Gádoros Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
Polgármesteri Hivatala
Alapító okirata
(egységes szerkezetben)
Gádoros Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló
módosított 1990. évi LXV. törvény 9. §-a (4) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva, az
államháztartásról szóló módosított 1992. évi XXXVIII. törvény 87. §-a, és 88. §-a alapján,
figyelemmel az államháztartás működési rendjéről szóló módosított 217/1998. (XII. 30.) Korm.
rendelet 10. §-ára a Polgármesteri Hivatal alapító okiratát 2010. szeptember 1. napjával az alábbiak
szerint hagyja jóvá:
1. Költségvetési szerv alapadatai
- Költségvetési szerv megnevezése:

-

Költségvetési szerv rövidített neve:
Székhelye:
Első alapító okirat száma:
Költségvetési szerv közfeladata:

-

Illetékességi területe:
Alapvető szakágazat:

-

2. Irányító és fenntartó szervének neve,
székhelye:
3. Költségvetési szerv típus szerinti besorolása
- Tevékenység jellege alapján:
- Feladatellátáshoz kapcsolódó funkciója
alapján:

Gádoros Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének Polgármesteri Hivatala
Gádoros Nagyközség Polgármesteri Hivatala
5932 Gádoros, Kossuth u. 16.
122/1992. (VI. 30.) KT. számú határozat
közigazgatási jogalkalmazói és önkormányzati
működéssel kapcsolatos feladatok
Gádoros Nagyközség közigazgatási területe
841105 (helyi önkormányzatok, valamint
többcélú
kistérségi
társulások
igazgatási
tevékenysége
Gádoros
Nagyközség
Önkormányzatának
Képviselő-testülete Gádoros, Kossuth u. 16.
Közhatalmi szerv
Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési
szerv

4. Költségvetési szerv vezetőjére, foglalkoztatottjaira vonatkozó jogviszony:
- A költségvetési szerv vezetőjét Gádoros Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete
határozatlan időre nevezi ki, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 36. §-a
alapján.
- Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszonyok megjelölése: a köztisztviselők
jogállásáról szóló módosított 1992. évi XXIII. törvény, a közalkalmazottak jogállásáról szóló
módosított 1992. évi XXXIII. törvény, a Munka törvénykönyvéről szóló módosított 1992. évi
XXII. törvény, valamint a megbízási jogviszonyok tekintetében a Polgári Törvénykönyvről
szóló módosított 1959. évi IV. törvény szerint.
- A költségvetési szervet határozatlan időre hozták létre.
5. A feladatellátást szolgáló vagyon, vagyon feletti rendelkezési joga:
- A feladat ellátását szolgáló önkormányzati vagyon nagyságrendje és összetétele, az éves
költségvetés végrehajtásáról szóló rendelet mellékletét képező vagyonmérlegben szerepel.
- A vagyon feletti rendelkezési joga: A költségvetési szerv a vagyonmérlegében szereplő vagyont
köteles megőrizni, valamint a gazdálkodás szabályai szerint kezelni és gyarapítani. A vagyont
elidegeníteni, a használat, illetve a hasznosítás jogát átengedni, Gádoros Nagyközség
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Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás
szabályairól szóló 15/2008. (IV. 24.) KT. számú rendeletében foglalt szabályok szerint lehet.
6. Költségvetési szerv tevékenysége:
6.1 Költségvetési szerv alaptevékenysége:
Szakfeladat száma
2009. évi
014034
452025
631211

Alaptevékenység megnevezése
Kisegítő mezőgazdasági szolgáltatás
Helyi közutak létesítése, felújítása
Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése
Önkormányzat és többcélú kistérségi társulás igazgatási
tevékenysége

751153

Helyi kisebbségi önkormányzat igazgatási tevékenysége

751164

Országgyűlési képviselő választás

751175

Önkormányzati képviselő választás

751186

Város- és községgazdálkodási szolgáltatás

751845

Közvilágítási feladatok

751878

Önkormányzat és többcélú kistérségi társulás feladatra
nem tervezhető elszámolása

