
Kivonat a Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. november 22-ei
ülésének jegyzőkönyvéből

159/2012.(XI.22.) sz. önkormányzati határozat:

Fegyvernek Nagyközség Polgármesteri Hivatala Alapító Okiratának módosításáról

Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestület az Alaptörvény 32. cikk (1)
bekezdés b/ pontja alapján az alábbi határozatot hozza:

Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete a Polgármesteri Hivatal
231/2001.(XI.29.)sz. önk. határozattal elfogadott és a 80/2002.(V.6.)
105/2003.(VI.19.), 157/2003.(XI.4.), 9/2004.(I.29.), 065/2005.(VIII.25.),
50/2007.(III.26.), 35/3008.(III.27.), 127/2009.(VI.11.), 173/2009.(IX.2.),
230/2009.(XI.26.), 5/2010.(I.28.), 55/2010. (III.25.), 86/2011. (V.26.), 189/2011.
(XI.24.), 24/2012. (II.14.) és a 45 /2012.(III.29.) sz. határozattal módosított Alapító
Okiratát 2013. január 1-i hatállyal az alábbiak szerint módosítja:

1.) Az Alapító Okirat bevezető szövegrésze hatályát veszti és helyébe az alábbi
szövegrész kerül:

„Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 84. § (1) bekezdés alapján a
Fegyvernek Nagyközség Polgármesteri Hivatala Alapító Okiratát 2013. január 1.
napjával az alábbiak szerint adja ki:”

2.) Az Alapító Okirat 1.) költségvetési szerv c.) pontja hatályát veszti.

3.) Az Alapító Okirat 2.) pontja hatályát veszti és helyébe az alábbi 2.) pont kerül:

„2.) Költségvetési szerv létrehozásáról rendelkező határozat: 1990.
(7/1990.(X.26.) és 5/2000.(I.27.) sz. önkormányzati határozat”

4.) Az Alapító Okirat 3.) pontjának első és második francia bekezdése hatályát veszti
és helyébe az alábbi első és második francia bekezdés lép:

- „Az önkormányzat, polgármester, jegyző számára jogszabályban
meghatározott feladatok és a munkaszervezeti feladatai elvégzésének
előkészítése.

- Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete, polgármester,
jegyző döntéseinek végrehajtása.”

5.) Az Alapító Okirat 5.) pontjában az „Örményes közigazgatási területe” szövegrész
hatályát veszti.

6.) Az Alapító Okirat 8.) pontja hatályát veszti és helyébe az alábbi 8.) pont lép:

„8.) Vezetőjének kinevezési, megbízási rendje: Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló CLXXXIX. tv. 82. § (1) bekezdése alapján a



polgármester pályázat alapján a jogszabályban megállapított képesítési
követelményeknek megfelelő jegyzőt nevez ki.”

7.) Az Alapító Okirat 9.) pontjának első, második és negyedik francia bekezdése
hatályát veszti és helyébe az alábbi első második és negyedik francia bekezdés lép:

- „Polgármester: A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. tv. 63-73. §-ok szerint,

- Köztisztviselők: A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. tv.

- Közcélú, közhasznú foglalkoztatott: a Munka Törvénykönyvéről szóló 2012.
évi I. törvény.”

8.) Az Alapító Okirat 1. sz. mellékletében törlésre kerülnek a 6 jegyű szakfeladat
számok utáni kódszámok.

9.) Az Alapító Okiratot a képviselőtestület egységes szerkezetben jóváhagyja és
kiadja.
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