A Képviselő-testület 61/2018. (II. 28.) sz. kt. határozatának melléklete
Okirat száma: II/___/2018.

Módosító okirat
A
Mezőkovácsházi
Polgármesteri
Hivatal,
Mezőkovácsháza
Város
Önkormányzatának Képviselő-testülete által 2017. június 21. napján kiadott,
II/1656/2017. számú alapító okiratát az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV.
törvény 8/A. §-a alapján – a 61/2018. (II. 28.) sz. kt. határozatra figyelemmel – a
következők szerint módosítom:
1. Az Alapító Okirat 4.4. pontja helyébe az alábbi táblázat kerül:
4.4.

A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti
megjelölése:
kormányzati
funkciószám

kormányzati funkció megnevezése

011130

Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és
általános igazgatási tevékenysége

011220

Adó-, vám- és jövedéki igazgatás

013360

Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési,
egyéb szolgáltatások

016010

Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselő
választásokhoz kapcsolódó tevékenységek

5

016020

Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek

6

016030

Állampolgársági ügyek

7

041233

Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

104060

A gyermekek, fiatalok és családok életminőségét javító
programok
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2 . Az Alapító Okirat 4.3. pontja helyébe az alábbi szöveg kerül:
4.3. A költségvetési szerv alaptevékenysége: A polgármesteri hivatal ellátja az Mötv.ben és a vonatkozó egyéb jogszabályokban a számára meghatározott feladatokat.
Gondoskodik Mezőkovácsháza Város Önkormányzata, Román Nemzetiségi
Önkormányzat Mezőkovácsháza, Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulása, a
Mezőkovácsházi Humán Szolgáltató Központ, Mezőkovácsházi Városi Könyvtár,
valamint a Mezőkovácsházi Négy Évszak Óvoda és Bölcsőde bevételeivel és
kiadásaival kapcsolatban a tervezési, gazdálkodási, pénzügyi, ellenőrzési,
finanszírozási, adatszolgáltatási és beszámolási feladatok ellátásáról.
3. Az Alapító Okirat 5.2. pontja helyébe az alábbi táblázat kerül:
5.2.

A költségvetési szervnél alkalmazásban álló személyek jogviszonya:

foglalkoztatási jogviszony

jogviszonyt szabályozó jogszabály

1

Közszolgálati jogviszony

2011. évi CXCIX tv. a közszolgálati tisztviselőkről

2

Munkaviszony

2012. évi I. tv. a munka törvénykönyvéről

3

Közfoglalkoztatási
jogviszony

2011. évi CVI. törvény a közfoglalkoztatásról és a
közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó, valamint egyéb
törvények módosításáról

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

Kelt: Mezőkovácsháza, 2018. február 28.

P.H.

Varga Gusztáv
polgármester

