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1.  számú melléklet  a 120/2016. (V.25.)  számú határozathoz 

Okirat száma:   
 

Módosító okirat 
 
A Nagykállói Polgármesteri Hivatal, a Nagykálló Város Önkormányzat Képviselő-
testülete 2014. december 17. napján kiadott alapító okiratát az államháztartásról szóló 
2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a alapján a Nagykálló Város Önkormányzat Képviselő-
testület 120/2016. (V.30.) számú határozatra figyelemmel - a következők szerint 
módosítom: 

1. Az alapító okirat preambulumának helyébe a következő rendelkezés lép: 
„Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a alapján, Nagykállói 
Polgármesteri Hivatal alapító okiratát a következők szerint adom ki:” 
 

2. Az alapító okirat 8. pontja helyébe- mely a módosított okiratban 4.3. pont alatt 
szerepel a következő rendelkezés lép: 
 
4.3. A költségvetési szerv alaptevékenysége: A polgármesteri hivatal ellátja a 
Mötv.-ben és a vonatkozó egyéb jogszabályokban a számára meghatározott 
feladatokat. A polgármesteri hivatal gondoskodik az alapító önkormányzat 
működésével, a hozzá rendelt költségvetési szervek, valamint együttműködési 
megállapodás alapján a nemzetiségi önkormányzatok bevételeivel és kiadásaival 
kapcsolatban a tervezési, gazdálkodási, ellenőrzési, finanszírozási, 
adatszolgáltatási és beszámolási feladatok ellátásáról.  
A polgármesteri hivatal ellátja továbbá a költségvetés tervezése, az előirányzatok 
felhasználása, előirányzatok módosítása, könyvvezetés, készpénzkezelés, 
vagyonkezelés, vagyonhasznosítás, beruházással kapcsolatos feladatok, pénzügyi 
beszámolás, elszámolás, pénzügyi információs rendszerrel kapcsolatos 
adatszolgáltatások, munkaerő-gazdálkodás, intézményüzemeltetési, fenntartási 
működtetési feladatok, védőnői tevékenység, központi ügyeleti szolgálat, 
intézményi közétkeztetés feladatait, valamint a gazdaságilag hozzá rendelt 
intézmények, mint Nagykállói Brunszvik Teréz Óvoda és Ratkó József Városi 
Könyvtár gazdálkodási feladatait. 
 

3. Az alapító okirat 15. pontja helyébe- mely a módosított okiratban 5.2. pont alatt 
szerepel a következő rendelkezés lép: 
 
5.2. A költségvetési szervnél alkalmazásban álló személyek jogviszonya: 

 foglalkoztatási jogviszony jogviszonyt szabályozó jogszabály 
1 közszolgálati jogviszony 2011. évi CXCIX. törvény a közszolgálati 



tisztviselők jogállásáról 
2 munkaviszony 2012. évi I. törvény a Munka 

Törvénykönyvéről 
3 megbízási jogviszony 2013. évi V. törvény a Polgári 

Törvénykönyvről 
4. Az alapító okiratból az 5., 8.1., 9., 12., 13., 16., 17., 18., pontok elhagyásra 

kerülnek. 
 

5. Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 111. § (26) bekezdése alapján, 
jelen alapító okirat a kincstár által közzétett formanyomtatvány alapján került 
módosításra. 
 

 
Jelen módosító okiratot a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés napjától kell 
alkalmazni. 
 
Kelt: Nagykálló, 2016. május 25. 
      P.H. 
 
 
                    Juhász Zoltán  
                       polgármester  
  



 
2.  számú melléklet a 120/2016. (V.25.) számú határozathoz 

 
Okirat száma: 5113-2/2016.közp. 

 

Alapító Okirat 
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva 

 

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a alapján a Nagykállói 
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: Nagykállói Polgármesteri Hivatal 
 
1.2. A költségvetési szerv 
 1.2.1. székhelye: 4320 Nagykálló, Kállai Kettős tér 1. 
 1.2.2. telephelyei:  
 telephely megnevezése telephely címe 
1  4320 Nagykálló, Szabadság tér 1., 2166 hrsz. 
2  4320 Nagykálló, Korányi Frigyes út 37., 2594 hrsz. 
3  4320 Nagykálló, Jókai Mór út 28., 2611 hrsz. 
4  4320 Nagykálló, Akácos út 27. 1838 hrsz. 
  

