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Alapító okirat 
(egységes szerkezetben) 

 
1.) A költségvetési szerv megnevezése: Földeák-Óföldeák Községek Körjegyz�ségi Hivatala 
  
                                             Rövid neve:  Körjegyz�ségi Hivatal 
 
                                            Törzsszáma: 357447  
 
2.) Székhelye:                                          6922 Földeák, Szent László tér 1. 
 
3.) Telephelye:                                        6923 Óföldeák, Bajcsy-Zsilinszky u. 2. 
 
4.) Alapításának ideje:                          1991. január 1. 
 
5.) Az alapító szervek neve: 

  
   Földeák Község Önkormányzatának képvisel�-testülete  

     6922 Földeák, Szent László tér 1. 
 
                          Óföldeák Község Önkormányzatának képvisel�-testülete 
                          6923 Óföldeák, Bajcsy-Zsilinszky u. 2. 
 
6.) A költségvetési szerv alapító szerve szerinti besorolása: helyi önkormányzati      
                                                                                                                    költségvetési szerv 
 
7.) A költségvetési szerv irányító szerve: Földeák Községi Önkormányzat képvisel�- 
                                                                              testülete, 6922 Földeák, Szent László tér 1. 
                                                           
8.) Fenntartó neve, címe:   

  
    Földeák Községi Önkormányzata  
    6922 Földeák, Szent László tér 1.  
 

 
9.) Jogállása: önálló jogi személy 
 
10.) Besorolása: - a tevékenység jellege alapján: közhatalmi  költségvetési szerv 
                            - a közhatalmi szerv fajtája:  körjegyz�ségi hivatal  

    - feladatellátáshoz kapcsolódó funkciója: önállóan m�köd� és gazdálkodó  

                                                                      költségvetés  szerv           
 - el�irányzatok feletti rendelkezési jogosultság szempontjából:             
                              teljes jogkörrel   rendelkez� költségvetési szerv 

    
   (Az intézmény a részére jóváhagyott, illetve módosított el�irányzattal 

önállóan gazdálkodik. Az el�irányzat-felhasználással kapcsolatos 
kérdésekben Földeák község Önkormányzata hatályos költségvetési 
rendelete alapján kell eljárni. Ez a besorolás az intézmény jogi személyiségét 
és szakmai önállóságát nem érinti.) 
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Körjegyz�ségi Hivatal, mint önállóan m�köd� és gazdálkodó költségvetési szerv látja el 
a saját hivatali költségvetési gazdálkodása mellett a társult  (alapító) önkormányzatok 
önálló költségvetéséhez kapcsolódó  gazdálkodási, pénzügyi és számviteli feladatait ill. 
a munkamegosztás és felel�sségvállalás rendjére vonatkozó Megállapodásban 
foglaltaknak megfelel�en az önállóan m�köd� intézmények gazdálkodási, pénzügyi és 
számviteli feladatait. Az önkormányzatok gazdálkodásának szervezése, el�készítése és 
bonyolítása a körjegyz�ség sajátos feladata, az önkormányzatok rendeleteit kell 
alkalmazni minden olyan egyedi esetben, amikor a körjegyz�ség a társult (alapító) 
önkormányzatok valamelyike költségvetésének végrehajtására intézkedik. A körjegyz� a 
gazdálkodást érint� kérdésekben csak a saját hivatali költségvetése felett rendelkezik. 
Részletes szabályozása továbbá a gazdasági szervezet ügyrendjében történik. 
 

 
11.) Illetékessége: Földeák és Óföldeák községek közigazgatási területe. 
 
12.) Jogszabályban meghatározott közfeladata: 
 

Az önkormányzatok m�ködésével, valamint az államigazgatási ügyek döntésre való 
el�készítésével, végrehajtásával és ellen�rzésével kapcsolatos feladatok ellátása Földeák 
és Óföldeák községek közigazgatási területén. A körjegyz�ség végzi az alapító 
önkormányzatok és az általuk fenntartott részben önálló intézmények könyvviteli és 
számviteli teend�it, közrem�ködik gazdálkodása vitelében a munkamegosztás és 
felel�sségvállalás rendjér�l szóló megállapodások figyelembevételével. (Földeák 
Község Önkormányzata, és Óföldeák Község Önkormányzata  adatait  a függelék 
tartalmazza) 

 
13.) Az intézmény állami alapfeladatként ellátandó alaptevékenysége:  

 
TEÁOR száma: 8411 Általános közigazgatás 

          
         Alapvet� szakágazat: 841105 Helyi önkormányzatok, valamint többcélú   
                                              kistérségi társulások igazgatási  tevékenysége 

 
Alapvet� szakfeladata: 841126 Helyi önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi 
társulások igazgatási  tevékenysége 
 
