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         2. számú melléklet 
ALAPÍTÓ OKIRAT 

 
 

1. A költségvetési szerv neve:  Polgár Város Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala 
 

2. Székhelye, címe:               4090 Polgár, Barankovics tér 5.  
 

   3. Alapító szerv neve, címe:               Polgár Város Önkormányzata 
                                       4090 Polgár, Barankovics tér 5 
   
  4. Alapítás időpontja:  1990. 09. 30. 
    
  5. Jogszabályban meghatározott közfeladata: A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.  

törvény 38.§ (1) bekezdése alapján az önkormányzat működésével, valamint az 
államigazgatási ügyek döntésre való előkészítésével és végre hajtásával kapcsolatos 
feladatok ellátása, továbbá a nemzeti és etnikai kisebbségek jogairól szóló törvényben 
meghatározott feladatok ellátása. 

 
 6. Illetékességi területe:  Polgár Város közigazgatási területe 
 
 7. Irányító szerve:                  Polgár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

4090 Polgár, Barankovics tér 5. 
 
 8. Tevékenység jellege alapján: közhatalmi költségvetési szerv 

 
 9. Feladatellátáshoz kapcsolódó funkciója:  

 
Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv 

  
Ellátja az önállóan működő költségvetési szervek ( Ady Endre Művelődési Központ és 
Könyvtár, Napsugár Óvoda) és a helyi kisebbségi önkormányzat gazdálkodási feladatait. 
 

 
  10. A költségvetési szerv vezetőjének kinevezési rendje: 
 

A költségvetési szerv vezetőjét (jegyzőt) a Képviselő-
testület a köztisztviselők jogállásáról szóló 1993. évi 
XXIII. törvény alapján nevezi ki.  
 

  11. Foglalkoztatottaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszony megjelölése:  

Köztisztviselői jogviszony a köztisztviselők jogállásáról 
szóló 1992. évi XXIII. törvény szerint, meghatározott 
esetekben a Munka Törvénykönyvéről szóló, többször 
módosított 1992.évi XII. törvény rendelkezései az 
irányadók. Egyéb foglakoztatásra irányuló jogviszonyra a 
Polgári törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény (pl. 
megbízási jogviszony) az irányadó. 

 12. A költségvetési szerv szakágazati besorolása és megnevezése: 
 

841105 helyi önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások igazgatási 
              tevékenysége 
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 A 13.-16. pontban meghatározott szakfeladatrend 2009. december 31-ig hatályos.  

 
13. Alaptevékenysége: 

45202-5 helyi közutak, hidak létesítése és felújítása 
75114-2 területi, körzeti igazgatási szervek tevékenysége 
75115-3 önkormányzatok igazgatási tevékenysége  

• a város honlapjának folyamatos működtetése, az önkormányzatnak 
  és intézményeinek a www.polgar.hu oldalon keresztül történő 
  rendszeres tájékoztatása, 

• a PolgárTárs újság szerkesztése, nyomtatása és teljes körű terítésének 
  lebonyolítása, 

• promócióseszközök: PRtermékek, kiadványok, reklám felületek 
készítése,   illetve biztosítása. 

75116-4 helyi kisebbségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége 

75117-5 országgyűlési képviselőválasztással kapcsolatos feladatok 

75118-6 önkormányzati képviselőválasztással kapcsolatos feladatok 

75187-8 közvilágítási feladatok 
75192-2 önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások elszámolásai 
75196-6 önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások feladatra nem 

tervezhető elszámolása 
85129-7 védőnői szolgálat 
85201-8 állategészségügyi tevékenység 
85331-1 rendszeres szociális pénzbeli ellátások 
85332-2 rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátások 
85333-3 munkanélküli ellátások 
85334-4 eseti pénzbeli szociális ellátások 
85335-5 eseti pénzbeli gyermekvédelmi ellátások 
93092-1 családi ünnepek szervezése 
90111-6 szennyvízelvezetés-és kezelés 
90211-3 települési hulladékok kezelése, köztisztasági tevékenység 

  
14.Az alaptevékenység ellátására létrehozott kiegészítő tevékenysége: 

75184-5 város-és községgazdálkodási szolgáltatás 
85123-1 kiegészítő alapellátási szolgáltatások 

 
15. Kisegítő tevékenysége:  

a költségvetési szerv kisegítő tevékenységet nem folytat. 
16. Vállalkozási tevékenysége: 

a költségvetési szerv vállalkozási tevékenységet nem folytat. 
 
A 17-20. pontban meghatározott szakfeladatrend 2010. január 01-től hatályos. 
 
