
 

Okirat száma: 

Módosító okirat 

A Segesdi Közös Önkormányzati Hivatal2012. december 21. napján kelt alapító okiratát az 
államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. § (2) bekezdése, a 11. § (7) bekezdése, 
valamint a 111. § (26) bekezdésére figyelemmel a következők szerint módosítom: 
 

 

1.Az alapító okirat 5. pontja helyébe a következő szöveg lép: 

 

„5. A költségvetési szerv tevékenysége: 

 

5.1. A költségvetési szerv főtevékenységének államháztartási szakágazati besorolása: 

Szakágazat száma és megnevezése: 

841105 Helyi önkormányzatok és társulások igazgatási tevékenysége 

 

5.2. A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti megjelölése: 

Kormányzati funkció kód és megnevezés: 

011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános 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.” 

 
 
2. Az alapító okirat 6. pontja helyébe a következő szöveg lép: 
 
6. A költségvetési szerv illetékessége, működési területe: 
 
„Segesd, Ötvöskónyi és Beleg községek közigazgatási területe.” 
 
 
3. Az alapító okirat a következő 6/a. ponttal egészül ki: 
 
„6/a. A költségvetési szerv vállalkozási tevékenységének felső határa: 
 
A költségvetési szerv vállalkozási tevékenységet nem végez.” 
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4. Az alapító okirat 9. pontja hatályát veszti. 
 
 
5. Az alapító okirat 11. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
„11. A költségvetési szervnél alkalmazásban álló személyek jogviszonya: 
 
A foglalkoztatási jogviszony megnevezése és a jogviszonyt szabályozó jogszabály: 
 
1. közszolgálati jogviszony – a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 
 
2. munkaviszony – a Munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 
 
3. egyéb foglalkoztatásra irányuló jogviszony – a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. 
törvény 
 
 
 
Jelen módosító okiratot a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés napjátólkell alkalmazni. 

Kelt: Segesd, 2015. november 5. 

P.H. 

Péntek László                                      Pusztai László                             Tamás Csaba 

polgármester                                        polgármester                                polgármester 

 

 

 

dr. Varga Katalin 

jegyző 

Záradék: 

A Segesdi Közös Önkormányzati Hivatal Alapító okiratának módosítását Segesd Község 

Önkormányzatának Képviselő-testülete a …./2015. (XI. 5.) önkormányzati határozatával 

jóváhagyta. 

 

Segesd, 2015. november 5. 

 

 

                    Péntek László                                                               dr. Varga Katalin 

                    polgármester                                                                          jegyző 
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A Segesdi Közös Önkormányzati Hivatal Alapító okiratának módosítását Ötvöskónyi Község 

Önkormányzatának Képviselő-testülete a …./2015. (XI. 5.) önkormányzati határozatával 

jóváhagyta. 

 

Ötvöskónyi, 2015. november 5. 

 

 

                    Pusztai László                                                               dr. Varga Katalin 

                    polgármester                                                                          jegyző 

 

A Segesdi Közös Önkormányzati Hivatal Alapító okiratának módosítását Beleg Község 

Önkormányzatának Képviselő-testülete a …./2015. (XI. 5.) önkormányzati határozatával 

jóváhagyta. 

 

Beleg, 2015. november 5. 

 

 

                    Tamás Csaba                                                               dr. Varga Katalin 

                    polgármester                                                                         jegyző 

 


