
Kivonat: Cserkeszőlő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2022. június 29-i, rendes 
ülésének jegyzőkönyvéből. 
 
 
 
151/2022.(VI.29.) sz. Cserkeszőlő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének határozata 

 Cserkeszőlői Polgármesteri Hivatal alapító okiratának módosításáról. 
 
 
Cserkeszőlő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Cserkeszőlői Polgármesteri 
Hivatal alapító okiratának módosításáról szóló előterjesztést és akként határozott, hogy a melléklet 
szerint elfogadja a Cserkeszőlői Polgármesteri Hivatal alapító okiratának módosításait tartalmazó, 
CSP/2888-1/2022 számú módosító okiratot, valamint a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt, 
CSP/2888-2/2022 számú alapító okiratot.  
 
 
Erről értesül:  - Képviselő-testület tagjai – helyben 
 - dr. Tóth Dániel jegyző – helyben 
 - Czeczonné Kiss Nóra gazdaságvezető – helyben 
 - Varga Éva gazdaságvezető helyettes – helyben   
 

 
 

Kmf. 
 

 
 
 
 Varga Attila sk. dr. Tóth Dániel sk. 
 polgármester jegyző          



 

Okirat száma: CSP/2888-1/2022 

Módosító okirat 

A Cserkeszőlői Polgármesteri Hivatal a Cserkeszőlő Községi Önkormányzat Képviselő-
testülete által 2014. augusztus 28. napján kiadott 75/2014. (VIII.28.) számú alapító 
okiratát az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a alapján a Cserkeszőlő 
Községi Önkormányzat Képviselő-testületének ………………… számú határozatára 
figyelemmel –a következők szerint módosítom: 
 

I. Az alapító okirat 1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

1. A költségvetési szerv 
megnevezése, székhelye 

1.1. A költségvetési szerv 

1.1.1. megnevezése: Cserkeszőlői Polgármesteri Hivatal 

1.2. A költségvetési szerv 

1.2.1. székhelye: 5465 Cserkeszőlő, Köztársaság tér 1. 

 

 

II. Az alapító okirat 2. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

2. A költségvetési szerv 
alapításával és megszűnésével összefüggő rendelkezések 

2.1. A költségvetési szerv alapításának dátuma: 1990. 10.01. 

2.2. A költségvetési szerv alapításáról rendelkező jogszabály: 2011. évi CLXXXIX. törvény 84. § 

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

2.3.1. megnevezése: Cserkeszőlő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 

2.3.2. székhelye: 5465 Cserkeszőlő, Köztársaság tér 1. 

 
2.4. A költségvetési szerv jogelőd költségvetési szervének  

 

 megnevezése székhelye 

1 GAMESZ CSERKESZOLO 5465 CSERKESZÖLÖ KÖZTÁRSASÁG T 1 
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III. Az alapító okirat 3. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

3. A költségvetési szerv irányítása, felügyelete 

3.1. A költségvetési szerv irányító szervének 

3.1.1. megnevezése: Cserkeszőlő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 

3.1.2. székhelye: 5465 Cserkeszőlő, Köztársaság tér 1. 

3.2. A költségvetési szerv fenntartójának 

3.2.1.  megnevezése: Cserkeszőlő Községi Önkormányzat 

3.2.2. székhelye: 5465 Cserkeszőlő, Köztársaság tér 1. 

 

 

IV. Az alapító okirat 4. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 
 

4.1. A költségvetési szerv közfeladata: A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 
CLXXXIX. tv. (továbbiakban: Mötv.) 84.§ (1) bekezdése alapján a polgármesteri hivatal 
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.  
 

 

V. Az alapító okirat 5. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 
 

4.3. A költségvetési szerv alaptevékenysége: A polgármesteri hivatal ellátja Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvényben és a vonatkozó egyéb 
jogszabályokban a számára meghatározott feladatokat. Gondoskodik a helyi önkormányzat 
és intézményei bevételeivel és kiadásaival kapcsolatban a tervezési, gazdálkodási, 
ellenőrzési, finanszírozási, adatszolgáltatási és beszámolási feladatok ellátásáról. 

A polgármesteri hivatal által ellátott tevékenységek a következők: 

- Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási 
tevékenysége 

- Adó-, vám- és jövedéki igazgatás 
- Pályázat- és támogatáskezelés, ellenőrzés 
- Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok 
- Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások 
- Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz 

kapcsolódó tevékenységek 
- Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek 
- Közterület rendjének fenntartása 
- Közművelődés- közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése 
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VI. Az alapító okirat 6. pontja 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 

 

 

VII. Az alapító okirat 7. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

4.4. A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti megjelölése: 

 
kormányzati 
funkciószám 

kormányzati funkció megnevezése 

1 011130 
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és 
átalános igazgatási tevékenysége 

2 013210 Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások 

3 016010 
Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti 
képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek 

4 016020 Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek 

5. 031030 Közterület rendjének fenntartása 

 

 
VIII. Az alapító okirat 8. pontja törlésre kerül. 

 
 
 

IX. Az alapító okirat 9. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

4.5. A költségvetési szerv illetékessége, működési területe: Cserkeszőlő község közigazgatási 
területe 

 

X. Az alapító okirat 10. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

 
5.1. A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje: A polgármester – pályázat alapján – a 

jogszabályban megállapított képesítési követelményeknek megfelelően jegyzőt nevez ki, 
határozatlan időre, illetve ment fel a Mötv. 82-83. §-ában foglaltak, valamint a 
közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvényben foglaltak alapján. 

