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ALAPÍTÓ OKIRAT 
 
Délegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló, 
többször módosított 1990. évi LXV. törvény (a továbbiakban: Ötv.) 38. § (1) bekezdésében, az 
államháztartásról szóló, többször módosított 1992. évi XXXVIII. törvény (a továbbiakban: 
Áht.) 88. § (1) bekezdésében, valamint a költségvetési szervek jogállásáról és 
gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. törvény 2. § (1) bekezdésében nyert felhatalmazás 
alapján, az Önkormányzat működésével, valamint az államigazgatási ügyek döntésre való 
előkészítésével és végrehajtásával kapcsolatos feladatok ellátására létrehozott 
munkaszervezete – Polgármesteri Hivatala - Alapító Okiratát a 435/2009. (XI.16.) számú 
képviselő-testületi határozatával módosított 230/2009. (VI.22.) határozatával elfogadott 
módosítással egységes szerkezetben az alábbiak szerint adja ki: 
 
 

Délegyháza Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 
ALAPÍTÓ OKIRATA 

 
 
1.)  A költségvetési szerv neve:   Délegyháza Községi Önkormányzat 

Polgármesteri Hivatala 
(a továbbiakban: költségvetési szerv) 

 
1.1.)  A költségvetési szerv idegen neve: − 
 
1.2.)  A költségvetési szerv rövid neve: − 
 
2.)  A költségvetési szerv székhelye:  2337 Délegyháza, Árpád utca 8. 
 
2.1.) A költségvetési szerv törzskönyvi azonosítója (PIR): 441652 
 
2.2.) A költségvetési szerv KSH statisztikai számjele: 15441654-8411-321-13 
 
2.3.)  A költségvetési szerv adószáma: 15441654-2-13 
 
3.)  A költségvetési szerv létrehozásáról rendelkező jogszabályok/határozatok: 

A költségvetési szerv létrehozásáról Délegyháza Község Önkormányzat Képviselő-
testülete a 29/1990. (XII.18.) számú önkormányzati képviselő-testületi határozattal 
rendelkezett, Alapító Okiratának jelen Alapító Okiratot közvetlenül megelőző szövegét a 
229/2004. (XII.21.) számú határozattal módosított 181/2003. (IX.23.) számú képviselő-
testületi határozat állapította meg.  

 
4.)  A költségvetési szerv közvetlen jogelődjének neve, székhelye:  

Délegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
2337 Délegyháza, Árpád utca 8. 

 
5.)  A költségvetési szerv jogszabályban meghatározott közfeladata: 

önkormányzati igazgatás 
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6.)  A költségvetési szerv alap-, kiegészítő-, kisegítő-, és vállalkozási tevékenysége - melyet 
saját maga, önállóan működő, illetőleg önállóan működő és gazdálkodó (részben 
önállóan, illetőleg önállóan gazdálkodó) költségvetési szervei útján lát el: 

 
6.1.)  A költségvetési szerv az alábbi alaptevékenységet végzi el (a 2009. december 31. napjáig 

érvényes szakágazati rend szerint): 
 

Ellátandó alaptevékenységek: 841105 helyi önkormányzatok, valamint többcélú 
kistérségi társulások igazgatási tevékenysége 

 
A költségvetési szerv állami feladatként ellátandó alaptevékenységei a KSH által kiadott 
Gazdasági Tevékenységek Egységes Ágazati Rendje (TEÁOR) szerinti besorolás, illetve a 
szakfeladat rend besorolás szerint:  

 
6.1.1.)  A költségvetési szerv alap tevékenysége (a Magyar Köztársaság Pénzügyminisztere által 

kiadott, jelenleg és 2009. december 31. napjáig érvényes szakágazati rend szerint):  
 
