
1. melléklet 
Okirat száma:  ………………….. 

Módosító okirat 
(tervezet) 

A Füzesgyarmati Polgármesteri Hivatal, Füzesgyarmat Város Önkormányzata által 2013. feb-
ruár 14. napján kiadott alapító okiratát az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 
8/A. §-a alapján –figyelemmel a …./2015.(XII.12.) önkormányzati határozatra a következők 
szerint módosítom: 

1. Az alapító okirat 7. és 9. pontja elhagyásra kerül. 

2. Az alapító okirat 1-2. pontja – mely a módosított alapító okiratban 1.1. és 1.2. pont alatt 
szerepel - helyébe a következő rendelkezés lép: 

1.1 A költségvetési szerv: 

1.1.1. megnevezése: Füzesgyarmati Polgármesteri Hivatal 

1.2. A költségvetési szerv: 

1.2.1. székhelye: 5525. Füzesgyarmat, Szabadságtér 1. 

3. alapító okirat 3. pontjában - mely a módosított alapító okirat 5.1 pontja alatt szerepel – a 
„Vezetőjének kinevezési rendje” helyébe a „Költségvetési szerv vezetőjének megbízási 
rendje”szöveg lép. 

4. Az alapító okirat 4. pontja – mely a módosított alapító 3.1, 3.2 pont alatt szerepel – he-
lyébe a következő rendelkezés lép: 

3.1 A költségvetési szerv, irányító szervének 

3.1.1 megnevezése: Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

3.1.2 székhelye:  5525. Füzesgyarmat, Szabadság tér 1. 

3.2 A költségvetési szerv, fenntartójának 

3.2.1 megnevezése: Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

3.2.2 székhelye:  5525. Füzesgyarmat, Szabadság tér 1. 

5. Az alapító okirat 5. pontjából - mely a módosított alapító okirat 4.1 pontja alatt szerepel - 
a „Feladatellátáshoz kapcsolódó funkciója” elhagyásra kerül és a „Jogszabályban megha-
tározott” helyébe a „Költségvetési szerv” szöveg lép. 

6. Az alapító okirat 6. pontjában – mely a módosított alapító okiratban 4.5 pontja alatt sze-
repel – a „működési területe” helyébe „A költségvetési szerv illetékessége és működési 
területe” szöveg kerül. 
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7. Az alapító okirat 8. pontja - mely a módosított alapító okirat 4.2, 4.3, 4.4 pont alatt szere-

pel - helyébe a következő rendelkezés lép: 

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 egyéb jogszabályokban a számára meghatározott feladatokat. Gon-
doskodik a helyi önkormányzat és a helyi nemzetiségi önkormányzat bevételeivel és 
kiadásaival kapcsolatban a tervezési, gazdálkodási, ellenőrzési, finanszírozási, adat-
szolgáltatási és beszámolási feladatok ellátásáról. 

 

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 képvi-
selőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek 

4 016020 Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek 
5 031030 Közterület rendjének fenntartása 
6 041233 Hosszabb idejű közfoglalkoztatás 
7 106020 Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások 

8. Az alapító okirat 10. pontja helyébe - mely a módosított alapító okirat 5.2 pontja alatt 
szerepel – helyébe a következő rendelkezés lép: 

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 Munkaviszony a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. tör-
vény 

9. Az alapító okirat Az alapító okirat 11. pontja a módosított alapító okirat 2.1 pontja alatt 
szerepel 

10. Az alapító okirat záradéka helyébe – mely a módosított alapító okirat 6. alcíme alatt sze-
repel – a következő rendelkezés lép: 

Jelen alapító okiratot a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés kell alkalmazni, ezzel 
egyidejűleg a költségvetési szerv 2013. február 14 napján kelt, alapító okiratát visszavonom. 
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Jelen módosító okiratot törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés napjától kell alkalmaz-
ni. 
 
Füzesgyarmat, 2016. január 28. 

 

 
                      Bere Károly 

                                                                   polgármester 

 


