Nagyecsed Város Önkormányzatának
78/2009.(V.26.) KT.
határozata
Nagyecsed Város Polgármesteri Hivatala alapító okirata megállapításáról
a KÉPVISELŐ-TESTÜLET
I.
Nagyecsed Város Polgármesteri Hivatala alapító okiratát 2009. június 1. hatállyal az alábbiak
szerint állapítja meg:
A költségvetési szerv
1. Neve: Nagyecsed Város Polgármesteri Hivatala
2. Székhelye: 4355 Nagyecsed, Rákóczi u. 14.
3. Létrehozásáról rendelkező jogszabály, határozat: a helyi önkormányzatokról szóló
1990. évi LXV tv. 38.§ (1) bek., valamint Nagyecsed Város Önkormányzata Képviselőtestületének 6/1990. (X.11.) KT. sz. határozata.
4. Közvetlen jogelődje: Nagyecsed Nagyközség Tanácsának Végrehajtó Bizottsága
(Szakigazgatási Szerve), 4355 Nagyecsed, Rákóczi u. 14.
5. Jogszabályban meghatározott közfeladata: a helyi önkormányzatokról
szóló 1990. évi LXV tv. 38. § (1) alapján ellátja az önkormányzat működésével, valamint az
államigazgatási ügyek döntésre való előkészítésével és végrehajtásával kapcsolatos
feladatokat, valamint a nemzeti és etnikai kisebbségek jogairól szóló törvényben
meghatározott feladatokat.
6.1 Alaptevékenysége 2009. december 31-ig:
TEÁOR szerint
Száma

3811
3821
3832
4211
6820

Neve

Nem veszélyes hulladék
gyűjtése
Nem veszélyes hulladék
kezelése, ártalmatlanítása
Hulladék újrahasznosítása
Út autópálya építése
Saját tulajdonú, bérelt
ingatlan bérbeadása,

KSH Szakfeladat rend szerint
Száma

Neve

381100

Nem veszélyes hulladék gyűjtése

382100

Nem veszélyes hulladék kezelése,
ártalmatlanítása
Hulladék újrahasznosítása
Útépítés
Saját tulajdonú, bérelt ingatlan
bérbeadása, üzemeltetése

383200
421101
682000

8110

üzemeltetése
Építményüzemeltetés

811000

8411

Általános közigazgatás

841105
841106

8412

841112
Egészségügy, oktatás, kultúra, 841211
841212
egyéb szociális
841213
szolgáltatás
841214
841215
841216

Építményüzemeltetés
Helyi önkormányzatok, valamint
többcélú kistérségi társulások
igazgatási tevékenység
Települési és területi helyi kisebbségi
önkormányzatok
igazgatási tevékenysége
Pénzügyi, költségvetési igazgatás
Oktatás igazgatása
Egészségügy igazgatása
Lakás- kommunális szolgáltatások
igazgatása
Lakás- kommunális szolgáltatások
igazgatása
Szociális és jóléti szolgáltatások
igazgatása
Környezet- és természetvédelem
igazgatása

6.2 Alaptevékenysége 2010. január 1-től:
TEÁOR szerint
Száma
3811

Neve
Nem veszélyes hulladék
gyűjtése

KSH Szakfeladat rend szerint
Száma

381101
381102

381103
381104

3821

Nem veszélyes hulladék
kezelése, ártalmatlanítása

382101
382102
382103

3832

Hulladék hasznosítása

383201

Neve

Települési hulladék összetevőinek
válogatása, elkülönített begyűjtése,
szállítása, átrakása
Egyéb nem veszélyes hulladék
összetevőinek
válogatása,
elkülönített begyűjtése, szállítása,
átrakása
Települési
hulladék
vegyes
(ömlesztett) begyűjtése, szállítása,
átrakása
Egyéb nem veszélyes hulladék
vegyes
(ömlesztett)
begyűjtése,
szállítása, átrakása
Települési hulladék kezelése,
ártalmatlanítása
Egyéb veszélyes hulladék kezelése,
ártalmatlanítása
Szennyvíziszap kezelése,
ártalmatlanítása
Nem veszélyes hulladék anyagában
történő hasznosítása