TEÁOR szerint Szakágazati rend szerint 
42.11 Út, autópálya építése 45202-5 Helyi közutak, hidak, alagutak 

létesítése, felújítása 
42.13 Híd, alagút építése 45202-5 Helyi közutak, hidak, alagutak 

létesítése, felújítása 
56.29 Egyéb vendéglátás 55231-2 Óvodai intézményi közétkeztetés 
  55232-3 Iskolai intézményi közétkeztetés 
84.22 Honvédelem 75167-0 Polgári védelmi tevékenység 
84.24 Közbiztonság, közrend 75166-9 Tűzvédelem, katasztrófa elhárítás 
84.11 Általános közigazgatás 75115-3 Önkormányzatok igazgatási 

tevékenysége 
  75184-5 Város- és községgazdálkodás 

szolgáltatás 
  75185-6 Települési vízellátás és vízminőség-

védelem 
  75186-7 Köztemető fenntartási feladatok 
  75187-8 Közvilágítási feladatok 
  75192-2 Önkormányzatok, valamint kistérségi 

társulások elszámolásai 
  75175-7 Önkormányzati, valamint többcélú 

kistérségi társulási intézmények ellátó, 
kisegítő szolgálatai  

  75179-1 M.n.s. szervek tevékenysége 
  75117-5 Országgyűlési képviselő választás 
  75118-6 Önkormányzati választás 
85.10 Iskolai előkészítő oktatás 80111-5 Óvodai nevelés, iskolai életmódra 

felkészítés 
85.20 Alapfokú oktatás 80121-4 Nappali rendszerű, általános 

műveltséget megalapozó iskolai oktatás 
  80591-5 Oktatási célok és egyéb feladatok 
86.21 Általános járóbeteg-ellátás 85121-9 Háziorvosi szolgálat 
86.23 Fogorvosi járóbeteg-ellátás 85128-6 Fogorvosi ellátás 
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86.90 Egyéb humán-egészségügyi 
ellátás 

85129-7 Védőnői szolgálat 

  85191-2 Anya-, gyermek- és csecsemő-védelem 
88.10 Idősek, fogyatékosok szociális 

ellátása bentlakás nélkül 
85323-3 Házi segítségnyújtás 

  85324-4 Családsegítés  
  85325-5 Szociális étkeztetés 
  85331-1 Rendszeres pénzbeli ellátások 
  85334-4 Eseti pénzbeli ellátások 
88.91 Gyermekek napközbeni 

ellátása 
85322-2 Családi napközi, nappali felügyelet 

37.00 Szennyvíz gyűjtése, kezelése 90111-6 Szennyvízelvezetés és kezelés 
38.11 Nem veszélyes hulladék 

gyűjtése 
90211-3 Települési hulladékok kezelése, 

köztisztasági tevékenység 
91.01 Könyvtári, levéltári 

tevékenység 
92312-7 Közművelődési könyvtári tevékenység 

93.29 M.n.s. egyéb szórakoztatás, 
szabadidős tevékenység 

92181-5 Művelődési Központok, házak 
tevékenysége 

  92601-8 M.n.s. kulturális tevékenység 
93.11 Sportlétesítmények 

működtetése 
92403-6 Diáksport 

    
 
6.1.2.)  A költségvetési szerv kiegészítő tevékenysége (a Magyar Köztársaság Pénzügyminisztere 

által kiadott, jelenleg és 2009. december 31. napjáig érvényes szakágazati rend szerint):  
 
