
K i v o n a t  a Téglás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
2015. november 19-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből: 

 
 
 
 
Téglás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 110/2015. (XI. 19.) határozata: 
 

Téglás Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Téglási Polgármesteri Hivatal alapító okiratát  
- az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás 

alapján,  
- az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 5. § (1) 

bekezdés c) pontja, valamint   
- a kormányzati funkciók, államháztartási szakfeladatok és szakágazatok osztályozási rendjéről szóló 

68/2013. (XII. 29.) NGM rendelet 5. §-a szerint 
2016. január 1-től a határozat 1. számú melléklete szerinti Módosító Okiratban foglaltak szerint módosítja, és 
a határozat 2. számú melléklete szerinti egységes szerkezetben fogadja el. 
 
A Képviselő-testület felkéri a hivatal vezetőjét, a módosítás következtében szükséges 
intézkedések megtételére. 
 
Határidő:  2015. november 30.                                    
Felelős:  Dr. Gál György jegyző 
 
 
A kivonat hiteles: 
Téglás, 2015. november 19. 
 
Pánya Miklósné 
 
  



 
110/2015.(XI. 19.) határozat 1. számú melléklete 

Okirat száma: 2780-4/2015. 

 

Módosító okirat 

A Téglási Polgármesteri Hivatal a Téglás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete által  
2015. május 27. napján kiadott, 2780-3/2015. számú alapító okiratát az államháztartásról szóló 
2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a alapján – Téglás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 
a 110/2015. (XI. 19.) számú határozatára figyelemmel – a következők szerint módosítom: 
 
 
 

1. Az alapító okirat 2.3. pontjában foglalt táblázat a következő 2. sorral egészül ki: 
„ 

2 
Téglás Város Önkormányzatának 
Városellátó szervezete 

4243 Téglás, Liget utca 1.” 

 
2. Az alapító okirat 4.4. pontjában foglalt táblázat a következő 16. és 17. sorokkal egészül ki: 

 

„ 

kormányzati 
funkciószám 

kormányzati funkció megnevezése 

16 104042 Gyermekjóléti szolgáltatások 

17 107054 Családsegítés" 
 

3. Az alapító okirat 5.3. pontja elhagyásra kerül. 
 
4. Az alapító okirat 6. pontja kiegészül a kincstári záradékolással. 
 
 

Jelen módosító okiratot 2016. január 1. napjától kell alkalmazni. 
 

 

Kelt: Téglás, 2015. november 19. 
P.H. 

 
                                     _________________ 

                                                        Czibere Béla  
                         Téglás Város polgármestere  

 
 
 
  



110/2015.(XI. 19.) határozat 2. számú melléklete 
 

Okirat száma: 2780-5/2015. 

 
Alapító okirat 

módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva 
 

 
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a alapján a Téglási Polgármesteri 
Hivatal alapító okiratát a következők szerint adom ki: 

1. A költségvetési szerv 
megnevezése, székhelye, telephelye 

1.1. A költségvetési szerv 

1.1.1. megnevezése: Téglási Polgármesteri Hivatal 

1.2. A költségvetési szerv 

1.2.1. székhelye: 4243 Téglás, Kossuth utca 61.  

1.2.2. telephelyei: 

 telephely megnevezése telephely címe 

1 Irodaház 4243 Téglás, Liget utca 1.   

2 Központi műhely 4243 Téglás, Pozsár Gy. utca 36. 

3 Konyha 4243 Téglás, Fényes utca 9-13.  

4 
Közfoglalkoztatottak szociális épülete, 
raktár 

4243 Téglás, Pozsár Gy. utca 1. 

2. A költségvetési szerv 
alapításával és megszűnésével összefüggő rendelkezések 

2.1. A költségvetési szerv alapításának dátuma: 1991. 07. 10. 

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

2.2.1. megnevezése: Téglás Város Önkormányzata 

2.2.2.  székhelye: 4243 Téglás, Kossuth utca 61. 

2.3. A költségvetési szerv jogelőd költségvetési szervének 

 megnevezése székhelye 

1 
Hajdúhadház Városi Önkormányzat 
Polgármesteri Hivatala 

4242 Hajdúhadház, Bocskai tér 1. 



2 
Téglás Város Önkormányzatának 
Városellátó szervezete 

4243 Téglás, Liget utca 1. 

3. A költségvetési szerv irányítása, felügyelete 

3.1. A költségvetési szerv irányító szervének 

3.1.1. megnevezése: Téglás Város Önkormányzata Képviselő-testülete 

3.1.2. székhelye: 4243 Téglás, Kossuth utca 61. 

4. A költségvetési szerv tevékenysége 

4.1. A költségvetési szerv közfeladata: A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. 
törvény (a 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. 

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. Gondoskodik a helyi önkormányzat 
bevételeivel és kiadásaival kapcsolatban a tervezési, gazdálkodási, ellenőrzési, finanszírozási, 
adatszolgáltatási és beszámolási feladatok ellátásáról. Ellátja a városüzemeltetéssel kapcsolatos 
feladatokat: a közterületek-, közutak-, parkok-, játszóterek-, vízelvezető árkok karbantartását, 
takarítását. Főzőkonyhát működtet a munkahelyi és gyermekétkeztetési feladatok ellátására 
érdekében. Gondoskodik az Önkormányzati fenntartású intézmények állagmegóvó munkáinak 
elvégzéséről, műszaki karbantartásáról és ellátja ezen 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 013360 
Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb 
szolgáltatások 

4 016010 
Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti 
képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek 

5 016020 Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek 

6 016030 Állampolgársági ügyek 

7 045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása 

8 066010 Zöldterület-kezelés 

9 066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások 



10 081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése 

11 096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben 

12 096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben 

13 104030 Gyermekek napközbeni ellátása 

14 104035 Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében 

15 104036 Munkahelyi étkeztetés bölcsődében 

16 104042 Gyermekjóléti szolgáltatások 

17 107054 Családsegítés 

4.5. A költségvetési szerv illetékessége, működési területe: Téglás város közigazgatási területe. 

4.6. A költségvetési szerv vállalkozási tevékenységének felső határa: A módosított kiadási 
előirányzatok: 10 %-a. 

5. A költségvetési szerv szervezete és működése 

5.1. A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje: A jegyző kinevezése a Mötv. 82. §-a, valamint 
a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezéseinek megfelelően 
történik. A település polgármestere – pályázat alapján határozatlan időre – nevezi ki a jegyzőt és 
gyakorolja felette a munkáltatói jogokat. 

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 közalkalmazotti jogviszony A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 

3 munkaviszony A Munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 

4 megbízási jogviszony A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 

6. Záró rendelkezés 

Jelen alapító okiratot 2015. július 1. napjától kell alkalmazni, ezzel egyidejűleg a költségvetési szerv 
2013. szeptember 11. napján kelt, 89/2013. (IX.11.) számú Képviselő-testületi határozattal jóváhagyott 
alapító okiratát visszavonom. 

Kelt: Téglás, 2015. május 27. 
 
 
Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet  
5. § (4) bekezdése alapján a Magyar Államkincstár nevében igazolom, hogy jelen alapító okirat 
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege megfelel az alapító okiratnak a Téglási 
Polgármesteri Hivatal 2015. november 19. napján kelt, 2016. január 1. napjától alkalmazandó 
2780-4/2015. okiratszámú módosító okirattal végrehajtott módosítása szerinti tartalmának. 

Kelt: Debrecen, 2015. ………………… 
P.H.  

 

Magyar Államkincstár 