2. A költségvetési szerv 
alapításával és megszűnésével összefüggő rendelkezések 

 
2.1. A költségvetési szerv alapításának dátuma: 2015.01.01. 
 
2.2. A költségvetési szerv jogelőd költségvetési szervének 
 megnevezése székhelye 
1 Nagykállói Közös Önkormányzati Hivatal  4320 Nagykálló, Kállai Kettős tér 1. 

 
3. A költségvetési szerv irányítása, felügyelete 

 
3.1. A költségvetési szerv irányító szervének  
3.1.1. megnevezése: Nagykálló Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
 3.1.2. székhelye: 4320 Nagykálló, Kállai Kettős tér 1. 
 

4. A költségvetési szerv tevékenysége 
 

4.1. A költségvetési szerv közfeladata: A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. 



évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) alapján polgármesteri hivatal ellátja az 
önkormányzat működésével, valamint a polgármester, vagy a jegyző feladat- és hatáskörébe 
tartozó ügyek döntésre való előkészítésével és végrehajtásával kapcsolatos feladatokat. A 
hivatal közreműködik 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. A polgármesteri 
hivatal gondoskodik az alapító önkormányzat működésével, a hozzá rendelt költségvetési 
szervek, valamint együttműködési megállapodás alapján a nemzetiségi önkormányzatok 
bevételeivel és kiadásaival kapcsolatban a tervezési, gazdálkodási, ellenőrzési, finanszírozási, 
adatszolgáltatási és beszámolási feladatok ellátásáról.  
A polgármesteri hivatal ellátja továbbá a költségvetés tervezése, az előirányzatok 
felhasználása, előirányzatok módosítása, könyvvezetés, készpénzkezelés, vagyonkezelés, 
vagyonhasznosítás, beruházással kapcsolatos feladatok, pénzügyi beszámolás, elszámolás, 
pénzügyi információs rendszerrel kapcsolatos adatszolgáltatások, munkaerő-gazdálkodás, 
intézményüzemeltetési, fenntartási működtetési feladatok, védőnői tevékenység, központi 
ügyeleti szolgálat, intézményi közétkeztetés feladatait, valamint a gazdaságilag hozzá 
rendelt intézmények, mint Nagykállói Brunszvik Teréz Óvoda és Ratkó József Városi 
Könyvtár gazdálkodási 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 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 

képviselőválasztáshoz kapcsolódó tevékenységek 
7 016020 Országos és helyi népszavazással kapcsolatos 

tevékenységek 
8 016030 Állampolgársági ügyek 
9 044310 Építésügy igazgatása 
10 109010 Szociális szolgáltatások igazgatása 
 
4.5. A költségvetési szerv illetékessége, működési területe: Nagykálló város közigazgatási 
területe, illetve ott, ahol a jogszabály ettől eltérő illetékességet állapít meg (területi, körzeti 
igazgatási feladatok tekintetében), ott a mindenkor hatályos jogszabályi rendelkezések 



szerint érintett települések közigazgatási területe. 
 

5. A költségvetési szerv szervezete és működése 
 

5.1 A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje: A költségvetési szerv vezetője a Mötv. 
81 §-ának alapján a jegyző. A jegyzőt Nagykálló város polgármestere a Mötv. 82-83. §-ai és a 
közszolgálati tisztviselők jogállásáról szóló 2011. évi CXCIX. törvény ( továbbiakban: Kttv.) 
247. §-ában foglalt eljárás alkalmazásával határozatlan időtartamra nevezi ki és gyakorolja 
felette a munkáltatói jogot. 
 
5.2. A költségvetési szervnél alkalmazásban álló személyek jogviszonya: 
 foglalkoztatási jogviszony jogviszonyt szabályozó jogszabály 
1 közszolgálati jogviszony 2011. évi CXCIX. törvény a közszolgálati 

tisztviselők jogállásáról 
2 munkaviszony 2012. évi I. törvény a Munka Törvénykönyvéről 
3 megbízási jogviszony 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről 

 
6. Záró rendelkezés 

 
Jelen alapító okiratot a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés napjától kell 
alkalmazni, ezzel egyidejűleg a költségvetési szerv 2014. december 17. napján kelt alapító 
okiratot visszavonom. 
 
Kelt: Nagykálló, 2016. május 25. 
 
 
      P.H. 
 
 
          Juhász Zoltán  
            polgármester  
               
        

 
 
 
 
 
 
 
 
 