TEÁOR szerint Szakágazati rend szerint 
68.32 Ingatlankezelés 70101-5 Saját vagy bérelt ingatlan hasznosítása 
81.10 Építmény-üzemeltetés 70101-5 Saját ingatlan karbantartás 
81.30 Zöldterület-kezelés 01403-4 Kisegítő mezőgazdasági szolgáltatás 
85.20 Alapfokú oktatás 80511-3 Napközi-otthoni és tanulószobai ellátás 
  80122-5 Sajátos nevelési igényű tanulók nappali 

rendszerű általános iskolai nevelése, 
oktatása 

85.10 Iskolai előkészítő oktatás 80112-6 Sajátos nevelési igényű gyerekek 
óvodai nevelése 

86.22 Szakorvosi járóbeteg ellátás 85127-5 Szakorvosi szakrendelés 
86.90 Egyéb humán-egészségügyi 

ellátás 
85123-1 Kiegészítő alapellátási szolgáltatások 

  85196-7 Egészségügyi ellátás egyéb feladatai 
88.10 Idősek, fogyatékosok szociális 

ellátása bentlakás nélkül 
85335-5 Egyéb szociális szolgáltatás 

93.11 Sportlétesítmények 
működtetése 

92401-4 Sportintézmények, sportlétesítmények 
működtetése 

  92404-7 Sportcélok és feladatok 
56.29 Egyéb vendéglátás 55241-1 Munkahelyi vendéglátás 
93.29 M.n.s. egyéb szórakoztatás, 

szabadidős tevékenység 
75195-6 Szórakoztatás, sport, kultúra ágazatban 

végzett kiegészítő tevékenységek 
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6.1.3.)  A költségvetési szerv kisegítő tevékenysége (a Magyar Köztársaság Pénzügyminisztere 
által kiadott, jelenleg és 2009. december 31. napjáig érvényes szakágazati rend szerint):  

 
TEÁOR szerint Szakágazati rend szerint 
68.20 Saját tulajdonú, bérelt ingatlan 

bérbeadása 
70101-5 Saját vagy bérelt ingatlan hasznosítása 

 
6.2.)  A költségvetési szerv az alábbi alaptevékenységet végzi el (a 2010. január 01. napjától 

érvényes szakágazati rend szerint): 
 

Ellátandó alaptevékenységek:  841126 önkormányzatok, és többcélú kistérségi társulások 
igazgatási tevékenysége 

 
A költségvetési szerv állami feladatként ellátandó alaptevékenységei a KSH által kiadott 
Gazdasági Tevékenységek Egységes Ágazati Rendje (TEÁOR) szerinti besorolás, illetve a 
szakfeladat rend besorolás szerint:  

 
6.2.1.)  A költségvetési szerv alap tevékenysége (a Magyar Köztársaság Pénzügyminisztere által 

kiadott, 2010. január 01. napjától érvényes szakágazati rend szerint):  
 
TEÁOR szerint Szakágazati rend szerint 
42.11 Út, autópálya építése 421100 Út, autópálya építése 
42.13 Híd, alagút építése 421300 Híd, alagút építése 
56.29 Egyéb vendéglátás 562912 Óvodai intézményi étkeztetés 
  562913 Iskolai intézményi étkeztetés 
84.25 Tűzvédelem 842510 Tűz-, polgári és katasztrófavédelem 

központi és területi igazgatása 
84.11 Általános közigazgatás 841126 Önkormányzatok és többcélú kistérségi 

társulások igazgatási tevékenysége 
  841401 Önkormányzatok közbeszerzési 

eljárásainak lebonyolításával 
összefüggő szolgáltatások 

  841402 Közvilágítás 
  841403 Város- és községgazdálkodási m.n.s. 

szolgáltatások 
  841226 Vízügy területi igazgatása és 

szabályozása 
  960302 Köztemető fenntartás és működtetés 
  841901 Önkormányzatok, valamint többcélú 

kistérségi társulások elszámolásai 
  841112 Önkormányzati jogalkotás 
  841114 Országgyűlési képviselő 

választásokhoz kapcsolódó 
tevékenységek 

  841115 Önkormányzati képviselő 
választásokhoz kapcsolódó 
tevékenységek 

  841116 Országos, települési és területi 
kisebbségi önkormányzati 
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választásokhoz kapcsolódó 
tevékenységek 

