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ATKÁR KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 

 

POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK 

 

ALAPÍTÓ OKIRATA 

 

[Egységes szerkezetben] 

 

1.) A költségvetési szerv neve:           ATKÁR KÖZSÉG POLGÁRMESTERI HIVATALA 
 

2.) A költségvetési szerv székhelye:   3213. ATKÁR, Fő út 70. 
 

3. ) 
14

 A költségvetési szervalapítói jogokkal felruházott irányító szerve:  

Atkár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 

 

3/A.) 
14

 Jogszabályban meghatározott közfeladata: 

A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 8. § (1) bekezdés szerint  

1. „8. § (1) 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 fenntartása, a helyi közutak és közterületek fenntartása, 

helyi tömegközlekedés, a köztisztaság és településtisztaság biztosítása; 

gondoskodás a helyi tűzvédelemről, közbiztonság helyi feladatairól; 

közreműködés a helyi energiaszolgáltatásban, a foglalkoztatás megoldásában; az 

óvodáról, az alapfokú nevelésről, oktatásról, az egészségügyi, a szociális ellátásról, 

valamint a gyermek és ifjúsági feladatokról való gondoskodás; 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.” 

2. A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 38. § (1) bekezdése 

alapján Atkár Község Önkormányzata egységes hivatalt hoz létre polgármesteri 

hivatal elnevezéssel. 
 

4.) 14 
Felügyeleti szerv: 

 

Az alapított Polgármesteri Hivatal felügyeleti szerve: 

Atkár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
 

4/A) 
17   

 

5.) 
14 

 A költségvetési szerv törzskönyvi azonosító száma, alaptevékenysége:
18 

 

A helyi önkormányzatokról szóló többször módosított 1990. évi LXV. törvény 8. §. (4) 

bekezdésében meghatározott kötelező feladatok, továbbá az 11/2007. (III. 14.) számú 

önkormányzati rendelet (SZMSZ)-ben meghatározott alap- és kiegészítő tevékenységek, az 

alábbi szakfeladat besorolás szerint: 
 

5.1 Törzskönyvi azonosító szám: 378747 

5.2. Jogszabályban meghatározott közfeladata: Helyi közigazgatás 

Szakágazati besorolása: 841105 Helyi önkormányzatok, valamint többcélú 

kistérségi társulások igazgatási tevékenysége 

5.2.1 
18 
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5.2.2.
18 

 

 

SZAKFELADAT 

   száma megnevezése   

Alapfeladat: 

 

180000  Nyomdai és egyéb sokszorosítási tevékenység 

692000  Számviteli, könyvvizsgálói, adószakértői tevékenység
19 

821000  Adminisztratív, kiegészítő szolgáltatás 

841114  Országgyűlési képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek 

841115  Önkormányzati képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek 

841117  Európai parlamenti képviselőválasztáshoz kapcsolódó tevékenységek 

841118  Országos és helyi népszavazáshoz kapcsolódó tevékenységek 

841126  Önkormányzatok társulások általános végrehajtó igazgatási tevékenysége 

841173  Statisztikai feladatok 

841901  Önkormányzatok és társulások elszámolásai 

841906  Finanszírozási műveletek 

841907  Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szerveikkel 
 

6.) Gazdálkodási besorolás:
18 

 
14  

A Polgármesteri Hivatal önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv.  
14  

Felügyeletet gyakorol az Önkormányzat által alapított Petőfi Sándor Általános Iskola, 

Árnyaskert Óvoda önkormányzati intézmények, mint önállóan működő költségvetési 

intézmények gazdálkodása felett. 

Az intézmények a Polgármesteri Hivatal, mint költségvetési szerv útján és e szerv által 

meghatározott módon vesznek részt a tervezésben, a költségvetési beszámolásban és a 

könyvviteli elszámolásokban. Az intézmények pénzellátásáról – készpénzellátás biztosításáról 

– a Polgármesteri Hivatal gondoskodik, melynek rendszeresen elszámolnak. 

 

Az Önkormányzat intézményei a folyamatba épített, előzetes és utólagos vezetői ellenőrzés 

rendszerét közösen üzemeltetik, az intézmények a rá vonatkozó feladatukat a szabályzatnak 

megfelelően látják el.
13 

 

A kötelezettségvállalásra 500.000,- Ft-ig az intézmény vezetője (jegyző), vagy az általa 

írásban felhatalmazott személy jogosult, afelett a polgármester. Pénzügyi ellenjegyzésre a 

jegyző által írásban felhatalmazott ügyintéző.
18 

 

7.) Polgármesteri Hivatal jogállása, vezetőjének kinevezési/megbízási rendje: 
 

A Polgármesteri Hivatal önálló jogi személy. 

