
Abony Város Önkormányzat 

Képviselő-testülete 

2740 Abony, Kossuth tér 1. 

 

1-10/2013/JT.                         Tárgy: jkv-i kivonat 

 

Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 25-i nyílt üléséről. 

 

Napirend: A Polgármesteri Hivatal alapító okiratának módosításáról szóló 40/2013. (II.28.) sz. 

Képviselő-testületi határozat módosításáról  

 

94/2013. (IV.25.) sz. Képviselő-testületi határozat 

A Polgármesteri Hivatal alapító okiratának módosításáról szóló 40/2013. (II.28.) sz. 

Képviselő-testületi határozat módosításáról  

 

Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. 

törvény 8. § (1) b) pontjában biztosított hatáskörében, a   Magyarország helyi önkormányzatairól 

szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 84. § (1) bekezdése, valamint a szakfeladat rendről és az 

államháztartási szakágazati rendről szóló 56/2011. (XII.31) NGM rendelet alapján a 40/2013. 

(II.28.) számú határozatát (továbbiakban: határozat) alábbiak szerint módosítja: 

 

1. A határozat 1. sz mellékletét képező Módosító okirat 4. pontja helyébe az alábbi rendelkezés 

lép:   

 

“3. Alaptevékenység besorolása szakfeladat szerint: 

 

Alaptevékenység TEÁOR száma: 

8411  Általános közigazgatás 

 

Alaptevékenység szakágazat száma: 

 

841105 Helyi önkormányzatok valamint többcélú kistérségi társulások igazgatási 

tevékenysége 

 

Alaptevékenység szakfeladatok száma és elnevezése: 

 

841112  Önkormányzati jogalkotás 

841114  Országgyűlési képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek 

841115  Önkormányzati képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek 

841116  Országos és helyi nemzetiségi önkormányzati választásokhoz kapcsolódó 

  tevékenységek 

841117  Európai parlamenti képviselőválasztáshoz kapcsolódó tevékenységek 

841118  Országos és helyi népszavazáshoz kapcsolódó tevékenységek 

841126 Önkormányzatok és társulások általános végrehajtó igazgatási tevékenysége  

841132  Adóigazgatás 

841133  Adó, illeték, kiszabása, beszedése, adóellenőrzés 

841173           Statisztikai tevékenység (népszámlálás) 

882111  Aktív korúak ellátása 

882113  Lakásfenntartási támogatás normatív alapon 



882117  Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás 

882118  Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás 

882119  Óvodáztatási támogatás 

882124  Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás 

890441  Rövid időtartamú közfoglalkoztatás 

890442  Foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosultak hosszabb időtartamú  

                        közfoglalkoztatása 

890443  Egyéb közfoglalkoztatás” 

 

2. A határozat 2. számú melléklete helyébe jelen határozat melléklete lép. 

 

3. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert az 1. és 2. pontban rögzített okiratok aláírására 

és a módosításnak a kincstári nyilvántartásban történő átvezetéssel kapcsolatos intézkedések 

megtételére.  

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester 

Végrehajtásban közreműködik:  

Gazdasági Osztály 

A határozatról értesül:  

Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester  

Parti Mihály alpolgármester 

dr. Balogh Pál jegyző 

Valamennyi Osztályvezető 

 

      K.m.f. 

 

 

 Romhányiné dr. Balogh Edit s. k.    Dr. Balogh Pál s. k. 

       polgármester                         jegyző  

 

 

 

 

Kivonat hiteléül: 

Abony, 2013. április 26. 

 

 

 

Bevíz Barbara 

        jkv. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



94 /2013. (IV. 25.) számú határozat melléklete 

(40/2013. (II.28.) számú határozat 2. sz. melléklete) 

Abony Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatalának 

 

Alapító Okirata 

 

Abony Város Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 38. § 

(1) bekezdése, valamint az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 88. § (2) bekezdése 

alapján az alábbi (egységes szerkezetbe foglalt) alapító okiratot adja ki: 

 

 

1. A költségvetési szerv 

 

Neve: Abonyi Polgármesteri Hivatal 

Székhelye: 2740 Abony, Kossuth tér 1. 

Telephelye: 2740 Abony, Báthory u. 2. 

 

2. Jogszabályban meghatározott közfeladata:  

 

A társadalom közös szükségletei kielégítését szolgáló feladatait alaptevékenységként az Mötv. 

rendelkezései szerint illetve más jogszabályok alapján látja el. Így különösen: A helyi 

önkormányzat képviselő-testülete az önkormányzat működésével, valamint a polgármester vagy a 

jegyző feladat- és hatáskörébe tartozó ügyek döntésre való előkészítésével és végrehajtásával 

kapcsolatos feladatok ellátása, közreműködés az önkormányzatok egymás közötti, valamint az 

állami szervekkel történő együttműködésének összehangolásában. 