  841117 Európai Parlamenti képviselő 
választáshoz kapcsolódó tevékenységek 

  841118 Országos és helyi népszavazáshoz 
kapcsolódó tevékenységek 

  842421 Közterület rendjének fenntartása 
  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 
  882201 Adósságkezelési szolgáltatás 
  882202 Közgyógyellátás 
  882203 Köztemetés 
  890443 Közmunka (közfoglalkoztatás) 
  890441 Közcélú foglalkoztatás 
  890442 Közhasznú foglalkoztatás 
  889201 Gyermekjóléti szolgáltatás 
  889942 Önkormányzatok által nyújtott 

lakástámogatás 
  890301 Civil szervezetek működési támogatása 
  890302 Civil szervezetek program- és egyéb 

támogatása 
85.10 Iskolai előkészítő oktatás 851011 Óvodai nevelés, ellátás 
  851012 Sajátos nevelési igényű gyermekek 

óvodai nevelése, ellátása 
  851000 Óvodai nevelés intézményeinek, 

programjainak komplex támogatása 
85.20 Alapfokú oktatás 852011 Általános iskolai tanulók nappali 

rendszerű nevelése, oktatása (1-4. 
évfolyam) 

  852012 Sajátos nevelési igényű általános iskolai 
tanulók nappali rendszerű nevelése, 
oktatása (1-4. évfolyam) 
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  852021 Általános iskolai tanulók nappali 
rendszerű nevelése, oktatása (5-8. 
évfolyam) 

  852022 Sajátos nevelési igényű általános iskolai 
tanulók nappali rendszerű nevelése, 
oktatása (5-8. évfolyam) 

  852000 Alapfokú oktatás intézményeinek, 
programjainak komplex támogatása 

86.21 Általános járóbeteg-ellátás 862101 Háziorvosi alapellátás 
  862102 Háziorvosi ügyeleti ellátás 
86.23 Fogorvosi járóbeteg-ellátás 862301 Fogorvosi alapellátás 
86.90 Egyéb humán-egészségügyi 

ellátás 
869041 Család- és nővédelmi egészségügyi 

gondozás 
  869042 Ifjúság-egészségügyi gondozás 
88.10 Idősek, fogyatékosok szociális 

ellátása bentlakás nélkül 
881090 Idősek, fogyatékossággal élők egyéb 

szociális ellátása bentlakás nélkül 
  889921 Szociális étkeztetés 
  889922 Házi segítségnyújtás 
  889924 Családsegítés 
88.91 Gyermekek napközbeni 

ellátása 
889102 Családi napközi 

  889109 Gyermekek napközbeni ellátásához 
kapcsolódó egyéb szolgáltatások 

37.00 Szennyvíz gyűjtése, kezelése 370000 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, 
elhelyezése 

38.11 Nem veszélyes hulladék 
gyűjtése 

381103 Települési hulladékok vegyes 
(ömlesztett) begyűjtése, szállítása, 
átrakása  

  381101 Települési hulladék összetevőinek 
válogatása, elkülönített begyűjtése, 
szállítása, átrakása 

91.01 Könyvtári, levéltári 
tevékenység 

910123 Könyvtári szolgáltatások 

  910121 Könyvtári állomány gyarapítása, 
nyilvántartása 

  910122 Könyvtári állomány feltárása, 
megőrzése, védelme 

  910501 Közművelődési tevékenységek és 
támogatásuk 

  910502 Közművelődési intézmények, közösségi 
színterek működtetése 

93.11 Sportlétesítmények 
működtetése 

931204 Iskolai, diáksport-tevékenység és 
támogatása 

93.29 Máshova nem sorolható egyéb 
szórakoztatás, szabadidős 
tevékenység 

932919 M.n.s. egyéb szórakoztatási 
tevékenység 

  841192 Kiemelt állami és önkormányzati 
rendezvények  

  900400 Kulturális műsorok, rendezvények és 
kiállítások szervezése 
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6.2.2.)  A költségvetési szerv kiegészítő tevékenysége (a Magyar Köztársaság Pénzügyminisztere 