A Polgármesteri Hivatal, mint költségvetési szerv vezetőjének, a jegyzőnek kinevezési, 

megbízási rendje az alábbiak szerint alakul: 

a) A jegyzői állást nyilvános pályázat útján kell betölteni. 

A pályázati eljárás előkészítésével és lefolytatásával kapcsolatos feladatokat a 

Képviselőtestület döntése figyelembe vételével a polgármester irányítja. 

A pályázati felhívás közzétételének rendje: 

- Belügyminisztérium hivatalos lapjában egy alkalommal kell, 

- a megyei lapban legalább egy alkalommal lehet közzétenni. 

b) A jegyzőt az Önkormányzat Képviselőtestülete nevezi ki – a jogszabályban /Ktv./ 

megállapított képesítési követelményeknek megfelelően – minősített 

szavazattöbbséggel. A kinevezés határozatlan időre szól.  
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8.) 
14  

Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszonyok megjelölése: 

Az intézményben foglalkoztatottakra a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. 

törvény, a Munka törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. törvény, valamint a Polgári 

törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény rendelkezései vonatkoznak. 
 

9.) A költségvetési szerv megszüntetése: 
 

A Polgármesteri Hivatalt /intézményt/ a jogszabály által nevesített esetekben a 3./-ban 

megjelölt alapító jogosult megszüntetni. 

A megszüntetésről az alapító határozattal dönt. 

 

Atkár, 2012. április 20. 

 

                                                                          Kocsis Attila            Laczikné dr. Barati Katalin 

                                                                          polgármester                             jegyző 

 

 

ZÁRADÉK: 

 

1. Az alapító okiratot Atkár község Önkormányzatának Képviselőtestülete a 24/2002. 

/II.27./ számú határozatával jóváhagyta! 

2. Az alapító okiratot a Képviselőtestület a 35/2002. /V.13./ számú határozatával 

módosította! 

3. Az alapító okiratot a Képviselőtestület a 12/2003. /I.29./ számú határozatával 

módosította! 

4. Az alapító okiratot a Képviselőtestület a 72/2003. /XI.12/ számú határozatával 

módosította! 

5. Az alapító okiratot a Képviselőtestület a 8/2004. /I.28/ számú határozatával módosította! 

6. Az alapító okiratot a Képviselőtestület a 21/2004. /II.25./ számú határozatával 

módosította! 

7. Az alapító okiratot a Képviselőtestület a 48/2005. (XI. 23.) számú határozatával 

módosította! 

8. Az alapító okiratot a Képviselőtestület a 76/2005. (XII. 14.) számú határozatával 

módosította! 

9. Az alapító okiratot a Képviselő-testület a 27/2006. (III. 29.) számú határozatával 

módosította! 

10. Az alapító okiratot a Képviselő-testület a 42/2006. (V. 24.) számú határozatával 

módosította! 

11. Az alapító okiratot a Képviselő-testület a 76/2006. (X. 11.) számú határozatával 

módosította! 

12. Az alapító okiratot a Képviselő-testület a 86/2007. (XII. 19.) számú határozatával 

módosította! A módosítás 2008. január 1-jétől hatályos. 

13. Az alapító okiratot a Képviselő-testület a 2/2008. (I. 30.) számú határozatával 

módosította! 

14. Az alapító okiratot a Képviselő-testület a 39/2009. (V. 27.) számú határozatával 

módosította! A módosítás 2009. június 1-jétől hatályos! 

15. Az alapító okiratot a Képviselő-testület a 61/2010. (VIII. 16.) számú határozatával 

módosította! A módosítás a törzskönyvi nyilvántartás átvezetésének napjától 

hatályos. 
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16. Az alapító okiratot a Képviselő-testület a 64/2011. (X.24.) számú határozatával 

módosította. A módosítás 2011. november 1-től hatályos. 

17. Az alapító okiratot a Képviselő-testület a 80/2011. (XI.28.) számú határozatával 

módosította. A módosítás 2011. december 5. napjától hatályos! 

18. Az alapító okiratot a Képviselő-testület a 6/2012. (II.13.) számú határozatával 

módosította. A módosítás 2012. február 20. napjától hatályos! 

19. Az alapító okiratot a Képviselő-testület a 24/2012. (IV.20.) számú határozatával 

módosította. A módosítás 2012. április 23. napjától hatályos! 

 

Atkár, 2012. április 20. 

 

Laczikné dr. Barati Katalin 

                   jegyző 

 

 


