Tiszacsege Város Önkormányzata
K I V O N A T
Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő-testületének
2016. június 30-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

110/2016.(VI. 30.) KT. számú HATÁROZAT:
Okirat száma: 6823-13/2016.

Módosító okirat

A Tiszacsegei Polgármesteri Hivatal a Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselőtestülete által 2014. március 26. napján kiadott alapító okiratát az államháztartásról
szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a alapján – a Tiszacsege Város Önkormányzata
Képviselő-testülete 110/2016. (VI. 30.) KT számú határozatára figyelemmel –a
következők szerint módosítom:
Az alapító okirat új számozás szerinti 2. alcíme a következő 2.1. ponttal egészül ki:
2.1 A költségvetési szerv alapításának dátuma: 1990.09.30

Az alapító okirat új számozás szerinti 2. alcíme a következő 2.2. ponttal egészül ki:
2.2 A költségvetési szerv alapítására, átalakítására, megszüntetésére jogosult szerv
2.2.1. megnevezése: Tiszacsege Város Önkormányzata

3.

2.2.2. székhelye: 4066 Tiszacsege, Kossuth u. 5.

Az alapító okirat 3. pontja – mely a módosított okiratban 4.1. és 4.3. pontok alatt
szerepel – helyébe a következő rendelkezés lép:
4.1. A költségvetési szerv közfeladata:
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban:
Mötv.) 84. § (1) bekezdése alapján ellátja az önkormányzat működésével, valamint a
polgármester vagy a jegyző feladat- és hatáskörébe tartozó ügyek döntésre való
előkészítésével és végrehajtásával kapcsolatos feladatokat. A hivatal közreműködik az
önkormányzat egymás közötti, valamint az állami szervekkel történő együttműködésének
összehangolásában és a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvényben
meghatározott feladatok ellátásában.

4.

4.3. A költségvetési szerv alaptevékenysége:
Ellátja a Mötv-ben és a vonatkozó egyéb jogszabályokban a számára meghatározott
feladatokat. Gondoskodik Tiszacsege Város Önkormányzata és a helyi nemzetiségi
önkormányzat bevételeivel és kiadásaival kapcsolatban a tervezési, gazdálkodási,
ellenőrzési, finanszírozási adatszolgáltatási és beszámolási feladatok ellátásáról.
Ellátja az önkormányzati fenntartású intézmények gazdálkodásával, költségvetési
tervezéssel és végrehajtással, beszámolással kapcsolatos feladatot.
Az alapító okirat 7. pontja – mely a módosított okiratban 4.4 pont alatt szerepel –
helyébe a következő rendelkezés lép:

kormányzati

kormányzati funkció megnevezése

1
2
3
4

funkciószám
011130
011220
016010
016020

Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és
általános igazgatási tevékenysége
Adó-, vám- és jövedéki igazgatás

Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti
képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek

Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek
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Az alapító okirat 8. pontja elhagyásra kerül.

6.

Az alapító okirat 9. pontja – mely a módosított okirat 5.1 pontja alatt szerepel –
helyébe a következő rendelkezés lép:

7.

1

8.

5.1. A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje:
A jegyző kinevezése a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX
törvény 82.§-a, valamint a közszolgálati tisztségviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény
rendelkezéseinek megfelelően történik. Tiszacsege Város polgármestere pályázat alapján
határozatlan időre nevezi ki a jegyzőt, és az egyéb munkáltatói jogokat is gyakorolja felette.
Az alapító okirat 10. pontja – mely a módosított okirat 5.2 pontja alatt szerepel –
helyébe a következő rendelkezés lép:

foglalkoztatási jogviszony
közszolgálati jogviszony

jogviszonyt szabályozó jogszabály

közszolgálati tisztségviselőkről szóló 2011. évi
CXCIX. törvény

Az alapító okirat Záradéka helyébe a következő Záró rendelkezés lép:

Jelen alapító okiratot a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés napjától kell
alkalmazni, ezzel egyidejűleg a költségvetési szerv 2014. március 26. napján kelt alapító
okiratot visszavonom.

Jelen módosító okiratot a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés napjától kell
alkalmazni.
Kelt: Tiszacsege, 2016. június 30.

P.H.

K. m. f.
Szilágyi Sándor sk.
polgármester

Szilágyi Sándor
polgármester
Dr. Kertész Marianna sk.
jegyző

A kivonat másolat hiteléül:
Tiszacsege, 2016. június 30.

Zsólyominé Gyenes Anikó
jegyzőkönyvvezető
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