     
17. Alaptevékenységének szakfeladatai:  
 

412000 Lakó- és nem lakó épület építése 
421100 Út, autópálya építése 
841112 Önkormányzati jogalkotás   
841124 Területi általános végrehajtó igazgatási tevékenység 
841126 Önkormányzatok és többcélú társulások igazgatási tevékenysége 
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841129 Önkormányzatok és többcélú társulás pénzügyi igazgatása 
890301 Civil szervezetek működési támogatása 
842421 Közterület rendjének fenntartása 
841127 Települési kisebbségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége 
841114 OGY képviselőválasztások 
841115 Önkormányzati képviselő-választások 
841401 Önkormányzat közbeszerzési eljárásainak lebonyolításával összefüggő 

szolgáltatások 
841402 Közvilágítás 
841901 Önkormányzatok elszámolásai 
841902 Központi költségvetési befizetések 
841133 Adó, illeték kiszabása, beszedése, adóellenőrzés 
843044 Gyógyító-megelőző ellátások finanszírozása 
869042 Ifjúság-egészségügyi gondozás    
882111 Rendszeres szociális segély 
882112 Időskorú járadék 
882113 Lakásfenntartási támogatás normatív alapon  
882115 Ápolási díj alanyi jogon 
882117 Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás 
882119 Óvodáztatási támogatás 
882122 Átmeneti segély 
882123 Temetési segély 
882125 Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása 
882129 Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások 
882202 Közgyógyellátás 
882203 Köztemetés 
889935 Otthonteremtési támogatás 
889936 Gyermektartásdíj megelőlegezés 
889942 Önkormányzat által nyújtott lakástámogatás 
889943 Munkáltatók által nyújtott lakástámogatások   
370000 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése 
381102 Egyéb, nem veszélyes hulladék összetevőinek válogatása, elkülönített 

begyűjtése, szállítása, átrakása 
381103 Települési hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása 
890441 Közcélú foglalkoztatás 
890442 Közhasznú foglalkoztatás 
890443 Közmunka 
682002 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 
841403 Város-, és Községgazdálkodás m.n.s. szolgáltatások 
841906 Finanszírozási műveletek 
841907 Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szerveikkel 
841908 Fejezeti és általános tartalékok elszámolása 
869047 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás 
        

 
 

 18. Az alaptevékenység ellátására létrehozott kiegészítő tevékenysége: 
869037        Fizikoterápiás szolgáltatás 

 
 19. Kisegítő tevékenysége:  

a költségvetési szerv kisegítő tevékenységet nem folytat. 
 20. Vállalkozási tevékenysége: 

a költségvetési szerv vállalkozási tevékenységet nem folytat. 
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21. Feladatellátást szolgáló vagyon:  
A költségvetési szerv feladatellátásához szükséges vagyonát a székhelyen 
vagyonleltárban nyilvántartott vagyonelemek: ingatlan, berendezések és felszerelések 
képezik. 

 
 
 
 
22. A vagyon feletti rendelkezés jogosultsága: 
 
A költségvetési szerv feladatellátásához szükséges feltételeket (vagyon) az önkormányzat biztosítja. A 
vagyon feletti rendelkezés jogát a költségvetési szerv az önkormányzat vagyonáról és a 
vagyongazdálkodás szabályairól szóló 12/2005. (III.20.) rendelete szerint gyakorolja. A 
gazdálkodással összefüggő jogosítványokat az önálló gazdálkodási jogkörrel felruházott költségvetési 
szervek gazdálkodására vonatkozó jogszabályok, valamint az Önkormányzat 12/2005. (III.31.) 
rendelete szerint gyakorolja a költségvetési szerv vezetője. 
 
 
23. Záró rendelkezések: 
 
23. 1. Hatályba lépés időpontja:   
Polgár Város Önkormányzata Képviselő-testületének a …./2010.(II.11.) sz. határozatára való 
tekintettel 2010.  február 15. napja. 
 
23. 2 Felülvizsgálat rendje: 
 
Felülvizsgálatára a tartalmával összefüggő elemeket érintő törvényi változásokkal, rendeletekkel és a 
helyi határozatokkal összefüggésben kerül sor. 
 
23.3. Az alapító okirat kiadásáról, elfogadásáról, módosításáról és egységes szerkezetbe foglalásáról a 
fenntartói határozat(ok) száma: 
 
100/2003.(VI.23.)sz. határozat, 23/2005. (II. 14.) sz. határozat, 120/2006. (VI.29.) sz. határozat, 
154/2006. (X. 15.) sz. határozat, 199/2006. (XII. 14.) sz. határozat, 21/2007. (II.15.) sz. határozat, 
145/2007. (IX.27.) sz. határozat, 14/2008. (I. 24.) sz. határozat, 38/2008. (III.27.)sz. határozat,  
176/2008. (XI.27.) sz. határozat,  39/2009. (III. 26.) sz. határozat,  137/2009. (IX. 24.) sz. határozat. 
 
  
 
Polgár, 2010. február 11. 
 
 
 
 Tóth József  PH.            dr. Váliné Antal Mária 
 polgármester                          címzetes főjegyző 
 


