Felsőpáhok Község Önkormányzata
Polgármesteri Hivatala Alapító Okirata
Felsőpáhok Község Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990.
évi LXV. törvény 38. § (1) bekezdése, az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény
66. §-a, valamint a költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV.
törvény 1. §-a alapján az alábbi – 2009. július 1-től hatályos egységes szerkezetbe foglalt –
alapító okiratot adja ki:
1. A költségvetési szerv
Neve: Felsőpáhok Község Önkormányzata Polgármesteri Hivatala
Rövidített név: Polgármesteri Hivatal
Székhelye: 8395 Felsőpáhok Szent István u. 67.
Bankszámlaszáma: 11749039-15435855
Adószáma: 15435855-1-20
Statisztikai jelzőszáma: 15435855-8411-321-20
2. Létrehozásáról rendelkező határozat: 37/2005. (IX.5.) számú képviselő-testületi határozat
3. Jogszabályban meghatározott közfeladata: Ellátja az önkormányzat működésével,
valamint az államigazgatási ügyek döntésre való előkészítésével és végrehajtásával kapcsolatos
feladatokat (Ötv. 38. §)
4. Alaptevékenysége: 841105 Helyi önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi
társulások igazgatási tevékenysége
Szakfeladatok:

552312 Óvodai intézményi közétkeztetés
552323 Iskolai intézményi közétkeztetés
751153 Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási
tevékenysége
751175 Országgyűlési képviselőválasztással kapcsolatos feladatok
végrehajtása
751186 Önkormányzati képviselőválasztással kapcsolatos feladatok
végrehajtása
751845 Város- és községgazdálkodási szolgáltatás
751867 Köztemető fenntartási feladatok
751878 Közvilágítási feladatok
751966 Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások feladatra nem
tervezhető elszámolása
751999 Finanszírozási műveletek elszámolása
851219 Háziorvosi szolgálat
851297 Védőnői szolgálat
853244 Családsegítés
853255 Szociális étkeztetés
853311 Rendszeres szociális pénzbeli ellátások
853322 Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátások
853333 Munkanélküli ellátások
853344 Eseti pénzbeli szociális ellátások
853355 Eseti pénzbeli gyermekvédelmi ellátások
902113 Települési hulladékkezelés
921815 Művelődési központok, házak tevékenysége
923127 Közművelődési könyvtári tevékenység
924014 Sportintézmények, sportlétesítmények működtetése
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5. Illetékességi területe: Felsőpáhok község közigazgatási területe.
6. Irányító szerve neve, székhelye:
Felsőpáhok Község Önkormányzata Képviselő-testülete
8395 Felsőpáhok, Szent I. u. 67.

7. Típus szerinti besorolása:
A tevékenységek jellege alapján: közhatalmi
Feladatellátáshoz kapcsolódó funkciója alapján: önállóan működő és gazdálkodó,
előirányzatai felett teljes jogkörrel rendelkező költségvetési szerv.
Pénzügyi-gazdasági feladatait saját szervezeti egysége útján látja el.
Az általános forgalmi adónak nem alanya.
8. Vezetőjének kinevezési, megbízási, választási rendje:
A jegyző kinevezésének rendje: a képviselő-testület – pályázat alapján – a jogszabályban
megállapított képesítési követelményeknek megfelelő jegyzőt nevez ki. A kinevezés
határozatlan időre szól.
9. Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszony(ok) megjelölése:
Foglalkoztatottjainak jogviszonya köztisztviselő, melyekre a köztisztviselők jogállásáról szóló
1992. évi XXIII. törvény az irányadó.
10. A Polgármesteri Hivatal kisegítő és vállalkozási tevékenységet nem folytat.
11. A Polgármesteri Hivatalnak jogi személyiségű szervezeti egységei nincsenek.
Felsőpáhok, 2009. május 21.
Németh Sándor
polgármester

Záradék
Az alapító okirat módosítását, az egységes szerkezetű új alapító okiratot a képviselő-testület a
2009. május 21-i ülésén a 31/2009.(V.21.) számú határozattal fogadta el, és 2009. július 1-től
hatályos.
Dr. Horváth Éva
jegyző
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