által kiadott, 2010. január 01. napjától érvényes szakágazati rend szerint):  
 
TEÁOR szerint Szakágazati rend szerint 
56.29 Egyéb vendéglátás 562917 Munkahelyi étkeztetés 
68.32 Ingatlankezelés 683200 Ingatlankezelés 
81.10 Építmény-üzemeltetés 811000 Építményüzemeltetés 
81.30 Zöldterület-kezelés 813000 Zöldterület-kezelés 
85.20 Alapfokú oktatás 855911 Általános iskolai napközi otthoni 

nevelés 
  855914 Általános iskolai tanulószobai nevelés 
  855912 Sajátos nevelési igényű tanulók napközi 

otthoni nevelése 
  855915 Sajátos nevelési igényű tanulók 

általános iskolai tanulószobai nevelése 
86.90 Egyéb humán-egészségügyi 

ellátás 
869039 Egyéb, máshová nem sorolt kiegészítő 

egészségügyi szolgáltatás (vérvételi 
hely) 

  869039 Egyéb, máshová nem sorolt kiegészítő 
egészségügyi szolgáltatás 
(egészségügyi ellátás egyéb feladatai, 
szakellátás) 

 
6.2.3.)  A költségvetési szerv kisegítő tevékenysége (a Magyar Köztársaság Pénzügyminisztere 

által kiadott, 2010. január 01. napjától érvényes szakágazati rend szerint):  
 
TEÁOR szerint Szakágazati rend szerint 
68.20 Saját tulajdonú, bérelt ingatlan 

bérbeadása 
682001 Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 

  682002 Nem lakóingatlan bérbeadása, 
üzemeltetése 

 
6.3.)  A költségvetési szerv vállalkozási tevékenységet nem végez.  
 
7.)  A költségvetési szerv által ellátott tevékenységek forrásai: 

a) normatív állami támogatás 
b) önkormányzati saját forrás 
c) pályázati úton elnyert támogatás 
d) az önkormányzat saját bevétele 
e) pénzbeni és tárgybani adományok 

 
7.1.)  A költségvetési szerv kisegítő és vállalkozási tevékenysége, ezek arányainak felső 

határa a költségvetési szerv kiadásaiban: 
 
7.1.1.) A költségvetési szerv kisegítő tevékenységét az alaptevékenységtől eltérő, az 

alaptevékenység ellátására létrehozott kapacitás kihasználását célzó, államháztartás 
körébe tartozó szervezet, vagy természetes személy számára nem kötelezően, és nem 
haszonszerzés céljából végez.  
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A költségvetési szerv kisegítő tevékenységei az alábbiak:  
A költségvetési szerv használatában, birtokában lévő helyiségek (helyiség-csoport) 
kisegítő tevékenység ellátása céljából történő hasznosítása.  

 
7.1.2.  A költségvetési szerv kisegítő tevékenysége folytatásából származó bevétele nem 

haladhatja meg a szerv tárgyévi intézményi költségvetése bevételi előirányzatának 
30%-át.  

 
7.1.3.  A költségvetési szerv kisegítő tevékenysége folytatásából származó kiadása nem 

haladhatja meg a szerv tárgyévi intézményi költségvetése kiadási előirányzatának 
30%-át.  

 
7.2.)  A költségvetési szerv vállalkozási tevékenységet nem végez és nem folytat. 
 
8.)  A költségvetési szerv működési köre/illetékessége:   

Délegyháza Község közigazgatási területe. 
 
