
 

 

KIVONAT 
 

A Képviselő-testület 2017. november 30-án megtartott  
üléséről készült jegyzőkönyvből 

 
303/2017. Kth. 
Kiskunhalasi Közös Önkormányzati Hivatal alapító okirat módosítása 
 

H a t á r o z a t  
 

1. Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Kiskunhalasi Közös 
Önkormányzati Hivatal Alapító okiratának módosítását az 1. melléklet szerint 
jóváhagyja, valamint az egységes szerkezetű Alapító okiratot a 2. melléklet szerinti 
formában és tartalommal elfogadja. 
 

2. A fentiek alapján a Képviselő-testület felkéri a Polgármestert az egységes szerkezetű 
Alapító Okirat és a módosító okirat aláírására, valamint a Magyar Államkincstár 
részére történő benyújtására. 
 

 
Határidő: azonnal 
Felelős:  Fülöp Róbert polgármester 
 
A Képviselő-testület jelen határozatáról értesül:  
 
Baloghné Csonka Margit intézményi referens 
Csendes Ildikó pénzügyi és gazdálkodási osztályvezető 
 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Komlósné dr. Fekete Anikó jegyző 
 
 
 

K. m. f. 
 
 
Fülöp Róbert sk.      Komlósné dr. Fekete Anikó sk. 

 
 

Jegyzőkönyvet hitelesítő képviselők: 
 

 

Gyöngyi László sk.      Váradi Krisztián sk. 

 

 

Kivonat hiteléül: 2017. december 1. 



 

 

1.melléklet 

Okirat száma: 15/2017. 

Módosító okirat 

A Kiskunhalasi Közös Önkormányzati Hivatal alapító okiratát Kiskunhalas Város 
Önkormányzata által 2014.05.16. napján kiadott , az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. 
törvény 8/A. §-a alapján – 303/2017. kth számú határozat alapján, Pirtó Község 
Önkormányzat által 2014.05.16. napján kiadott, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. 
törvény 8/A. §-a alapján – …./2017. kt. számú határozat alapján, Harkakötöny Község 
Önkormányzata által 2014.05.16. napján kiadott, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. 
törvény 8/A. §-a alapján – …/2017. kt. számú határozat alapján a következők szerint 
módosítom: 
 

1. Az Alapító okirat az új típusú nyomtatványnak megfelelően kerül sorszámozásra. 

2. Az Alapító okirat 4.4 pontjában a költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati 
funkció szerinti megjelölése kiegészül a következőkkel: 

 
kormányzati 
funkciószám 

kormányzati funkció megnevezése 

4 
013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos 

feladatok 

8 016030 Állampolgársági ügyek 

9 031030 Közterület rendjének fenntartása 

10 044310 Építésügy igazgatása 

3. Az Alapító okirat 5.2 pontjában a költségvetési szervnél alkalmazásban álló személyek 
jogviszonya jogszabály változás miatt módosul. 

 foglalkoztatási jogviszony jogviszonyt szabályozó jogszabály 

3 
megbízási, vállalkozói 
jogviszony 

a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 

 
Jelen módosító okiratot a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés napjától kell alkalmazni. 
 
Kelt: Kiskunhalas, 2017. november………. 
                   ____________________________           ____________________________ 

Fülöp Róbert          Nagy Ferenc  

Kiskunhalas Város Önkormányzatának                   Pirtó Község Önkormányzatának  
polgármestere                                                         polgármestere 

 

      ____________________________ 
         Brassó Imre Albert 

Harkakötöny Község Önkormányzatának  
Polgármestere 

 



 

 

2.melléklet 

 

Okirat száma: 16/2017. 

Alapító okirat 
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva 

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

1.2. A költségvetési szerv 

1.2.1. székhelye: 6400 Kiskunhalas, Hősök tere 1. 

1.2.2. telephelye(i): 

 telephely megnevezése telephely címe 

1 - 6136 Harkakötöny, Kossuth u. 1. 

2 - 6414 Pirtó, Dózsa György u. 19. 

