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HATÁROZATA 

 
Tárgy: Döntés a Nagykovácsi Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának 
módosításához szükséges Módosító Okirat elfogadásáról 
 
Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 
Nagykovácsi Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának módosításához szükséges 
Módosító Okiratot elfogadja. 
Felkéri a Polgármestert és a Jegyzőt a szükséges intézkedések megtételére.  
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Polgármester, Jegyző 
 
 
 
 
 
 Dékány Angella Tóthné Pataki Csilla 
 alpolgármester jegyző 
 
 

A Képviselő-testület a fenti határozatot a jelenlévő 7 képviselő 
7 igen egyhangú szavazattal fogadta el. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

Módosító Okirat 
 

A Nagykovácsi Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának módosításához 
 
A Nagykovácsi Polgármesteri Hivatal 86/2012. (VI.21.) számú határozattal jóváhagyott 
Alapító Okiratát a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. 
Törvény 82. § (1), a 84. § (5) alapján az alábbiak szerint módosítja: 
 

1. Az Alapító Okirat 1. pontja, az intézmény neve módosításra került az alábbiak 
szerint:  
a Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala 
megnevezés helyébe a Nagykovácsi Polgármesteri Hivatal megnevezés lép. 
 

2.  Az Alapító Okirat 11. pontjában a második mondat módosult az alábbiak szerint: 
az alapítói jogokkal felruházott irányító szerv (képviselő-testület) helyett a 
polgármester nevezi ki a jegyzőt. 

 

  

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

ALAPÍTÓ OKIRAT  
 
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV törvény (a továbbiakban: Áht.) 8. §-ában, 
valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtására alkotott 368/2011. (XII.31.) 
Kormányrendelet (a továbbiakban: Ávr.) 5. § (1)-(2) szerinti tartalommal. 
 
1. Az intézmény neve: 
 
Nagykovácsi Polgármesteri Hivatal 
 
2. Székhelye: 
 
2.1./ 2094 Nagykovácsi, Kossuth L. u. 61. 
 
2.2.1/ A költségvetési szerv PIR azonosítója: 390220 
 
3.2/A költségvetési szerv létrehozásáról rendelkező jogszabály (határozat(ok)): 
 
Az önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. Törvény. 
Létrehozásának időpontja: 1990. szeptember 30. 
 
4.3/A költségvetési szerv közvetlen jogelődjének neve, székhelye:  
 
Nagykovácsi Községi Tanács VB., 2094 Nagykovácsi, Kossuth Lajos u. 61. 
 
5.4/A költségvetési szerv jogszabályban meghatározott közfeladata:  
 
Önkormányzati igazgatás. 
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. Törvény 84. § (1) 
bekezdésében meghatározott, az önkormányzat működésével, valamint a polgármester 
vagy a jegyző feladat- és hatáskörébe tartozó ügyek döntésre való előkészítésével és 
végrehajtásával kapcsolatos feladatok ellátása, valamint a nemzetiségek jogairól szóló 
2011. évi  CLXXIX. törvényben meghatározott feladatok. 
 
6.5/A költségvetési szerv alaptevékenysége: a közfeladatban meghatározottak ellátása: 
- az önkormányzat működésével, valamint a polgármester vagy a jegyző feladat- és 
hatáskörébe tartozó ügyek döntésre való előkészítésével és végrehajtásával kapcsolatos 
feladatok ellátása 

1 Kiegészítette: 114/2009. (IX.24.) Kt. határozat  
2 Módosította: 114/2009. (IX.24.) Kt. határozat 
3 Módosította: 114/2009. (IX.24.) Kt. határozat 
4 Módosította: 114/2009. (IX.24.) Kt. határozat 
5 Kiegészítette: 114/2009. (IX.24.) Kt. határozat 

                                                 



- a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi  CLXXIX. törvényben meghatározott feladatok. 
 
Szakágazat száma és megnevezése: 841105    önkormányzatok, és többcélú kistérségi  

társulások igazgatási tevékenysége. 
 
Az alapított költségvetési szerv feladatként ellátandó alaptevékenységei a KSH által 
kiadott Gazdasági Tevékenységek Egységes Ágazati Rendje szerinti besorolás (a 
TEÁOR), illetve a szakfeladat rend besorolás szerint: 
 
            TEÁOR szerint    KSH szakfeladat rend szerint  

Száma  Neve   Száma               Neve 

5220  Szárazföldi szállítást     522001          Közutak, hidak, alagutak        
            kiegészítő szolgáltatás              üzemeltetése, fenntartása 
6820 Saját tulajdonú, bérelt  680001 Lakóingatlan bérbeadása,  ingatlan  

ingatlan bérbeadása    üzemeltetése 
      680002 Nem lakóingatlan bérbeadása,  

     üzemeltetése 
8411 Általános közigazgatás   

841114 Országgyűlési képviselő 
választásokhoz kapcsolódó 
tevékenységek 

841115 Önkormányzati képviselő 
választásokhoz kapcsolódó 
tevékenységek 

      841116 Országos, települési és területi 
kisebbségi önkormányzati 
választásokhoz kapcsolódó 
tevékenységek 

      841117 Európai Parlamenti képviselő 
választáshoz kapcsolódó  
tevékenységek 

841118 Országos és helyi népszavazáshoz 
kapcsolódó tevékenységek 

841126 Önkormányzatok és többcélú 
kistérségi társulások igazgatási 
tevékenysége 

841173 Statisztikai tevékenység 
8424 Közbiztonság, közrend  842421          Közterület rendjének 

fenntartása 



8821 Önkormányzati pénzbeni  
ellátások    882111 Rendszeres szociális segély 

882112 Időskorúak járadéka                                                  
882113          Lakásfenntartási támogatás 

normatív alapon 
882115 Ápolási díj alanyi jogon 
882117 Rendszeres gyermekvédelmi  

pénzbeli ellátás 
8822 Önkormányzati természetbeni 

ellátások    882202 Közgyógyellátás    

8899  M.n.s. egyéb szociális ellátás 

bentlakás nélkül    889967          Mozgáskorlátozottak közl. 

támogatása    
   

7./A költségvetési szerv vállalkozási tevékenysége: A költségvetési szerv vállalkozási 
tevékenységet nem végez. 
 
