
Okirat száma:Tj/1168-3/2019. 
 

Alapító okirat 
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva 

 
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a alapján a Tiszajenői Közös 
Önkormányzati Hivatal alapító okiratát a következők szerint adom ki: 
 

1. A költségvetési szerv 
megnevezése, székhelye, telephelye 

 
1.1. A költségvetési szerv 

1.1.1 megnevezése: Tiszajenői Közös Önkormányzati Hivatal 
 

1.2. A költségvetési szerv 
1.2.1. székhelye: 5094 Tiszajenő, Vasút utca 11. 

             1.2.2.  telephelyei: 
            
  telephelyek megnevezése     telephelyek címe 
1 Tiszajenői Közös Önkormányzati Hivatal 

Vezsenyi Kirendeltsége 
5093 Vezseny, Templom utca 1. 

2 Tiszajenői Közös Önkormányzati Hivatal 
Tiszavárkonyi Kirendeltsége 

5092 Tiszavárkony, Endre király utca 37. 

 
 

2. A költségvetési szerv 
alapításával és megszűnésével összefüggő rendelkezések 

 
2.1.A költségvetési szerv alapításának dátuma: 2013. január 1. 

 
2.2. A költségvetési szerv alapításáról rendelkező jogszabály: Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 84.§- a, Tiszajenő Községi 
Önkormányzat Képviselő-testületének 124/2012.(XII.20.)Kt.sz. határozata, Vezseny 
Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 76/2012.(XII.20.) Kt.sz. határozata. 

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

 
 megnevezése székhelye 
1 Tiszajenő Községi Önkormányzat 5094 Tiszajenő, Vasút utca 11. 
2 Vezseny Községi Önkormányzat  5093 Vezseny, Templom utca 1. 
3 Tiszavárkony Községi Önkormányzat  5092  Tiszavárkony, Endre király utca 37. 

 
 

2.4.A költségvetési szerv jogelőd költségvetési szervének 
 megnevezése székhelye 

1 
Tiszajenő-Vezseny Községek 
Körjegyzősége 

5094Tiszajenő, Vasút utca 11. 

 
3. A költségvetési szerv irányítása, felügyelete 

 



3.1. A költségvetési szerv irányító szervének 
3.1.1.megnevezése:Tiszajenő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 

           3.1.2.székhelye:5094 Tiszajenő, Vasút utca 11. 
 

4. A költségvetési szerv tevékenysége 
 

4.1. A költségvetési szerv közfeladata:  
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény ( továbbiakban: 
Mötv.) 84.§ (1) bekezdése alapján a Tiszajenői  Közös Önkormányzati Hivatal  ellátja  az 
önkormányzat 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. 
 

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 közös hivatal ellátja az Mötv.-ben és a vonatkozó egyéb jogszabályokban a számára 
meghatározott feladatokat Tiszajenő, Vezseny és Tiszavárkony települések 
vonatkozásában. A közös hivatal feladatait részletesen a társult települések önkormányzatai 
által jóváhagyott, a közös hivatal működtetésére és fenntartására létrejött megállapodás 
tartalmazza. Vezseny és Tiszavárkony  településeken a közös hivatalnak kirendeltsége 
működik az igazgatási, pénzügyi, adózási tevékenység végzésére. 
 
 

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 011220 Adó-, vám-, és jövedéki igazgatás 

3 
016010 Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti 

képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek 
4 016020 Országos és helyi népszavazáshoz kapcsolódó tevékenységek 
5 016030 Állampolgársági ügyek 
6 013210 Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatás 

 
4.5.A költségvetési szerv illetékessége, működési területe:  

A Tiszajenői Közös Önkormányzati Hivatal illetékessége, működési területe Tiszajenő,  
Vezseny és Tiszavárkony  községek közigazgatási területe. 
 
 
 

5. A költségvetési szerv szervezete és működése 
 
5.1.A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje: 



A jegyző kinevezése a Mötv. 82-83. §-ai, valamint a közszolgálati tisztviselőkről szóló 
2011. évi CXCIX. törvény rendelkezéseinek megfelelően történik. Az önkormányzatok 
polgármesterei a jogszabályban megállapított képesítési követelményeknek megfelelő 
jegyzőt neveznek ki határozatlan időre. A polgármesterek döntésüket lakosságszám-
arányos többségi döntéssel hozzák.  

 
5.2.A költségvetési szervnél alkalmazásban álló személyek jogviszonya: 

 foglalkoztatási jogviszony jogviszonyt szabályozó jogszabály 

1 
közszolgálati jogviszony közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. 

törvény 
 
 
 