9.)  A költségvetési szerv irányító szerve: 
 
9.1.)  A költségvetési szerv irányító szerv(ei)nek neve, székhelye: 
 
9.1.1.)  A költségvetési szerv alapítása, átalakítása, megszüntetése, továbbá a költségvetési 

szerv alapító okiratának kiadása, szervezeti és működési szabályzatának jóváhagyása 
(a továbbiakban együtt: alapítói jogok):  
Délegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

 
9.1.2.)  A költségvetési szerv vezetőjének kinevezése vagy megbízása, felmentése vagy vezetői 

megbízásának visszavonása, a vele kapcsolatos egyéb munkáltatói jogok gyakorlása: 
Délegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

 
9.1.3.)  A költségvetési szerv gazdasági vezetőjének kinevezése vagy megbízása, felmentése, 

vagy a megbízás visszavonása, díjazásának megállapítása: -- 
 
9.1.4.) A költségvetési szerv tevékenységének szabályszerűségi, pénzügyi, valamint 

teljesítmény-ellenőrzése:  
Délegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

 
9.1.5.)  A fejezetet irányító szerv külön törvényben meghatározott, az államháztartás 

működésével és gazdálkodásával kapcsolatos jogainak gyakorlása: −−−− 
 
9.1.6.)  A költségvetési szerv jelentéstételre vagy beszámolóra való kötelezése:  

Délegyháza Község Önkormányzat Polgármestere 
 
9.1.7.)  A jogszabályban meghatározott esetekben a költségvetési szerv döntéseinek előzetes 

vagy utólagos jóváhagyása:  
Délegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

 
9.1.8.)  Egyedi utasítás adása feladat elvégzésére vagy mulasztás pótlására: 

Délegyháza Község Önkormányzat Polgármestere 
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9.2.)  Alapítói jogokkal felruházott irányító szerv(ek) neve, székhelye: 
Délegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
2337 Délegyháza, Árpád utca 8. 

 
9.3.)  Felügyeleti szerv(ek) neve, székhelye:  

Délegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
 2337 Délegyháza, Árpád utca 8. 
 
10.)  A költségvetési szerv típus szerinti besorolása: 
 
10.1.)  A tevékenységek jellege alapján: közhatalmi költségvetési szerv 
 
10.2.)  A feladatellátáshoz kapcsolódó funkciója:  önállóan működő és gazdálkodó 

költségvetési szerv 
 
10.4.)  A költségvetési szerv jogállása:   önálló jogi személy 
 
10.5.)  A költségvetési szerv típusa:    települési önkormányzat gazdálkodásának 

végrehajtó szerve – polgármesteri hivatal 
 
10.6.) Az előirányzatok feletti rendelkezési jogosultság szempontjából: teljes jogkörrel 

rendelkező, önállóan gazdálkodó költségvetési szerv 
 
10.7.)  A Polgármesteri Hivatal az irányító szerv által kijelölt azon önállóan működő és 

gazdálkodó költségvetési szerv, amely az önállóan működő költségvetési szerv(ek) Ámr. 
17. § (1) bekezdése alapján meghatározott pénzügyi-gazdasági feladatait ellátja. 

 
10.8.)  Az önállóan működő, valamint az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv 

közötti együttműködési megállapodást, - amely a munkamegosztás és a 
felelősségvállalás, valamint a tervezés, a gazdálkodás és a beszámolás rendjét rögzíti – 
Délegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete határozattal hagyja jóvá.  

 
11.)  A költségvetési szerv vezetőjének (vezető szerve, testülete tagjainak) kinevezési, 

megbízási, választási rendje:  
A jegyzői, aljegyzői állást nyilvános pályázat útján kell betölteni. 
A jegyzőt, az aljegyzőt az alapítói jogokkal felruházott irányító szerve (Képviselő-testület) 
– közszolgálati jogviszony keretien belül- nevezi ki, határozatlan időre.  
A pályázati eljárással kapcsolatos feladatokat a polgármester látja el.  

