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Jegyzőkönyvi kivonat 

 
Készült Demecser Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. 

február 27. napján a Demecseri Polgármesteri Hivatal „A” épülete (4516. 
Demecser, Kétezer-egy tér 1.) Polgármester Irodájában megtartott nyílt 
ülésének jegyzőkönyvéből. 

 
 

DEMECSER VÁROS 

ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
16/2014.(II.27.) 

HATÁROZATA 
 

 
A Demecseri Polgármesteri Hivatal alapító okiratának módosításáról 

 
 

Demecser Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról 
szóló 2011. évi CXCV. törvény 8.§ (5) bekezdésében kapott felhatalmazás 

alapján, az államháztartásról szóló törvény végrehajtására kiadott 368/2011. 
(XII.31.) Korm. rendelet 5.§ (1)-(2) bekezdésében foglalt tartalmi 

követelményeknek megfelelően a Demecseri Polgármesteri Hivatal alapító 
okiratát  az alábbiak szerint módosítja és a határozat  melléklete alapján 

foglalja egységes szerkezetbe: 
 

 
ALAPÍTÓ OKIRAT MÓDOSÍTÁSA 

 

I. 
A 21/2013. (III.1.) ÖKT. határozattal elfogadott alapító okirat III. 2. pontja 

törlésre kerül. 
 

III.2. Gazdálkodási besorolása:                 ----------------------------------- 
 

II. 
 

A 21/2013. (III.1.) ÖKT. határozattal elfogadott alapító okirat V.1. pontja 
helyébe az alábbi szövegrész lép: 

 
V.1. Szakmai alaptevékenysége: A polgármesteri hivatal ellátja az Mötv-ben 

és a vonatkozó egyéb jogszabályokban a 
számára meghatározott feladatokat. 

Gondoskodik a helyi önkormányzat, az 
önkormányzat intézményei, társulásai, a 

helyi nemzetiségi önkormányzat 
bevételeivel és kiadásaival kapcsolatban a 

tervezési, gazdálkodási, ellenőrzési, 
finanszírozási, adatszolgáltatási és 

beszámolási feladatok ellátásáról. 
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III. 

 
A 21/2013. (III.1.) ÖKT. határozattal elfogadott alapító okirat V.2. pontja 

helyébe az alábbi szövegrész lép: 
 

V.2. Államháztartási  
  szakágazati besorolása:  

 
841105 Helyi önkormányzatok 

és társulások igazgatási tevékenység 
 

 
 

IV. 
 

A 21/2013. (III.1.) ÖKT. határozattal elfogadott alapító okirat V.3. pontja 
helyébe az alábbi szövegrész lép: 

 
V.3. Szakmai alaptevékenységek kormányzati funkció szerinti megjelölése 

    
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános 

igazgatási tevékenysége 
011140 Országos és helyi nemzetiségi önkormányzatok igazgatási 

tevékenysége 
011220 Adó-, vám- és jövedéki igazgatás 

013210 Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások 
016010 Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselő 

választásokhoz kapcsolódó tevékenységek 
016020 Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek  

016030 Állampolgársági ügyek 
013340 Az állami vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok 

013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos 
feladatok 

011210 Az államháztartás igazgatása, ellenőrzése 
013110 A közszolgálat egyetemes humánerő- gazdálkodása 

013330 Pályázat – és támogatáskezelés, ellenőrzés 
013390 Egyéb kiegészítő szolgáltatások 

041210 Munkaügy igazgatása 
074011 Foglalkozás – egészségügyi alapellátás 

082010 Kultúra igazgatása 
098010 Oktatás igazgatása 

109010 Szociális szolgáltatások igazgatása 
076010 Egészségügy igazgatása  

061010 Lakáspolitika igazgatása 
044310 Építésügy igazgatása 
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V. 
 

A 21/2013. (III.1.) ÖKT. határozattal elfogadott alapító okirat X. pontja helyébe 
az alábbi szövegrész lép: 

 
 

X. Azonosító adatok: 
 Statisztikai számjel:   15404352-8411-325-15 

 Adószáma:     15404352-2-15 
 Törzskönyvi azonosító száma:  404354 

 (PIR) 
 TB törzsszám:    17615-4 

 Pénzügyi körzet:    0505 Demecser 
 Államháztartási egyedi  

         azonosító (ÁHTI):    716507 
 

 
 

VI. 
 

