
Tornyospálca Község Önkormányzata  
Képviselő-testületének 

336/2012.(III.14.)  
határozata 

 
Tornyospálca Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatala Alapító Okirata 

módosításáról és egységes szerkezetbe foglalásáról 
 
A Képviselő-testület: 
 
Tornyospálca Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának a  101/2009. (VII.29.) Ökt. 
számú határozatával kiadott Alapító Okiratát az alábbiak szerint  módosítja: 
 
 
1./ Az Alapító Okirat bevezető szövegrésze az alábbiak szerint módosul: 
„Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8-11. §-ában, az államháztartás 
működési rendjéről szóló 368/2011. (XII.31.) Korm.rendelet 3-14. §-ában foglaltak 
alapján Tornyospálca Község Önkormányzata  Képviselő-testülete a Polgármesteri 
Hivatal alapító okiratát a következők szerint határozza meg:” 
 
2./ Alapító Okirat 2. pontjában a   
„A költségvetési szervet fenntartó neve: Tornyospálca Község Önkormányzata 
A fenntartó székhelye:                           4642 Tornyospálca, Rákóczi utca 23.” szövegrész  
helyébe az alábbi szövegrész kerül: 
„A költségvetési szerv felügyeleti szervének neve: Tornyospálca Község Önkormányzata 
Képviselő-testülete” 
 
3./ Az Alapító Okirat 3. pontja alábbiak szerint módosul: 
„Jogszabályban meghatározott közfeladata: általános közigazgatás” 
 
4./ Az Alapító Okirat 4. pontjában felsorolt szakfeladatok az alábbiak szerint módosulnak: 
 
821900 Fénymásolás, egyéb irodai szolgáltatás 
841112                        Önkormányzati jogalkotás 
841133                        Adó, illeték kiszabása, beszedése, adóellenőrzés 
841114              Országgyűlési képviselő választáshoz kapcsolódó tevékenységek 
841115   Önkormányzati képviselő választáshoz kapcsolódó tevékenységek 
841116                        Országos, települési és területi kisebbségi önkormányzati  
                                     választásokhoz kapcsolódó tevékenységek 
841117  Európai parlamenti képviselőválasztáshoz kapcsolódó                                          
                                       tevékenységek 
841118 Országos és helyi népszavazáshoz kapcsolódó tevékenységek 
841126 Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási 

tevékenysége 
841133                       Adó, illeték kiszabása, beszedése, adóellenőrzés 
841173                       Statisztikai tevékenység 
882111 Aktív korúak ellátása 
882112 Időskorúak járadéka 
882113 Lakásfenntartási támogatás normatív alapon 
882115 Ápolási díj alanyi jogon 



882117 Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás 
882119 Óvodáztatási támogatás 
882125 Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása 
882202                        Közgyógyellátás 
 
4./ Az Alapító Okirat 5.  pontja az alábbiak szerint módosul: 
„5. Alapítói jogokkal felruházott irányító szerv megnevezése, székhelye:  
      Neve:  Tornyospálca Község Önkormányzata Képviselő-testülete                                                             
      Székhelye:     4642 Tornyospálca, Rákóczi utca 23.”   
 
5./ Az Alapító Okirat 9. pontja az alábbiak szerint módosul:  
„9. Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszony megjelölése:  
Foglalkoztatottjaira a  közszolgálati tisztviselőkr ől szóló 2011. évi CXCIX. törvény 
szerinti közszolgálati jogviszony, valamint a Munka törvénykönyve szerinti 
munkaviszony vonatkozik.”  
 
6./ Az Alapító Okirat 11. pontjában   a  „ Gazdálkodási jogköre”  helyébe a 
„Gazdálkodási besorolás:” szövegrész lép: 
 
7./ Az 1-6 pontban részletezett módosítással egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot a 
határozat mellékleteként jóváhagyja és elrendeli annak kiadását. 
 
8./ A módosított „Alapító Okirat” a Magyar Államkincstár által vezetett törzskönyvi 
nyilvántartásba történő bejegyzés napjával hatályosul. A Képviselő-testület elrendeli a 
módosított és egységes szerkezetbe foglalt „Alapító Okirat” Magyar Államkincstár részére 
történő megküldését. 
 