 
12.)  A költségvetési szerv foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszonyok 

megjelölése: 
A költségvetési szerv a foglalkoztatottjainak kinevezésére, kinevezése módosítására, 
illetve a költségvetési szervvel (munkáltatóval) fennálló jogviszony megszűnésére, 
megszüntetésére elsődlegesen a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény 
(a továbbiakban: Ktv.), a Ktv. kifejezett rendelkezése esetén, másodlagosan a Munka 
Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. törvény (a továbbiakban: Mt.) rendelkezései az 
irányadók.) 
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13.)  A költségvetési szerv vezetőjének azon jogosítványai, amelyek körében a költségvetési 
szerv képviselőjeként járhat el:  

 A költségvetési szerv vezetője teljes jogkörrel képviseli az intézményt. A költségvetési 
szerv szervezeti és működési rendjét a Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési 
Szabályzata, illetve a Polgármesteri Hivatal Ügyrendje határozza meg, amelyet a jegyző 
készít el, és a Képviselő-testület hagy jóvá.  

 
14.)  A jogi személyiségű szervezeti egység(einek) adatai:  

A költségvetési szerv keretein belül jogi személyiségű szervezeti egység nem működik.  
 
15.) Az Alapító és a Fenntartó neve és címe:  
 
15.1.)  Az Alapító neve és címe:  Délegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
     2337 Délegyháza, Árpád utca 8. 
 
15.2.)  A Fenntartó neve és címe:  Délegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
     2337 Délegyháza, Árpád utca 8. 
 
16.)  A költségvetési szerv nemzeti, etnikai, kisebbségi és más feladatai: − 
 
17.)  A költségvetési szerv tagintézményei: − 
 
18.)  A költségvetési szerv telephelye(i), címe(i): − 
 
19.)  A költségvetési szerv feladatellátását szolgáló vagyon:  
 
19.1.)  A  Képviselő-testület a szerv részére biztosítja az Önkormányzat tulajdonát képező 

alábbi ingatlant:  
 

Székhely ingatlan adatai: 2337 Délegyháza, Árpád utca 8. szám alatti, 119/2 hrsz-ú 
ingatlan.  

 
Telephely ingatlan adatai: - 

 
19.2.)  A szerv rendelkezésére bocsátott ingatlanvagyon ún. könyv szerinti értékeit (adatait) 

Délegyháza Község Önkormányzatának a tárgyévi költségvetése végrehajtásáról szóló 
ún. zárszámadási rendelete mellékletei évente, folyamatosan rögzítik, és nyilvántartják.  

 
19.3.)  A szerv ingó vagyonához tartoznak Délegyháza Község Önkormányzatának a tárgyévi 

költségvetése végrehajtásáról szóló ún. zárszámadási rendeletéhez csatolt, az adott szerv 
intézményi leltára szerint nyilvántartott eszközök, - melyeket a szerv a feladata ellátáshoz 
szabadon felhasználhat.  

 
19.4.)  A feladatok ellátásához a szerv rendelkezésére áll a székhelyen (és a telephelyeken) levő 

ingatlan(ok), a használatba adott további ingatlan(ok), a rajtuk található épületekkel, 
melyet a szerv ingyenesen használ feladatának ellátása érdekében, továbbá a benne lévő 
berendezés és szakmai felszerelés. 
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19.5.) A szerv székhely épülete az önkormányzati törzsvagyon része, korlátozottan 
forgalomképes, így a szerv a székhely épületet nem jogosult elidegeníteni, illetőleg 
biztosítékként felhasználni.  

 
19.6.)  A szerv a rendelkezésére álló vagyontárgyakat a közfeladatai ellátásához (az Alapító 

Okirat szerinti tevékenysége keretében) szabadon felhasználhatja, - egyéb célú, az Alapító 
Okirat szerinti tevékenysége keretén túli, tulajdonjog változásával nem járó 
hasznosításához a fenntartó Képviselő-testülete előzetes írásbeli hozzájárulása szükséges.  

