Alapító okirat
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 (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.
2.Létrehozásáról rendelkező 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 igazgatási tevékenysége
Szakfeladatok:
381103 Települési hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása,
átrakása
421100 Út, autópálya építése
522110 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása
562912 Óvodai intézményi étkeztetés
562913 Iskolai intézményi étkeztetés
681000 Saját tulajdonú ingatlanok adásvétele
682002 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
750000 Állat-egészségügyi ellátás
813000 Zöldterület-kezelés
841112 Önkormányzati jogalkotás
841114 Országgyűlési képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek
841115 Önkormányzati képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek
841116 Országos, települési és területi kisebbségi önkormányzati
választásokhoz kapcsolódó tevékenységek
841117 Európai parlamenti képviselőválasztáshoz kapcsolódó tevékenységek
841118 Országos és helyi népszavazáshoz kapcsolódó tevékenységek
841126 Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége
841127 Települési kisebbségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége
841129 Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulás pénzügyi igazgatása
841133 Adó, illeték kiszabása, beszedése, adóellenőrzés
841339 Munkanélküli ellátások finanszírozása
841401 Önkormányzazok közbeszerzési eljárásainak lebonyolításával összefüggő szolgáltatások
841402 Közvilágítás
841403 Város- községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások
841408 Város- községgazdálkodási szolgáltatások pénzügyi igazgatása
önkormányzati költségvetési szervnél
841409 M.n.s. pénzügyi igazgatási tevékenység önkormányzati
költségvetési szervnél
841428 Bűnmegelőzés
841901 Önkormányzatok, valamin többcélú kistérségi társulások elszámolásai
841902 Központi költségvetési befizetések
841906 Finanszírozási műveletek
851011 Óvodai nevelés, ellátás
852011 Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása
(1-4.évfolyam)
852021 Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása
( 5-8.évfolyam)
862101 Háziorvosi alapellátás
862102 Háziorvosi ügyeleti ellátás
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869041 Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás
882111 Rendszeres szociális segély
882112 Időskorúak járadéka
882113 Lakásfenntartási támogatás normatív alapon
882114 Helyi rendszeres lakásfenntartási támogatás
882115 Ápolási díj alanyi jogon
882116 Ápolási díj méltányossági alapon
882117 Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás
882118 Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás
882119 Óvodáztatási támogatás
882122 Átmeneti segély
882123 Temetési segély
882124 Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás
882125 Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása
882129 Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások
882202 Közgyógyellátás
882203 Köztemetés
889921 Szociális étkeztetés
889924 Családsegítés
889928 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás
890441 Közcélú foglalkoztatás
890442 Közhasznú foglalkoztatás
890443 Közmunka
910123 Könyvtári szolgáltatások
910502 Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése
931102 Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése
960302 Köztemető-fenntartás és működtetés

5.Illetékességi területe: Felsőpáhok község közigazgatási területe.
6.Irányító szerv(ek) neve, székhelye2:
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 (vezető szerve, testülete tagjainak) 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.Kisegítő tevékenysége arányának felső határa a szerv kiadásaiban: 0%
11.Vállalkozási tevékenysége arányának felső határa a szerv kiadásaiban: 0%
12.Jogi személyiségű szervezeti egységeinek adatai: -Felsőpáhok, 2010. június 28.
P.H.

Németh Sándor
polgármester
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Záradék
Az alapító okirat módosítását, s így az egységes szerkezetű új alapító okiratot a képviselő-testület a 2010 június 28i ülésén a 35/2010.( VI.28.) számú határozattal fogadta el, és 2010. július 1-től hatályos.
Felsőpáhok, 2010. június 28.

Dr. Horváth Éva
Jegyző aláírása
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