Felelős: polgármester, jegyző                                                                    Határid ő: azonnal 
 
 
                                                                              
                                                                                Melléklet a 336/2012. (III.14.) határozathoz 
 
 

Tornyospálca Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatala   
Alapító Okirata 

 
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8-11. §-ában, az államháztartás 
működési rendjéről szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 3-14. §-ában foglaltak 
alapján Tornyospálca Község Önkormányzata  Képviselő-testülete a Polgármesteri 
Hivatal alapító okiratát a következők szerint határozza meg: 
 
1. A költségvetési szerv neve: Tornyospálca Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 
       Rövid neve:                          Polgármesteri Hivatal 
       Székhelye:                            4642 Tornyospálca, Rákóczi utca 23. 
       Adószáma:                     15403935-2-15 
       Törzskönyvi száma (PIR):                   403939   
 
2. A költségvetési szervet alapító  szerv neve: Tornyospálca Község Önkormányzat  
                                                                                 Képviselő-testülete      



      Alapító székhelye:         4642 Tornyospálca, Rákóczi utca 23. 
      Alapítás időpontja:          1990. október 16. 
      Létrehozásáról rendelkező jogszabály:      a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi  
                                                                              XV. törvény alapján a 6/1990. (XI.16.)  
                                                                              számú képviselő-testületi határozat   
A költségvetési szerv felügyeleti szervének neve: Tornyospálca Község Önkormányzata 
Képviselő-testülete 
 
 
3. Jogszabályban meghatározott közfeladata: általános közigazgatás.  
 
 
4. A költségvetési szerv tevékenysége 
 
Alaptevékenysége szakfeladatok szerint: 
Szakágazati besorolása: 

841105  Helyi önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások igazgatási    
                tevékenysége 

 
821900 Fénymásolás, egyéb irodai szolgáltatás 
841112                        Önkormányzati jogalkotás 
841133                        Adó, illeték kiszabása, beszedése, adóellenőrzés 
841114              Országgyűlési képviselő választáshoz kapcsolódó tevékenységek 
841115   Önkormányzati képviselő választáshoz kapcsolódó tevékenységek 
841116                        Országos, települési és területi kisebbségi önkormányzati  
                                     választásokhoz kapcsolódó tevékenységek 
841117  Európai parlamenti képviselőválasztáshoz kapcsolódó                                          
                                       tevékenységek 
841118 Országos és helyi népszavazáshoz kapcsolódó tevékenységek 
841126 Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási 

tevékenysége 
841133                       Adó, illeték kiszabása, beszedése, adóellenőrzés 
841173                       Statisztikai tevékenység 
882111 Aktív korúak ellátása 
882112 Időskorúak járadéka 
882113 Lakásfenntartási támogatás normatív alapon 
882115 Ápolási díj alanyi jogon 
882117 Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás 
882119 Óvodáztatási támogatás 
882125 Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása 
882202                        Közgyógyellátás 
 
 
5. Alapítói jogokkal felruházott irányító szerv megnevezése, székhelye:  
      Neve:  Tornyospálca Község Önkormányzata Képviselő-testülete                                                             
      Székhelye:     4642 Tornyospálca, Rákóczi utca 23. 
 
6. A költségvetési szerv illetékességi területe: Tornyospálca község közigazgatási                                                                                    

területe.  



7. A költségvetési szerv feladat ellátását szolgáló vagyon: A költségvetési szerv az alapítótól 
ingyenes használatba kapja a feladata ellátásához szükséges vagyont. A feladatellátáshoz 
rendelkezésre állnak a költségvetési szervnél leltár szerint nyilvántartott ingó és ingatlan 
vagyontárgyak.  
 
8. A költségvetési szerv vezetőjének kinevezési rendje: 
A Polgármesteri Hivatalt a jegyző vezeti, kinevezésének rendje: A Képviselő-testület – 
pályázat alapján – a jogszabályban megállapított képesítési követelményeknek megfelelő 
jegyzőt nevez ki. A kinevezés határozatlan időre szól.  
 
 
 
 
9. Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszony megjelölése:  
Foglalkoztatottjaira a  közszolgálati tisztviselőkr ől szóló 2011. évi CXCIX. törvény 
szerinti közszolgálati jogviszony, valamint a Munka törvénykönyve szerinti 
munkaviszony vonatkozik. 
 
10. A költségvetési szerv vállalkozói tevékenységet nem folytat. 
 
11. Gazdálkodási besorolás: önállóan működő és gazdálkodó. 
 
12.1 
 
13.  A költségvetési szerv megszüntetése: a költségvetési szervet a jogszabályban leírt 
esetekben az alapító jogosult megszüntetni. A megszüntetésről az alapító határozattal dönt. 
 
14. A költségvetési szerv működésének részletes szabályait a Szervezeti és Működési 
Szabályzata, valamint Ügyrendje tartalmazza. 
 
Lukácsi Attila  sk.                                                                                    Kovács Miklósné sk. 
   polgármester                                    jegyző 
 
Záradék: 
A módosított és egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot Tornyospálca Község 
Önkormányzata  Képviselő-testülete a 336/2012. (III.14.) határozatával fogadta el. 
 
Tornyospálca, 2012. …….. hó … nap. 
 
Kovács Miklósné sk. 
         jegyző 
 
Határozatról értesül: 
1./  jegyző  
2./ költségvetési, számviteli ügyintézők 
3./ magyar államkincstár 
4./ irattár 

                                                 
1 Törlésre került 
 