A 21/2013. (III.1.) ÖKT. határozattal elfogadott alapító okirat XIII. pontja 
törlésre kerül. 

 
XIII. Gazdálkodási rendje:                    -------------------------- 

 
 

 
VII. 

 
A 21/2013. (III.1.) ÖKT. határozattal elfogadott alapító okirat Záradék 

szövegrésze helyébe az alábbi szövegrész lép: 
 

Záradék: 
 

Jelen alapító okirat a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzéssel lép 
hatályba, ezzel egyidejűleg a 2013. március 1. napján kelt, a 21/2013. (III.1.) 

ÖKT. határozattal elfogadott, egységes szerkezetű alapító okirat hatályát veszti. 
 

 Demecser, 2014. február  
 

K.m.f. 
 

Kiss Gyula sk.      Barabás Jánosné dr. sk. 
polgármester         jegyző 

  
A kiadmány hiteléül: 

 
Leíró: Székelyné Szilágyi Júlia 
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A DEMECSERI POLGÁRMESTERI HIVATAL 

ALAPÍTÓ OKIRATA 
(egységes szerkezetben) 

 
Demecser Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról 

szóló 2011. évi CXCV. törvény 8.§ (5) bekezdésében kapott felhatalmazás 
alapján, az államháztartásról szóló törvény végrehajtására kiadott 368/2011. 

(XII.31.) Korm. rendelet 5.§ (1)-(2) bekezdésében foglalt tartalmi 
követelményeknek megfelelően a Demecseri Polgármesteri Hivatal alapító 

okiratát  az alábbiak szerint határozza meg: 
 

 
I. Neve:      Demecseri Polgármesteri Hivatal 

 
 

II.1 Székhelye:    4516 Demecser, Kétezer-egy tér 1. 
 

II.2 Telephelye:     4516 Demecser, Szent István út 2-4 
 

 
 

III.1 Az alapításáról rendelkező 
határozat: Demecser Város Önkormányzata 

Képviselő-testületének a 154/2004. 
(XI.24) Kt. határozata. 

 
III.2 Gazdálkodási besorolása:  ------------------------------------ 

 
 

III.3 Típus szerinti besorolás:   ---------------------------- 
 

 
 

IV. Közfeladata: A Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi 

CLXXXIX. törvény (a 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.  
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V.1. Szakmai alaptevékenysége: A polgármesteri hivatal ellátja az 

Mötv-ben és a vonatkozó egyéb 
jogszabályokban a számára 

meghatározott feladatokat. 
Gondoskodik a helyi önkormányzat, 

az önkormányzat intézményei, 
társulásai, a helyi nemzetiségi 

önkormányzat bevételeivel és 
kiadásaival kapcsolatban a 

tervezési, gazdálkodási, ellenőrzési, 
finanszírozási, adatszolgáltatási és 

beszámolási feladatok ellátásáról. 
 