 
20.)  A költségvetési szerv költségvetésének végrehajtására szolgáló számlaszám:  

11742180-15441654  
 
Számlát vezető pénzintézet:   OTP Bank Nyrt. Dunaharaszti Fiókja 

 
21.)  A költségvetési szerv vagyona feletti rendelkezés joga: 
 
21.1.)  A Polgármesteri Hivatal a Képviselő-testület által a mindenkori költségvetési 

rendeletében megállapított, részére jóváhagyott előirányzatok felett teljes jogkörrel 
rendelkező, önállóan gazdálkodó költségvetési szerv, amely ellátja az Önkormányzat 
által más költségvetési szervhez nem tartozó szakfeladatokkal kapcsolatos gazdálkodási 
tevékenységet, és elvégzi a részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervek 
gazdálkodási feladatait.  

 
21.2.)  A szerv az Ámr. 14. § (1) bekezdés a) pontjában, valamint az Ámr. 14. § (3) bekezdés e) 

pontjában meghatározott önálló gazdálkodási jogkörrel, önállóan működő és gazdálkodó 
költségvetési szerv.  

 
21.3.)  A költségvetési szerv gazdálkodási felügyelete alatt álló, szakmailag önálló, részben 

önálló gazdálkodási jogkörrel rendelkező költségvetési szervek:  
 

Napköziotthonos Óvoda  
 

Kölcsey Művelődési Központ Községi és Iskolai Könyvtár 
 
21.4.)  A költségvetési szerv gazdálkodási felügyelete alatt álló, szakmailag önálló, részben 

önálló gazdálkodási jogkörrel rendelkező költségvetési szervek (2009. július 1. napjától):  
 

Napköziotthonos Óvoda  
 

Kölcsey Művelődési Központ Községi és Iskolai Könyvtár 
 
Családi Napközi 

 
21.5.) Teljes jogkörrel rendelkező, önállóan gazdálkodó költségvetési szerve (önállóan működő 

és gazdálkodó költségvetési szerve):    
 

Délegyháza Község Önkormányzat Hunyadi János Általános Iskola 
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21.6.)  A Polgármesteri Hivatal és a részben önálló gazdálkodási jogkörrel rendelkező 
szervek közötti együttműködés formáját, a két szerv képviselői által megkötött, és a 
Képviselő-testület által jóváhagyott együttműködési megállapodás alapján a 
gazdálkodási jogosítványok gyakorlása ellenőrzésének rendjét (FEUVE) a 
Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata függelékében rögzített 
ellenőrzési nyomvonal határozza meg.  

 
21.7.) A költségvetési szerv használatában és birtokában lévő ingatlan vagyont kizárólag az 

irányító szerv, Délegyháza Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
idegenítheti el, és terhelheti meg (jegyeztethet be az ingatlan-nyilvántartásba az 
ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény rendelkezései szerint bármely 
jogot vagy tényt, kötelezettséget), - az Ötv., valamint a Képviselő-testület által 
megalkotott, a jogügylet előkészítése időpontjában érvényes és hatályos, az 
Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 
önkormányzati rendelet keretei között.  

 
22.)  A költségvetési szerv kör alakú bélyegzőjének felirata: 
 

A Polgármesteri Hivatalnál vezetett ún. bélyegző nyilvántartás alapján.  
 
Záradék:  
Délegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete a rendelkezésre álló dokumentumok és a 
hatályos jogszabályokban foglaltak alapján, - figyelemmel a költségvetési szervek jogállásáról és 
gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. törvény átfogó, generál rendelkezéseire – a Polgármesteri 
Hivatal részére a 435/2009. (XI.16.) számú képviselő-testületi határozatával módosított 
230/2009. (VI.22.) határozatával a módosításokkal egységes szerkezetbe  foglalt jelen Alapító 
Okiratot adta ki.  
 
 
Délegyháza, 2009. november 16.   
 
 

………………………………….. …………………………………… 
Dr. gr. Bethlen Istvánné Dr. Kriston István 

Polgármester aljegyző 
 