 
Szakágazat   Államháztartási        Szakfeladatok száma, megnevezése: 
száma:          szakágazat száma:    2009. december 31-ig 
 
8411 Általános közigazgatás  
         841105 Helyi önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások  
                         igazgatási  tevékenysége 
 
                     75115-3 Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási  
                                    tevékenysége 
                    75117-5 Országgy�lési képvisel�választással kapcsolatos feladatok      
                                    végrehajtása 
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                    75118-6 Önkormányzati képvisel�választással kapcsolatos feladatok  
                                    végrehajtása 
                     75192-2 Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások elszámolásai 

 
Szakágazat   Államháztartási        Szakfeladatok száma, megnevezése: 
száma:          szakágazat száma:    2010. január 1. napjától 
 
8411 Általános közigazgatás  
         841105 Helyi önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások  
                         igazgatási  tevékenysége 
 
         841126-1 Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási  
                         tevékenysége 
       841112-1 Önkormányzati jogalkotás 
         841114-1 Országgy�lési képvisel�választásokhoz kapcsolódó tevékenységek      
         841115-1 Önkormányzati képvisel�választásokhoz kapcsolódó tevékenységek 
         841117-1 Európai parlamenti képvisel�választáshoz kapcsolódó tevékenységek 
         841901-1 Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások elszámolásai 
 

14.) Kiegészít� tevékenysége:  nincs 
 
15.) Kisegít� tevékenysége: nincs 
 
16.) Vállalkozási tevékenysége: vállalkozási tevékenységet nem folytat. 
 
17.) Az intézmény vezet�je: Köztisztvisel�i törvényben foglalt képesítési el�írásoknak    

                                      megfelel� körjegyz�. 
 

18.) A költségvetési szerv vezet�jének kinevezési rendje: 
 

a Köztisztvisel�k jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. tv. 8. §-a, A helyi 
önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. Tv. 40. §. (1) bekezdése alapján a következ�:  
 
A költségvetési szerv vezet�je a körjegyz�. A kinevezési jogot az alapító szervek 
képvisel�-testületeinek együttes ülése gyakorolja. A kinevezés pályázat útján, 
határozatlan id�re történik. Az egyéb munkáltatói jogokat - külön megállapodása 
alapján - Földeák község polgármestere gyakorolja a helyi önkormányzatokról szóló 
1990. évi LXV. törvény (Ötv.) alapján. 
 
Egyéb munkáltatói jog: kinevezés, felmentés, összeférhetetlenség megállapítása, 
fegyelmi eljárás megindítása és a fegyelmi büntetés kiszabása kivételével, minden más 
munkáltatói jog. 
 

19.) Foglalkoztatottak jogviszonya: alapesetben köztisztvisel�i jogviszony, melyre a 
köztisztvisel�k jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. Törvény rendelkezései az irányadók. 
Munkajogviszony, melyre a Munka Törvénykönyvér�l szóló 1992. évi XXII. Törvény 
rendelkezései az irányadók. Egyéb foglalkoztatásra irányuló jogviszonyra a Polgári 
Törvénykönyvr�l szóló 1959. évi IV. törvény (pl. megbízási jogviszony) az irányadó. 

      Az intézmény munkavállalói és alkalmazottai tekintetében az intézmény vezet�je   
      (körjegyz�) gyakorolja a munkáltatói jogokat. 
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20.) Intézményi vagyon: 
 

a.) A feladatellátást szolgáló vagyon: az önkormányzatok tulajdonában lev�, az 
önkormányzatok törzsvagyonába sorolt és a költségvetési szervek könyvviteli 
nyilvántartásában rögzített, az intézmény részére térítésmentesen használatba adott 
ingó és ingatlan vagyon: 
- tulajdonos: Földák Község Önkormányzata 
                    Óföldeák Község Önkormányzata 
- használó: Földeák-Óföldeák Községek Körjegyz�ségi Hivatala  

                
b.) A vagyon feletti rendelkezési jog: 
A költségvetési szerv vagyon feletti jogosultságának biztosítása az alapító 
önkormányzatok tulajdonával és vagyonával való gazdálkodás egyes szabályainak 
tárgyában hozott helyi önkormányzati rendeletek rendelkezéseiben foglaltak alapján 
történik. 

 
21.) Képviselet 
 

Az intézmény képviseletét a körjegyz� vagy az általa hivatalosan megbízott személy 
látja el. 
 

22.) Hatálybalépés 
 
        Az egységes szerkezetben elkészült alapító okirat 2009. július 1. napjától hatályos, a 
szakfeladatok felsorolásánál rögzített kivételekkel. 