 

3 . Alaptevékenység besorolása szakfeladat szerint: 

 

Alaptevékenység TEÁOR száma: 

 8411 Általános közigazgatás 

 

Alaptevékenység szakágazat száma: 

 

841105 Helyi önkormányzatok valamint többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége 

 

Alaptevékenység szakfeladatok száma és elnevezése: 

 

841112  Önkormányzati jogalkotás 

841114  Országgyűlési képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek 

841115  Önkormányzati képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek 

841116  Országos és helyi nemzetiségi önkormányzati választásokhoz kapcsolódó   

                        tevékenységek 

841117  Európai parlamenti képviselőválasztáshoz kapcsolódó tevékenységek 

841118  Országos és helyi népszavazáshoz kapcsolódó tevékenységek 

841126 Önkormányzatok és társulások általános végrehajtó igazgatási tevékenysége  

841132  Adóigazgatás 

841133  Adó, illeték, kiszabása, beszedése, adóellenőrzés 

841173            Statisztikai tevékenység (népszámlálás) 



882111  Aktív korúak ellátása 

882113  Lakásfenntartási támogatás normatív alapon 

882117  Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás 

882118  Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás 

882119  Óvodáztatási támogatás 

882124  Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás 

890441  Rövid időtartamú közfoglalkoztatás 

890442  Foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosultak hosszabb időtartamú  

                        közfoglalkoztatása 

890443  Egyéb közfoglalkoztatás 

 

4. Illetékessége, működési köre Abony Város közigazgatási területe, kivéve, ha jogszabály a 

költségvetési szerv illetékességét másként állapítja meg. 

 

5. Irányító szerv neve, székhelye:  

Intézmény alapítója: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

Intézmény irányító szerve, címe: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, 

Kossuth tér 1. 

 

6. Gazdálkodási besorolása: önállóan működő és gazdálkodó. 

 

 

7. Vezetőjének megbízási rendje: 

A jegyző kinevezése a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. tv. szerint pályázat 

alapján történik. Az intézmény képviseletére a Polgármesteri Hivatal vezetője, a jegyző jogosult. 

 

8. Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszony(ok) megjelölése: 
 

Köztisztviselő, akik jogviszonyára a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 

az irányadó.  

Munkavállaló, melyekre nézve a Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény az irányadó.  

Megbízási jogviszonyban foglalkoztatottak, akik jogviszonyára a Polgári Törvénykönyvről szóló 

1959. évi. IV. törvény az irányadó. 

 

9. Az intézmény az alaptevékenységén túl vállalkozási tevékenységet nem végez. 

 

10. Az intézmény jogi személyiségű szervezeti egységgel nem rendelkezik. 

 

11. A feladatellátást szolgáló vagyon: 

A feladat ellátását szolgáló alapításkori – Alapító Okirat jóváhagyásakor meglévő – ingatlan és ingó 

vagyona az Önkormányzat vagyonáról és vagyongazdálkodás szabályairól szóló önkormányzati 

rendelet mellékletében felsoroltak az alapító tulajdona. 

 

12. A vagyon feletti rendelkezési jogosultság a 11. pontban felsorolt, valamint a költségvetési 

szerv működése során keletkező vagyontárgyak esetében elsősorban az alapító illeti meg. 

Az intézményvezető az egyes vagyontárgyak feletti bérbeadási, értékesítési jogosultságát az 

önkormányzat vagyonrendeletében foglaltak szerint gyakorolhatja. 

 

 



Záradék: Abony Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatal alapító okirat módosítását (s 

így az egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot is) Abony Város Önkormányzat Képviselő-

testülete a 157/2009. (V.28.) sz. határozatával fogadta el.  

 

Abony, 2009. május 28.      

 

 

       Romhányiné dr. Balogh Edit s.k. 

        polgármester 

 

 

Záradék: Abony Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatalának egységes szerkezetbe 

foglalt alapító okiratának módosítását Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 

271/2009. (VIII.27.) sz. határozatával hagyta jóvá.  

 

Abony, 2009. augusztus 27. 

 

 

 

       Romhányiné dr. Balogh Edit s.k. 

        polgármester 

 

 

 

Záradék: Abony Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatalának egységes szerkezetbe 

foglalt alapító okiratának módosítását Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 

236/2010. (VIII.26.) sz. határozatával hagyta jóvá.  

 

Abony, 2010. augusztus 26. 

 

       Romhányiné dr. Balogh Edit s.k. 

        polgármester 

 

 

Záradék: Abony Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatalának egységes szerkezetbe 

foglalt alapító okiratának módosítását Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 

373/2010. (XII.16.) sz. határozatával hagyta jóvá.  

 

 

Abony, 2010. december 16. 

 

       Romhányiné dr. Balogh Edit s.k. 

        polgármester 

 

Záradék: Abony Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatalának egységes szerkezetbe 

foglalt alapító okiratának módosítását Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 

40/2011. (I.27.) sz. határozatával hagyta jóvá.  

 

Abony, 2011. január 27. 

 

 

       Romhányiné dr. Balogh Edit s.k. 

        polgármester 

 

 

 



 

Záradék: 

Jelen módosító okiratot Abony Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  94 /2013. (IV. 

25.) számú határozatával módosított 40/2013. (II.28.) számú határozatával hagyta jóvá. 

Abony, 2013.  

 

       ……………………………..... 

       Romhányiné dr. Balogh Edit 

        polgármester 
 

 

 

 