2. A költségvetési szerv 
alapításával és megszűnésével összefüggő rendelkezések 

2.1. A költségvetési szerv alapításának dátuma: 2013.03.01. 

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

2.2.1. megnevezése: Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

2.2.2. székhelye: 6400 Kiskunhalas, Hősök tere 1. 

2.2.3. megnevezése: Pirtó Község Önkormányzatának Képviselőtestülete 

2.2.4. székhelye: 6414 Pirtó, Dózsa György utca 19. 

2.2.5. megnevezése: Harkakötöny Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 

2.2.6. székhelye: 6136 Harkakötöny, Kossuth utca 1. 

2.3. A költségvetési szerv jogelőd költségvetési szervének 

 megnevezése székhelye 



 

 

1 Kiskunhalas Város Polgármesteri Hivatala 6400 Kiskunhalas, Hősök tere 1. 

2 
Kelebia és Harkakötöny Községek 
Körjegyzőségi Hivatala 

6423 Kelebia, Ady E. u. 114. 

3 Tázlár és Pirtó Községek Körjegyzősége 6236 Tázlár, Templom köz 2. 

3. A költségvetési szerv irányítása, felügyelete 

3.1. A költségvetési szerv irányító szervének 

3.1.1. megnevezése: Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

3.1.2. székhelye:6400 Kiskunhalas, Hősök tere 1. 

4. A költségvetési szerv tevékenysége 

4.1. A költségvetési szerv közfeladata: Az alapító önkormányzatok működésével, valamint a 
közigazgatási ügyek döntésre való előkészítésével és végrehajtásával kapcsolatos feladatok 
ellátása (a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2001. évi CLXXXIX. törvény 13. §(1), 
18.§ (1), 41.§ (2) és (6), 94.§ (4) bekezdéseinek rendelkezései alapján), a nemzetiségi 
önkormányzatok jogairól szóló törvényben meghatározott feladatok ellátása. 

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 Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 
2011. évi CLXXXIX. törvény 84.§ (1) bekezdése alapján az önkormányzatok működésével, 
valamint a polgármester vagy jegyző feladat- és hatáskörébe tartozó ügyek döntésre való 
előkészítésével és végrehajtásával kapcsolatos feladatok ellátása. 

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 013210 Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások 

4 
013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos 

feladatok 

5 
013360 Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb 

szolgáltatások 

6 
016010 Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti 

képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek 

7 016020 Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek 

8 016030 Állampolgársági ügyek 



 

 

9 031030 Közterület rendjének fenntartása 

10 044310 Építésügy igazgatása 

4.5. A költségvetési szerv illetékessége, működési területe: Kiskunhalas város közigazgatási 
területe és megállapodás alapján Harkakötöny és Pirtó község közigazgatási területe, 
valamint azon települések, amelyekkel kapcsolatban jogszabály területi feladatellátást 
állapít meg. 

4.6. A költségvetési szerv vállalkozási tevékenységének felső határa: vállalkozási 
tevékenységet nem végez. 

5. A költségvetési szerv szervezete és működése 

5.1. A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje: A Hivatalt a jegyző vezeti, a jegyzőt 
Kiskunhalas Város polgármestere a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 
CLXXXIX. törvény 82.§ (1) bekezdése, valamint a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. 
évi CXCIX. törvény 247.§ alapján nevezi ki. 

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. törvény 

3 
megbízási, vállalkozói 
jogviszony 

a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 

 

6. Záró rendelkezés 

Jelen alapító okiratot a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés napjától kell alkalmazni, 
ezzel egyidejűleg a költségvetési szerv 2014.05.16. napján kelt, okiratszámú alapító okiratot 
visszavonom. 

Kelt: Kiskunhalas, 2017. november ……... 
 

 
                   ____________________________             ____________________________ 

Fülöp Róbert           Nagy Ferenc  

Kiskunhalas Város Önkormányzatának               Pirtó Község Önkormányzatának  

                polgármestere           polgármestere 

 

        ____________________________ 
         Brassó Imre Albert 

Harkakötöny Község Önkormányzatának 

 polgármester 