 
 
 
         Vass Imre               Hajnal Gábor 
Földeák Község Önkormányzatának        Óföldeák Község Önkormányzatának 
         polgármestere                          polgármestere   
 

 
Záradék:  
Ezen alapító okiratot 

• Földeák község Önkormányzatának képvisel�-testülete a 134/2009.(VII.29.) Kt. 
határozatával jóváhagyta. 

• Óföldeák Község Önkormányzatának képvisel�-testülte a         /2009.(VII.29.) Kt. 
határozatával jóváhagyta 

 
Földeák, 2009. .... 
 
                                                                              Wéberné Bandur Rozália 
                                                                                         körjegyz� 
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Függelék 
 

1. Földeák Községi Önkormányzat gazdálkodási jellemz�i 
 

 
A szerv megnevezése, azonosító adatai: 

 
Az önkormányzat megnevezése: Földeák Község Önkormányzata 
 
Az önkormányzat székhelye (címe): 6922 Földeák Szent László tér 1. 
 

Gazdálkodási formája: önállóan gazdálkodó költségvetési szerv 
 
A szerv jelz�számai: 

- adószám:   15354642-2-06 
- KSH számjel:             0609210   
- Statisztikai kód:  15354642-8411-321-06 

          - PIR azonosító:            354644-0-00  
 
A szerv bankszámlavezet�jének neve, címe és számlaszáma: 

- neve: OTP Makói Fiók 
- címe: Makó, Széchenyi tér 12-14. 
- számlaszáma: 11735074-15354642                                                                                                                 

 
 
Az Önkormányzat kötelez� és önként vállalt feladatait a következ� tevékenységekkel látja el: 
 
Alapvet� szakágazat: 841105 Helyi önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások  
                                                  igazgatási  tevékenysége 
 
szakfeladatok száma, neve: 
2009. december 31-ig 
 
01403-4  Kisegít� mez�gazdasági szolgáltatás 
45202-5  Helyi közutak, hidak, alagutak létesítése és felújítása 
70101-5  Saját vagy bérelt ingatlan hasznosítása 
75115-3  Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége  
75175-7  Önkormányzat intézményeit ellátó kisegít� szolgálat 
75184-5  Város- és községgazdálkodási szolgáltatás 
75185-6  Települési vízellátás és vízmin�ség védelem 
75187-8  Közvilágítási feladatok 
75192-2  Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások elszámolásai  
75196-6  Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások feladatra nem   
                 tervezhet� elszámolása  
75199-9  Finanszírozási m�veletek elszámolása 
85201-8  Állategészségügyi tevékenység, 
85331-1  Rendszeres szociális pénzbeli ellátások 
85332-2  Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátások 
85333-3  Munkanélküli ellátások 
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85334-4  Eseti pénzbeli szociális ellátások 
85335-5  Eseti pénzbeli gyermekvédelmi ellátások 
90211-3  Települési hulladék kezelése, köztisztasági tevékenység 
93031-6  Temetkezés és ehhez kapcsolódó szolgáltatás 
  
 
Óföldeák Községi Önkormányzat gazdálkodási jellemz�i 

 
 
A szerv megnevezése, azonosító adata:i 

 
Az önkormányzat megnevezése: Óföldeák Község Önkormányzata. 
 
Az önkormányzat székhelye (címe): 6923 Óföldeák Bajcsy Zs.u.2. 
 
A szerv jelz�számai: 

- adószám:   15357236-1-06 
- KSH számjel: 0607755 
-    Statisztikai kód:      15357236-8411-321-06. 

         -     PIR azonosító:        357238-0-00 
A szerv bankszámlavezet�jének neve, címe és számlaszáma: 

- neve: OTP Makói Fiók 
- címe: Makó, Széchenyi tér 12-14. 
- számlaszáma:11735074-15357236                                                                                                                                           

 
 
Az Önkormányzat kötelez� és önként vállalt feladatait a következ� tevékenységekkel 
látja el. 
 
 Alapvet� szakágazat: 841105 Helyi önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások  
                                                  igazgatási  tevékenysége 
 
szakfeladatok száma, neve: 
2009. december 31-ig 
 
01403-4    Kisegít� mez�gazdasági szolgáltatás   
55241-1    Munkahelyi vendéglátás     
70101-5    Saját vagy bérelt ingatlan hasznosítása   
75115-3    Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége  
75184-5    Város-és községgazdálkodási szolgáltatás   
75192-2    Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások elszámolásai  
75196-6    Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások feladatra nem   
                 tervezhet� elszámolása  
85323-3    Házi segítségnyújtás      
85325-5    Szociális étkeztetés      
85331-1   Rendszeres szociális pénzbeli ellátások    
85332-2   Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátások    
85333-3   Munkanélküli ellátások   
85334-4   Esetei pénzbeli szociális ellátások   
93031-6   Temetkezés és ehhez kapcsolódó szolgáltatás  