751966

Finanszírozási műveletek elszámolása

751999

Anya-, gyermek- és csecsemővédelem

851912

Rendszeres szociális pénzbeni ellátások

853311

Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeni ellátások

853322

Munkanélküli ellátások

853333

Eseti pénzbeni szociális ellátások

853344

Települési
hulladékok
tevékenység

kezelése,

köztisztasági

Alaptevékenység megnevezése
Települési hulladék kezelése, ártalmatlanítása
Út, autópálya építése
Közutak üzemeltetése, fenntartása
Egyéb pénzügyi kiegészítő tevékenység
Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
Önkormányzati jogalkotás
Országgyűlési képviselő választásokhoz kapcsolódó
tevékenységek
Önkormányzati képviselő választásokhoz kapcsolódó
tevékenységek
Országos, települési és területi kisebbségi önkormányzati
választásokhoz kapcsolódó tevékenységek
Európai Parlamenti képviselő választáshoz kapcsolódó
tervékenységek

902113

Szakfeladat száma
2010. január 1. napjától
382101
421100
522110
661902
682001
682002
841112
841114
841115
841116
841117
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Országos és helyi népszavazáshoz kapcsolódó
tevékenységek
Önkormányzati és többcélú kistérségi társulások
igazgatási tevékenysége
Települési kisebbségi önkormányzatok igazgatási
tevékenysége
Közvilágítás
Város-, községgazdálkodási m. n. s. szolgáltatások

841118
841126
841127
841402
841403

Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások
elszámolásai

841901

Háziorvosi alapellátás

862101

Ifjúság-egészségügyi gondozás

869042

Rendszeres szociális segély

882111

Időskorúak járadéka

882112

Lakásfenntartási támogatás normatív alapon

882113

Ápolási díj alanyi jogon

882115

Ápolási díj méltányossági alapon

882116

Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeni ellátás

882117

Óvodáztatási támogatás

882119

Átmeneti segély

882122

Temetési segély

882123

Mozgáskorlátozottak eseti támogatása

882125

Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások

882129

Közgyógyellátás

882202

Köztemetés

882203

Önkormányzatok által nyújtott lakástámogatás

889942

Munkáltatók által nyújtott lakástámogatások

889943

Civil szervezetek működési támogatása

890301

Közcélú foglalkoztatás

890441

Közhasznú foglalkoztatás

890442

Záradék: Gádoros Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének Polgármesteri Hivatala
alapító okiratát Gádoros Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a 129./2010. (VIII. 26.)
KT. számú határozatával 2010. szeptember 1. napi hatállyal hagyta jóvá.
Gádoros, 2010. augusztus 26.

Dr. Prozlik László
polgármester

Varga József
jegyző
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Gádoros Nagyközség Polgármesteri Hivatala
5932 Gádoros, Kossuth u. 16.
Telefon: 68/490-001
K I V O NAT
Készült Gádoros Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. augusztus 26-án
megtartott soron kívüli ülésének jegyzőkönyvéből:
129/2010. (VIII. 26.) KT. számú határozat:
Gádoros Nagyközség Önkormányzatának
Képviselő-testülete a 101/2009. (V. 14.) KT.
számú határozattal elfogadott Gádoros
Nagyközség Polgármesteri Hivatala alapító
okiratának
„6.1
Költségvetési
szerv
alaptevékenysége” c. pontját kiegészíti az
emelkedő számsorrendnek megfelelően a
- 862 101 háziorvosi alapellátás
alaptevékenységgel és annak 2010. január 1.
napjától érvényes szakfeladat számával.
Gádoros Nagyközség Önkormányzatának
Képviselő-testülete
Gádoros
Nagyközség
Polgármesteri Hivatala egységes szerkezetbe
foglalt
alapító
okiratát
e
határozat
mellékleteként
elfogadja.
Felkéri
a
polgármestert az egységes szerkezetbe foglalt
alapító okirat kiadására, illetve annak Magyar
Államkincstárhoz történő 8 napon belüli
megküldésére.
Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Prozlik László polgármester
Dr. Prozlik László s. k.
polgármester

Varga József s. k.
jegyző

A kivonat hiteléül:
Gádoros, 2010. augusztus 26.
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