
Okirat száma: NK/1369-4/2020. 

Alapító okirat 
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva 

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a alapján a Nagykőrösi 
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: Nagykőrösi Polgármesteri Hivatal 

1.2. A költségvetési szerv 

1.2.1. székhelye: 2750 Nagykőrös, Szabadság tér 5. 

1.2.2. telephelye(i): 

 telephely megnevezése telephely címe 

1  2750 Nagykőrös, Szabadság tér 4. 

2  2750 Nagykőrös, Tomori utca 4. 

2. A költségvetési szerv 
alapításával és megszűnésével összefüggő rendelkezések 

2.1. A költségvetési szerv alapításának dátuma: 1990. szeptember 30. 

2.2. A költségvetési szerv alapítására, átalakítására, megszüntetésére jogosult szerv 

2.2.1. megnevezése: Nagykőrös Város Önkormányzata  

2.2.2. székhelye: 2750 Nagykőrös, Szabadság tér 5. 

2.3. A költségvetési szerv jogelőd költségvetési szervének 

 megnevezése székhelye 

1 Nagykőrösi Szolgáltató Központ 2750 Nagykőrös, Szabadság tér 4. 
 

3. A költségvetési szerv irányítása, felügyelete 

3.1. A költségvetési szerv irányító szervének 

3.1.1. megnevezése: Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
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3.1.2. székhelye: 2750 Nagykőrös, Szabadság tér 5. 

4. A költségvetési szerv tevékenysége 

4.1. A költségvetési szerv közfeladata: A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. 
évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 84. § (1) bekezdése alapján a Nagykőrösi 
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. Az önkormányzati fenntartású intézmények tervezési, 
gazdálkodási, finanszírozási, adatszolgáltatási, beszámolási feladatait, valamint a 
gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényben 
foglaltak szerinti gyermekétkeztetési feladatokat ellátó helyi önkormányzati 
költségvetési szerv. 

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 Nagykőrösi Polgármesteri Hivatal 
működéséhez, a helyi önkormányzat, a helyi nemzetiségi önkormányzat gazdasági 
feladatainak ellátásához, a jegyzőhöz telepített államigazgatási feladatok végzéséhez 
szükséges személyi, tárgyi feltételek biztosításához, a vagyonkezelt ingó-ingatlan vagyon 
fenntartásához kapcsolódó tevékenységek. 

           A költségvetési szerv ellátja  

– az önkormányzati fenntartású költségvetési szervek gazdálkodási feladatait,  

– a gyermekétkeztetési feladatokat az önkormányzati fenntartású óvodában, továbbá a 
működési területén a Ceglédi Tankerületi Központ által fenntartott köznevelési 
intézményekben,  

– Nagykőrös város közigazgatási területén a szünidei gyermekétkeztetést. 

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 
011140 

Országos és helyi nemzetiségi önkormányzatok igazgatási 
tevékenysége 

3 011220 Adó-, vám- és jövedéki igazgatás 

4 013210 Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások 

5 013330 Pályázat- és támogatáskezelés, ellenőrzés 

6 
013350 

Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos 
feladatok 

7 
013360 

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

8 016010 Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti 
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képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek 

9 016020 Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek 

10 016030 Állampolgársági ügyek 

11 031030 Közterület rendjének fenntartása 

12 041110 Általános gazdasági és kereskedelmi ügyek igazgatása 

13 041120 Földügy igazgatása 

14 041210 Munkaügy igazgatása 

15 044310 Építésügy igazgatása 

16 045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása 

17 053010  Környezetszennyezés csökkentésének igazgatása 

18 062010 Településfejlesztés igazgatása 

19 081071 Üdülői szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés 

20 082010 Kultúra igazgatása 

21 091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai 

22 096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben 

23 096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben 

24 104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés 

25 106020 Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások 

26 109010 Szociális szolgáltatások igazgatása 

4.5. A költségvetési szerv illetékessége, működési területe:  

4.5.1. Általános: Nagykőrös város közigazgatási területe.  