8./ Az intézmény illetékességi területe 
Nagykovácsi Nagyközség közigazgatási területe. 
 
9.6/ A költségvetési szerv irányító szerv(einek) neve/székhelye:  
 
9.1./ Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő- testülete. 
2094 Nagykovácsi Kossuth Lajos u. 61. 
A költségvetési szerv irányító szervének vezetője a polgármester. 
 
9.2./ Alapítói jogokkal felruházott irányító szerv(ek) neve, székhelye:  
Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 
2094 Nagykovácsi Kossuth Lajos u. 61. 
 
9.3./ Felügyeleti szerv(ek) neve, székhelye: -- 
 
10.7/ Gazdálkodási besorolása: önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv 
 
11.8/ A költségvetési szerv vezetőjének (vezető szerve, testülete tagjainak) 
kinevezési, megbízási, választási rendje: 

6 Módosította: 114/2009. (IX.24.) Kt. határozat 
7 Kiegészítette:  114/2009. (IX.24.) Kt. határozat  
8 Módosította: 114/2009.(IX.24.) Kt. határozat 

                                                 



 
A jegyzői (aljegyzői) állást nyilvános pályázat útján kell betölteni. A jegyzőt (az aljegyzőt) a 
polgármester a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 
82. § (1) bekezdése alapján– közszolgálati tisztviselői jogviszony keretein belül a 
közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. Törvény 247. § (1) bekezdése alapján 
- nevezi ki, határozatlan időre. 
A pályázati eljárással kapcsolatos feladatokat a polgármester látja el. 
 
12.9/ A költségvetési szerv foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási 
jogviszony(ok) megjelölése: 
 
A költségvetési szerv foglalkoztatottjai köztisztviselők. A költségvetési szerv a 
foglalkoztatottjainak kinevezésére, kinevezése módosítására illetve a költségvetési 
szervvel (munkáltatóval) fennálló jogviszony megszűnésére, megszűntetésére 
elsődlegesen a a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. Törvény (a 
továbbiakban: Ktv.) a Ktv. kifejezett rendelkezése hiányában, másodlagosan a Munka 
Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (a továbbiakban: Mt.) rendelkezései az 
irányadók. 
 
13.10/ Az Alapító és a fenntartó neve és címe: 
 
13.1. Az Alapító neve és címe: 
Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete (2094 Nagykovácsi, 
Kossuth Lajos utca 61.) 
 
13.2. A fenntartó neve és címe: 
Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzata (2094 Nagykovácsi, Kossuth Lajos utca 61.) 
 
14.11/ A költségvetési szerv feladatellátását szolgáló vagyon: 
 
14.1./ A Képviselő-testület a szerv részére biztosítja az Önkormányzat tulajdonát képező 
alábbi ingatlant: 
 

Székhely ingatlan adatai: 
Nagykovácsi, Kossuth Lajos u. 61 sz. alatti, 167 hrsz.-ú, 1660 m2 alapterületű 
ingatlan. 
Telephely: - 

 
14.2./ A szerv rendelkezésére bocsátott ingatlanvagyon ún. könyv szerinti értéke (adatai) 
Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának a tárgyévi költségvetése végrehajtásáról 
szóló ún. zárszámadási rendelete mellékletében, évente összegszerűen megjelenítésre 
kerül. 
 
14.3./ A szerv ingó vagyonához tartoznak a kétévente felvett intézményi leltár szerint 
nyilvántartott eszközök, melyeket a szerv a feladata ellátásához szabadon felhasználhat. 
 

9 Módosította: 114/2009. (IX.24.) Kt. határozat 
10 Kiegészítette: 114/2009. (IX.24.) KT. határozat 
11 Kiegészítette: 114/2009. (IX.24.) KT. határozat 

                                                 



15.12/ A költségvetési szerv vagyona feletti rendelkezés joga:   
 
A szerv a rendelkezésére álló vagyontárgyakat a közfeladatai ellátásához szabadon 
használhatja. Egyéb célú hasznosítás az Önkormányzat hatáskörébe tartozik.  
A szerv székhely ingatlana az önkormányzati törzsvagyon része, korlátozottan 
forgalomképes, így a szerv a székhely ingatlant nem jogosult elidegeníteni, illetőleg 
biztosítékként felhasználni. 
 
Nagykovácsi, 2013. február 28. 
 
         Bencsik Mónika  
           polgármester 
 
 
Záradék: 
 
Nagykovácsi Nagyközség Polgármesteri Hivatalának Alapító Okiratát Nagykovácsi 
Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a 34/2013. (II.28) határozatával 2013. 
január 1-jei hatállyal hagyta jóvá.  

 

12 Kiegészítette: 114/2009. (IX.24.) KT. határozat 
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