4211

Út, autópálya építése

5221

Szárazföldi szállítást kiegészítő
szolgáltatás

6820

Saját tulajdonú, bérelt ingatlan
bérbeadása, üzemeltetése

421100
522110

Út, autópálya építése
Közutak, hidak, alagutak
üzemeltetése, fenntartása

682001

Lakóingatlan bérbeadása,
üzemeltetése
Nem lakóingatlan bérbeadása,
üzemeltetése
Építményüzemeltetés
Zöldterület-kezelés
Önkormányzati jogalkotás
Országgyűlési képviselőválasztásokhoz kapcsolódó
tevékenysége
Önkormányzati
képviselőválasztásokhoz
kapcsolódó
tevékenységek
Országos, települési és területi
kisebbségi
önkormányzati
választásokhoz
kapcsolódó
tevékenységek
Európai
parlamenti
képviselő
választáshoz
kapcsolódó
tevékenységek
Országos és helyi népszavazáshoz
kapcsolódó tevékenységek
Önkormányzatok
és
többcélú
kistérségi
társulások
igazgatási
tevékenysége
Települési
kisebbségi
önkormányzatok
igazgatási
tevékenysége
Adó, illeték kiszabása, beszedése,
adóellenőrzés
Pályázatés
támogatáskezelés,
ellenőrzés
Statisztikai tevékenység

682002
8110

Építményüzemeltetés

8130

Zöldterület-kezelés

8411

Általános közigazgatás

811000
813000
841112
841114
841115
841116

841117
841118
841126
841127
841133
841163
841173
8413

Üzleti élet szabályozása,
hatékonyságának ösztönzése

841325
841351
841354
841355
841357
841358

Építésügy, területpolitika területi
igazgatása és szabályozása
Ipar fejlesztésének támogatása
Területpolitikai támogatások és
tevékenységek
Közlekedés fejlesztésének
támogatása
Információs társadalom
fejlesztésének támogatása
Turizmusfejlesztési támogatások és
tevékenységek

8414

Önkormányzati szolgáltatások,
tevékenységek

841401
841402
841403

8419

Költségvetési pénzellátás
technikai szakfeladatai

841901
841902
842155

8421

Külügyek

8424

Közbiztonság, közrend,
842421
államhatár rendjének védelme 842422
842428
842429
Tűz- polgári és
842531
katasztrófavédelem
842532

8425

842541
842543
8542

Felsőfokú oktatás

854234
854236

8621

Általános járóbeteg-ellátás

8622

Szakorvosi járóbeteg-ellátás
Fogorvosi járóbeteg-ellátás
Egyéb humán-egészségügyi
ellátás

862101
862102
862231
862301
869041

8623
8690

869042
869049
8821

Önkormányzati pénzbeli
ellátások

882111
882112
882113
882115
882116
882117
882118

Önkormányzatok közbeszerzési
eljárásainak lebonyolításával
összefüggő szolgáltatások
Közvilágítás
Város-, községgazdálkodási m.n.s.
szolgáltatások
Önkormányzatok, valamint többcélú
kistérségi társulások elszámolásai
Központi költségvetési befizetések
Önkormányzatok m.n.s. nemzetközi
kapcsolata
Közterület rendjének fenntartása
Igazgatásrendészet
Bűnmegelőzés
Baleset megelőzés
A polgári védelem ágazati feladatai
A
lakosság
felkészítése,
tájékoztatása, riasztás
Ár- és belvízvédelemmel összefüggő
tevékenységek
Katasztrófavédelmi helyreállítási
tevékenység (kivéve ár- és belvíz
esetén)
Szociális ösztöndíjak
Egyéb pénzbeli hallgatói juttatások,
ösztöndíja
Háziorvosi alapellátás
Háziorvosi ügyeleti ellátás
Foglalkozás-egészségügyi alapellátás
Fogorvosi alapellátás
Család- és nővédelmi egészségügyi
gondozás
Ifjúság-egészségügyi gondozás
Egyéb
betegségmegelőzés,
népegészségügyi ellátás
Rendszeres szociális segély
Időskorúak járadéka
Lakásfenntartási támogatás normatív
alapon
Ápolási díj alanyi jogon
Ápolási díj méltányossági alapon
Rendszeres
gyermekvédelmi
pénzbeli ellátás
Kiegészítő
gyermekvédelmi

882119
882122
882123
882124
882125
882129
8822

Önkormányzati természetbeni
ellátások
M.n.s. egyéb szociális
ellátásbentlakás nélkül

882202
882203
889935
889936
889942
890441
890442
890443

9311

Esélyegyenlőséget és
társadalmi integrációt
elősegítő komplex és
speciális közfeladatok,
programok és támogatások
Sportlétesítmény működtetése

