
 

 

Tiszacsege Város Polgármesterének 

87/2020.(XII.21.) PM. számú HATÁROZATA: 

 

 

Tárgy: Javaslat a Tiszacsegei Közös Önkormányzati Hivatal egységes szerkezetbe foglalt 

alapító okiratának elfogadására 

 

Szeli Zoltán, mint Tiszacsege Város Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá 

kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) 

bekezdésében foglalt felhatalmazás, valamint a Magyarország Kormánya által a veszélyhelyzet 

kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI.3.) Korm. rendelet alapján elrendelt veszélyhelyzetre 

tekintettel az alábbi döntést hozom: 
 

1. Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete egyetértésével a Tiszacsegei 

Közös Önkormányzati Hivatal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát 2021. 

január 1-jei hatállyal a jelen határozat melléklete szerinti tartalommal elfogadom. 

 

 

Határidő: 2020. december 31. 

Felelős: Szeli Zoltán polgármester 

 

 

Tiszacsege, 2020. december 21. 

 

Szeli Zoltán s.k. 

polgármester 
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1.melléklet a 87/2020. (XII.21.) PM. számú határozathoz 

Okirat száma: 

Alapító okirat 
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva 

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a alapján a Tiszacsegei 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: Tiszacsegei Közös Önkormányzati Hivatal 

1.2. A költségvetési szerv 
1.2.1. székhelye: 4066 Tiszacsege, Kossuth utca 5. 
1.2.2. telephelye(i): 

 telephely megnevezése telephely címe 

1 
Tiszacsegei Közös Önkormányzati Hivatal 
Újszentmargitai Kirendeltsége 

4065 Újszentmargita, Rákóczi utca 125. 

 

2. A költségvetési szerv 
alapításával és megszűnésével összefüggő rendelkezések 

2.1. A költségvetési szerv alapításának dátuma: 1990.09.30. 

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

2.2.1. megnevezése: Tiszacsege Város Önkormányzata 

2.2.2. székhelye: 4066  Tiszacsege, Kossuth utca 5. 

2.2.3. megnevezése: Újszentmargita Község Önkormányzata 

2.2.4.  székhely: 4065 Újszentmargita, Rákóczi utca 125. 
 

3. A költségvetési szerv irányítása, felügyelete 

3.1. A költségvetési szerv irányító szervének 
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3.1.1. megnevezése: Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete 

3.1.2. székhelye: 4066 Tiszacsege, Kossuth utca 5. 

4. A költségvetési szerv tevékenysége 

4.1. A költségvetési szerv közfeladata: 
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 
(továbbiakban: Mötv.) 84. § (1) bekezdése alapján 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 és a nemzetiségek 
jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvényben meghatározott feladatok ellátásában. 

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: 
Ellátja a Mötv-ben és a vonatkozó egyéb jogszabályokban a számára meghatározott 
feladatokat. Gondoskodik az önkormányzatok és a helyi nemzetiségi önkormányzatok 
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 feladatait.  

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 

képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek 

4 016020 Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek 

4.5. A költségvetési szerv illetékessége, működési területe: 

Tiszacsege Város és Újszentmargita Község közigazgatási területe 

5. A költségvetési szerv szervezete és működése 

5.1. A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje: 
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         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. 

5.2. A költségvetési szervnél alkalmazásban álló személyek jogviszonya: 

 foglalkoztatási jogviszony jogviszonyt szabályozó jogszabály 

1 
közszolgálati jogviszony közszolgálati tisztségviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. 

törvény 

 

 


