szervezeti ábráját, a működésére vonatkozó szabályokat, a szervezeti egységek feladatait a 
költségvetési szerv Szervezeti és Működési Szabályzata tartalmazza. 

 
 

6. Az alapító okirat 6-14. pontja elhagyásra kerül. 

 
 

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

Kelt: Szajol, 2015. május 12. 

P.H. 

 Szöllősi József 
 alapítói joggyakorló szerv vezetőjének aláírása
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