9312

Sporttevékenység támogatása 931201

8899

8904

931102

931202
9313

Szabadidős sport támogatása

931301

támogatás
Óvodáztatási támogatás
Átmeneti segély
Temetési segély
Rendkívüli
gyermekvédelmi
támogatás
Mozgáskorlátozottak
közlekedési
támogatása
Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli
ellátások
Közgyógyellátás
Köztemetés
Otthonteremtési támogatás
Gyermektartásdíj megelőlegezése
Önkormányzatok által nyújtott
lakástámogatás
Közcélú foglalkoztatás
Közhasznú foglalkoztatás
Közmunka
Sportlétesítmény működtetése és
fejlesztése
Versenysport-tevékenység és
támogatása
Utánpótlás-nevelési tevékenység és
támogatása
Szabadidősport- (rekreációs sport-)
tevékenység és támogatása

7. Kiegészítő tevékenysége: nincs
8. Kisegítő tevékenysége: nincs
9. Vállalkozási tevékenysége: nincs
10. Illetékességi területe:
Nagyecsed Város közigazgatási területe,
Az építésügyi és az építésfelügyeleti hatóságok kijelöléséről és működési feltételeiről
szóló 343/2006. (XII.23.) Korm. rendelet alapján kiemelt elsőfokú építésügyi hatósági
feladatok tekintetében Nagyecsed és Fábiánháza települések közigazgatási területe,
Az okmányirodák kijelöléséről és illetékességi területéről szóló 256/2000. (XII.26.)
Korm. rendeletben meghatározott esetben Magyarország egész területe, illetve a Korm. r. 1.§
(2) bek. b) és c) pontjaiban meghatározott esetben Nagyecsed, Fábiánháza, Tiborszállás,
Mérk és Vállaj települések közigazgatási területe,
A gyermekvédelmi és gyámügyi feladat- és hatáskörök ellátásáról, valamint a
gyámhatóság szervezetéről és illetékességéről szóló 331/2006. (XII.23.) Korm. rendeletben

meghatározott gyámhatósági feladatok tekintetében Nagyecsed, Fábiánháza, Tiborszállás,
Mérk és Vállaj települések közigazgatási területe
Társulások tekintetében a társulások alapdokumentumaiban (alapító okirat, társulási
megállapodás) meghatározott illetékesség.
11. Alapítói jogokkal felruházott irányító szerv neve, székhelye:
Nagyecsed Város Képviselő-testülete, 4355. Nagyecsed, Rákóczi u. 14.
12. Típus szerinti besorolása:
A tevékenységek jellege alapján: közhatalmi költségvetési szerv.
Feladatellátáshoz kapcsolódó funkciója alapján: önállóan működő és gazdálkodó
költségvetési szerv.
13. Vezetőjének (vezető szerve, testülete tagjainak) kinevezési,
megbízási, választási rendje: A Képviselő-testület pályázat alapján a
jogszabályban meghatározott képesítési követelményeknek megfelelő
jegyzőt nevez ki. A kinevezés határozatlan időre szól.
14. Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszony(ok)
megjelölése:
-

köztisztviselők, akikre a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi
XXIII. törvény az irányadó,
munkavállalók, akikre nézve a Munka Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII.
törvény az irányadó,
egyéb foglalkoztatottak, akikre nézve a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV.
tv. (pl. megbízási jogviszony) az irányadó.

15. A feladatellátást szolgáló vagyon:
A Nagyecsed Város Önkormányzat tulajdonában és a Nagyecsed Város Önkormányzatának
Hivatala kezelésében lévő ingatlan, ingó és egyéb vagyon használata a mindenkori
vagyonrendeletben meghatározottak szerint: a gazdálkodáshoz rendelkezésre álló vagyon
értékét a számviteli törvény nyilvántartások alapján elkészített mindenkori éves mérleg
tartalmazza; a vagyoni állapotot a hivatal mindenkori leltára tartalmazza.
16. A vagyon feletti rendelkezés joga:
A hivatal által használt vagyonra és vagyon feletti rendelkezés jogára Nagyecsed Város
Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló helyi rendelet, valamint
más hatályos jogszabályi előírások az irányadóak.
II.
Jelen Alapító Okirat hatálybalépésével egyidejűleg a 29/2003.(II.11.) KT. számú határozat,
valamint az azt módosító 253/2004.(XII.21.) KT. számú, valamint 8/2008.(I.29.) KT. számú,
határozatokat hatályon kívül helyezi.

Kovács Lajos
polgármester

Dr. Bölcsik István
jegyző