5. A költségvetési szerv szervezete és működése 

5.1. A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje: A polgármesteri hivatalt vezető jegyző 
kinevezése az Mötv. 82. §-a, valamint a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. 
törvény rendelkezéseinek megfelelően történik. A költségvetési szerv vezetőjét, a jegyzőt a 
polgármester pályázat útján határozatlan időre nevezi ki. A jegyző tekintetében az egyéb 
munkáltatói jogokat a polgármester gyakorolja. 

5.2. A költségvetési szervnél alkalmazásban álló személyek jogviszonya: 

 foglalkoztatási jogviszony jogviszonyt szabályozó jogszabály 

1 
közszolgálati jogviszony A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. 

törvény 

2 munkaviszony Munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény  

3 
közfoglalkoztatási 
jogviszony 

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

4 megbízási jogviszony Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 

 



ZÁRADÉK
Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 5. § (4) bekezdése
alapján  a  Magyar  Államkincstár  nevében  igazolom,  hogy  jelen  alapító  okirat  módosításokkal  egységes
szerkezetbe foglalt szövege megfelel az alapító okiratnak a NAGYKŐRÖSI POLGÁRMESTERI HIVATAL
2020. május 11. napján kelt, 2020. július 01. napjától alkalmazandó NK/1369-2/2020 okiratszámú módosító
okirattal végrehajtott módosítása szerinti tartalmának.

Kelt: Budapest, 2020. május 13.
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I G A Z O L Á S
Ezt az elektronikus dokumentumot az elektronikus ügyintézés részletszabályairól szóló 451/2016. (XII.  19.) Korm.
rendelet alapján nyújtott azonosításra visszavezetett dokumentumhitelesítés (AVDH) központi elektronikus ügyintézési
szolgáltatás keretében a Szolgáltató, azaz a NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt., elektronikus bélyegzővel
és időbélyegzővel látta el.


A polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény 325. § (1) bekezdés g) pontjában foglaltaknak megfelelően, az
azonosításra visszavezetett dokumentumhitelesítés szolgáltatás keretében hitelesített dokumentum teljes bizonyító erejű
magánokirat. A polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény 323. § (4)-(5) bekezdésében és az elektronikus
ügyintézés  részletszabályairól  szóló  451/2016.  (XII.  19.)  Korm.  rendelet  113.  §  (4)  bekezdésében  foglaltaknak
megfelelően az azonosításra visszavezetett dokumentumhitelesítés szolgáltatás keretében hitelesített dokumentum
közokirat, ha azt bíróság, közjegyző, ügyész vagy más hatóság, illetve közigazgatási szerv ügykörén belül, a jogszabályi
rendelkezéseknek megfelelő módon állította ki.


Az Igazoláshoz tartozó dokumentum az azonosítást elvégző, hitelesítést kérő szakrendszertől kapott adatok alapján az
alábbi hivatalos személytől származik:


Neve: Kánya Lászlóné


Egyedi azonosítója: KT01224


Beosztása: osztályvezető


Szervezeti egység megnevezése: Államháztartási Iroda


Hivatal megnevezése: Magyar Államkincstár Budapesti és Pest Megyei Igazgatóság


A hitelesítés időpontja: 2020.05.13 13:32:28


Ez az elektronikus dokumentum két, egymástól elválaszthatatlanul összetartozó részből, az eredeti dokumentumból és záradékból áll.
Az Igazolás című jelen záradék az eredeti elektronikus dokumentum csatolt melléklete. A záradék olvasható szöveges formában rögzíti
az eredeti dokumentum hitelesítésének körülményeit és az ezzel kapcsolatos egyéb adatokat.


A szolgáltató elérhetőségei


Csatlakozott szakrendszerek: helpdesk@nisz.hu
Honlap:  http://szeusz.gov.hu/avdh
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