
POLGÁRMESTERI HIVATAL 

ALAPÍTÓ OKIRATA 

 

 

A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. Tv. 38.§.(1) bekezdése, valamint Almásfüzitő 

Község Önkormányzati Képviselőtestülete a Polgármesteri Hivatal alapító okiratát  a következők 

szerint határozza meg: 

1. Intézmény megnevezése: Almásfüzitő Községi Polgármesteri Hivatal 

2. Intézmény székhelye: Almásfüzitő Petőfi tér 7. 

3. Intézmény tevékenységi jellege:1 költségvetési szerv 

4. Az intézmény alaptevékenysége: A települési Önkormányzat feladata a helyi közszolgáltatások 

körében különösen: a településfejlesztés, a településrendezés, az épített és természeti környezet 

védelme, a lakásgazdálkodás, a vízrendezés és a csapadékvíz elvezetés, a csatornázás. A köztemető, 

a helyi közutak és közterületek fenntartása, helyi tömegközlekedés, a településtisztaság biztosítása. 

Közreműködés a helyi energiaszolgáltatásban, a foglalkoztatás megoldásában. Gondoskodás a helyi 

tűzvédelemről, közbiztonság helyi feladatairól, az óvodáról, az alapfokú nevelésről, oktatásról, az 

egészségügyi, a szociális ellátásról; a közösségi tér biztosítása, közművelődési, tudományos, 

művészeti tevékenység, sport támogatása, a nemzeti és etnikai kisebbségek jogai érvényesítésének a 

biztosítása, az egészséges életmód közösségi feltételeinek elősegítése, a Polgármesteri Hivatalon 

keresztül. (közigazgatási jogalkalmazói tevékenység) 

Alap tevekénységei között az önkormányzat ingatlanjait hasznosítja, amelynek mértéke nem 

haladhatja meg a 25%-os mértéket 

5. Használt szakfeladat:  
2 

- 2010.január 1-től 682002 nem lakóingatlanok bérbeadása 

6. Az intézmény illetékessége: Almásfüzitő Község területe 

7. Az intézmény alapító szerve: Almásfüzitő Község Önkormányzata 

8. Az intézmény alapításának éve: 1990. október 11. 

9. Az intézmény alapító jogokkal felruházott irányító és felügyeleti szerve: Almásfüzitő Község 

Önkormányzat Képviselő-testülete 

 Címe és székhelye: Almásfüzitő Petőfi tér 7. 

10. Az intézmény jogállása: Önálló jogi személy  

11. 3Gazdálkodási besorolása: Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv, amely 
alapfeladatait és az intézmény működésével kapcsolatos feladatait Almásfüzitő Község 
Önkormányzat Képviselő-testületének költségvetési rendeletében biztosított előirányzatból látja el. 
Az előirányzatok felett teljes jogkörrel rendelkezik.” 

12. Az intézmény vezetőjének kinevezési rendje: A képviselő-testület hivatalát a jegyző vezeti. A 

képviselő-testület a jegyzői állás betöltésére pályázatot ír ki, határozatlan időtartamra. A kinevezésre 

a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv., illetve a köztisztviselőkről szóló 1992. évi 

XXIII. Tv. szabályait kell alkalmazni. A jegyző tekintetében a munkáltatói jogokat a polgármester 

gyakorolja. Az intézmény dolgozói felett munkáltatói jogokat, a jegyző gyakorolja. Az 

alkalmazottakra a 1992. évi XXIII tv, az 1992. évi XXXIII. Tv. és az 1992. évi XXII. tv. és az 1959 

évi IV. tv.( pl. megbízások) vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni. A polgármesteri Hivatalt a 

jegyző képviseli. 
                                                           
1 Módosította a 89/2010 (XI.25.) Képviselő-testületi határozat 2.) pontja 
2 A 2009. évi szakfeladatot hatályon kívül helyezte e 89/2010 (XI.25.) Képviselő-testületi határozat 
3 Módosította a 79/2012.(VI.28.) AK Kt. határozat 1. pontja 



13. Képviselettel kapcsolatos jogok:  

- a képviselő-testület által jóváhagyott költségvetési előirányzatai 

mértékéig alaptevékenységével összefüggő kötelezettséget vállalhat 

- alaptevékenységével összefüggő jogokat szerezhet   

- alaptevékenységével összefüggő nyilatkozatokat tehet, amelyért a  

Ktv. és PTK. Szabályai szerint felelősség terheli. 

14. Alapvető szakágazat: 841105 Helyi önkormányzatok és, valamint többcélú kistérségi társulások 

igazgatási tevékenysége. 

15. Alapvető szakfeladat:   
4Alaptevékenysége  

- 680002 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 

- 841114 Országgyűlési képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek 

- 841115 Önkormányzati képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek 

- 841116 Országos és helyi nemzetiségi önkormányzati választásokhoz kapcsolódó 
tevékenységek 

- 841117 Európai parlamenti képviselőválasztáshoz kapcsolódó tevékenységek 

- 841118 Országos és helyi népszavazáshoz kapcsolódó tevékenységek 

- 841126 Önkormányzatok és társulások általános végrehajtó igazgatási tevékenysége 

- 841133 Adó, illeték kiszabása, beszedése, adóellenőrzés 

- 841154 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok 

- 841173 Statisztikai tevékenység 

- 841907 Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szerveikkel 

- 842421 Közterület rendjének fenntartása 

- 842541 Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek 

- 842542 Minősített időszaki tevékenységek (kivéve ár- és belvízvédelem) 

- 842543 Katasztrófavédelmi helyreállítási tevékenység (kivéve ár- és belvíz esetén) 

- 882111 Aktív korúak ellátása 

- 882112 Időskorúak járadéka 

- 882113 Lakásfenntartási támogatás normatív alapon 

- 882114 Helyi rendszeres lakásfenntartási támogatás 

- 882115 Ápolási díj alanyi jogon 

- 882117 Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás 

- 882118 Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás 

- 882202 Közgyógyellátás 
16. Szervezeti felépítése: 

- főbb szervezeti egysége: Polgármesteri Hivatal Almásfüzitő, Petőfi tér 7. 

- 5szakmailag önállóan működő helyi önkormányzati költségevetési intézmények: 

1. Fekete István Általános Iskola Almásfüzitő, Ady u.4. 

2. Sün Balázs Óvoda Almásfüzitő, Petőfi u.7. 

3. Petőfi Sándor Kulturális Szabadidő Központ és Könyvtár Almásfüzitő Petőfi tér 6. 

4. Szociális Alapellátási Intézmény Almásfüzitő Petőfi tér 7. 

 

Az intézmény vállalkozási tevékenységet nem folytathat. 

 

A Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratát egységes szerkezetben Almásfüzitő Község 

Önkormányzat Képviselő-testülete a 26/2009.(IV.30.) képviselő-testületi határozattal fogadta el, 

                                                           
4 Módosította az 53/2012.(IV.26.) AK Kt. határozat 1. pontja 
5 Módosította a 89/2010 (XI.25.) Képviselő-testületi Határozat 2.) pontja 



módosította az 54/2009.(IX.24.), a 9/2010. (II.11), a 14/2010.(III.25.), a 89/2010 (XI.25.), a 

80/2011 (VI.29.), az 53/2012.(IV.26.) AK Kt., valamint a 79/2012.(VI.28.) AK Kt. határozattal.  

 

 

 

 

Karánsebesy Lukács       Dr. Szeidl Bernadett   

polgármester                                                             jegyző  
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