 
 

XI. Az alapító okirat 11. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 
 

5.2. A költségvetési szervnél alkalmazásban álló személyek jogviszonya: 
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 foglalkoztatási jogviszony jogviszonyt szabályozó jogszabály 

1 közszolgálati jogviszony 2011. évi CXCIX. törvény a közszolgálati tisztviselőkről 

2 munkaviszony Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 

3 megbízási jogviszony Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 

 

XII. A záradék törlésre kerül. 

 

Jelen módosító okiratot a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés napjától kell alkalmazni. 

Kelt: Cserkeszőlő „időbélyegző szerint” 

 

Varga Attila  
polgármester 

 



 

Okirat száma: CSP/2888-2/2022. 

Alapító okirat 
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva 

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a alapján a Cserkeszőlői 

Polgármesteri Hivatal alapító okiratát a következők szerint adom ki: 

1. A költségvetési szerv 
megnevezése, székhelye 

1.1. A költségvetési szerv 

1.1.1. megnevezése: Cserkeszőlői Polgármesteri Hivatal 

1.2. A költségvetési szerv 

1.2.1. székhelye: 5465 Cserkeszőlő, Köztársaság tér 1. 

2. A költségvetési szerv 
alapításával és megszűnésével összefüggő rendelkezések 

2.1. A költségvetési szerv alapításának dátuma: 1990. 10.01. 

2.2. A költségvetési szerv alapításáról rendelkező jogszabály: 2011. évi CLXXXIX. törvény 84. § 

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

2.3.1. megnevezése: Cserkeszőlő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 

2.3.2. székhelye: 5465 Cserkeszőlő, Köztársaság tér 1. 

 
2.4. A költségvetési szerv jogelőd költségvetési szervének  

 

 megnevezése székhelye 

1 GAMESZ CSERKESZOLO 5465 CSERKESZÖLÖ KÖZTÁRSASÁG T 1 

 

3. A költségvetési szerv irányítása, felügyelete 

3.1. A költségvetési szerv irányító szervének 

3.1.1. megnevezése: Cserkeszőlő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 
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3.1.2. székhelye: 5465 Cserkeszőlő, Köztársaság tér 1. 

3.2. A költségvetési szerv fenntartójának 

3.2.1.  megnevezése: Cserkeszőlő Községi Önkormányzat 

3.2.2. székhelye: 5465 Cserkeszőlő, Köztársaság tér 1. 

4. A költségvetési szerv tevékenysége 

4.1. A költségvetési szerv közfeladata: A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 
CLXXXIX. tv. (továbbiakban: Mötv.) 84.§ (1) bekezdése alapján a polgármesteri hivatal 
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 Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvényben és a vonatkozó egyéb 
jogszabályokban a számára meghatározott feladatokat. Gondoskodik a helyi önkormányzat 
és intézményei bevételeivel és kiadásaival kapcsolatban a tervezési, gazdálkodási, 
ellenőrzési, finanszírozási, adatszolgáltatási és beszámolási feladatok ellátásáról. 

A polgármesteri hivatal által ellátott tevékenységek a következők: 

- Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási 
tevékenysége 

- Adó-, vám- és jövedéki igazgatás 
- Pályázat- és támogatáskezelés, ellenőrzés 
- Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok 
- Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások 
- Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz 

kapcsolódó tevékenységek 
- Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek 
- Közterület rendjének fenntartása 
- Közművelődés- közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése 

4.4. A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti megjelölése: 

 
kormányzati 
funkciószám 

kormányzati funkció megnevezése 

1 011130 
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és 
átalános igazgatási tevékenysége 

2 013210 Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások 

3 016010 
Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti 
képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek 
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4 016020 Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek 

5. 031030 Közterület rendjének fenntartása 

4.5. A költségvetési szerv illetékessége, működési területe: Cserkeszőlő község közigazgatási 
területe 

5. A költségvetési szerv szervezete és működése 

5.1. A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje: A polgármester – pályázat alapján – a 
jogszabályban megállapított képesítési követelményeknek megfelelően jegyzőt nevez ki, 
határozatlan időre, illetve ment fel a Mötv. 82-83. §-ában foglaltak, valamint a közszolgálati 
tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvényben foglaltak alapján. 

5.2. A költségvetési szervnél alkalmazásban álló személyek jogviszonya: 

 foglalkoztatási jogviszony jogviszonyt szabályozó jogszabály 

1 közszolgálati jogviszony 2011. évi CXCIX. törvény a közszolgálati tisztviselőkről 

2 munkaviszony Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 

3 megbízási jogviszony 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. augusztus 28. napján kelt, 75/2014. (VIII.28.) 
okiratszámú alapító okiratot visszavonom. 

Kelt: Cserkeszőlő „időbélyegző szerint” 

 

Varga Attila  
polgármester 
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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 Cserkeszőlői 
Polgármesteri Hivatal …………………… napján kelt, ………… napjától alkalmazandó 
…………………………okiratszámú módosító okirattal végrehajtott módosítása szerinti tartalmának. 

Kelt:  

P.H. 

Magyar Államkincstár 
 