V.2. Államháztartási szakágazati besorolása:  
 

 
841105 Helyi önkormányzatok és társulások igazgatási tevékenysége 

 
 

V.3. Szakmai alaptevékenységek kormányzati funkció szerinti megjelölése 
 

011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános 
igazgatási tevékenysége 

011140 Országos és helyi nemzetiségi önkormányzatok igazgatási 
tevékenysége 

011220 Adó-, vám- és jövedéki igazgatás 
013210 Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások 

016010 Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselő 
választásokhoz kapcsolódó tevékenységek 

016020 Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek  
016030 Állampolgársági ügyek 

013340 Az állami vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok 
013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos 

feladatok 
011210 Az államháztartás igazgatása, ellenőrzése 

013110 A közszolgálat egyetemes humánerő- gazdálkodása 
013330 Pályázat – és támogatáskezelés, ellenőrzés 

013390 Egyéb kiegészítő szolgáltatások 
041210 Munkaügy igazgatása 

074011 Foglalkozás – egészségügyi alapellátás 
082010 Kultúra igazgatása 

098010 Oktatás igazgatás 
109010 Szociális szolgáltatások igazgatása 

076010 Egészségügy igazgatása  
061010 Lakáspolitika igazgatása 

044310 Építésügy igazgatása 
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V.4. Vállalkozási tevékenység felső  
  határa a módosított kiadási  

  előirányzatok arányában:  Nincs 
 

 
VI. Az alapítás ideje:    1990. 

 
 

VII. Alapító neve és címe: Demecser Város Önkormányzata 
 4516 Demecser, Kétezer-egy tér 1. 

 
 

VIII. Irányító szervének 
   neve, székhelye: Demecser Város 

Önkormányzatának Képviselő-
testülete 

 4516 Demecser, Kétezer-egy tér 1. 
 

 
IX. Jogállása: Önálló jogi személyként működő 

költségvetési szerv. 
 

 
X. Azonosító adatok: 

 
 Statisztikai számjel:   15404352-8411-325-15 

 Adószáma:     15404352-2-15 
 Törzskönyvi azonosító száma:  404354 

 (PIR) 
 TB törzsszám:    17615-4 

 Pénzügyi körzet:    0505 Demecser 
 Államháztartási egyedi  

azonosító (ÁHTI):    716507 
 

 
 

XI. Elérhetőségei: Telefonszám: 06-42/533-500 
 Fax: 06-42/533-509 

 E-mail: 
pm.hiv.demecser@gmail.com 

 
 

XII. Illetékessége, működési köre: Demecser város közigazgatási 
területe 

 
 

XIII. Gazdálkodási rendje: --------------------------------- 
 

 
XIV. Szervezete:    ---------------------------------- 

mailto:pm.hiv.demecser@gmail.com
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XV. Vezetőjének megbízási rendje: A jegyző kinevezése az 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. 
 

 
 

XVI. Feladatellátását szolgáló  
   vagyon: A demecseri 246/1 hrsz-ú, 

valóságban  4516 Demecser, 
Kétezer-egy tér 1. szám alatti 

ingatlan, kivéve a külön 
megállapodás alapján az Sz.-Sz.-B. 

Megyei Kormányhivatal Kemecsei 
Járási Hivatalának ingyenes 

használatra átadott 101,6 m2 
nagyságú épületrész. 

 
 A demecseri 746 és 770 hrsz-ú, 

valóságban 4516 Demecser, Szent 
István út 2-4. szám alatti ingatlan. 

 
 

XVII. A vagyon feletti rendelkezés: A képviselő-testület által elfogadott 
hatályos vagyonrendelet szerint. 

 
 

XVIII. Foglalkoztatottjaira vonatkozó  
 foglalkoztatási jogviszonyok  

     megjelölése: - munkaviszony (munka    
törvénykönyve szerinti), 

- közalkalmazotti jogviszony, 
- közszolgálati jogviszony, 

- megbízásos jogviszony, 
- közfoglalkoztatási jogviszony 

Záradék:  
 

Jelen alapító okirat a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzéssel lép 
hatályba, ezzel egyidejűleg a 2013. március 1. napján kelt, a 21/2013. (III.1.) 

ÖKT. határozattal elfogadott, egységes szerkezetű alapító okirat hatályát 
veszti.   

 
Demecser, 2014. február  

Kiss Gyula sk.      Barabás Jánosné dr.sk. 
polgármester        jegyző 


