Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete 175/2016. (XI.24.) határozatának, valamint
Szőc Község Önkormányzata Képviselő-testülete 63/2016. (XI.24.) határozatának
1. melléklete

Okirat száma: 973/2016.

Módosító okirat
A Nyirádi Közös Önkormányzati Hivatal a Nyirád Község Önkormányzata és Szőc Község
Önkormányzata által 2013. március 5. napján kiadott, 358-2/2013 számú alapító okiratát az
államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a alapján – a Magyarország 2017.
évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvényre figyelemmel – a következők
szerint módosítom:
1. A Preambulum helyébe a következő szöveg lép:
„Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a alapján a(z) Nyirádi Közös
Önkormányzati Hivatal alapító okiratát a következők szerint adom ki:”
2. Az alapító okirat 9. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„ 4.3.

A költségvetési szerv alaptevékenysége: Helyi önkormányzatok és társulások
igazgatási tevékenysége

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

011140

Országos és helyi nemzetiségi önkormányzatok
igazgatási tevékenysége

3

011220

Adó-, vám- és jövedéki igazgatás

4

013210

Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások

016010

Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti
képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek

016020

Országos és helyi népszavazással kapcsolatos
tevékenységek

7

016030

Állampolgársági ügyek

8

096015

Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben

9

096025

Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben

10

104037

Intézményen kívüli gyermekétkeztetés

11

107051

Szociális étkeztetés

1
2

5
6

3. Az alapító okirat 2., 4., 10., 13., 14., 15. pontjai és a Záradék elhagyásra kerülnek.
4. Az alapító okirat 17. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„5.2. A költségvetési szervnél alkalmazásban álló személyek jogviszonya:

1
2
3
4

foglalkoztatási jogviszony

jogviszonyt szabályozó jogszabály

Köztisztviselő

A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX.
törvény

Közalkalmazott

A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII.
törvény

Munkavállaló

A Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény

Megbízásos jogviszony

A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény

„
5. Az alapító okirat 18. Záró rendelkezések pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„ 6. Záró rendelkezés
Jelen alapító okiratot a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés napjától kell alkalmazni,
ezzel egyidejűleg a költségvetési szerv 2013. március 5. napján kelt, 358-2/2013. okiratszámú
alapító okiratát visszavonom.”

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

Kelt: Nyirád, 2016. december 14.

P.H.

aláírás
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