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ALAPÍTÓ OKIRAT 
 
Délegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. 
törvény 8. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az államháztartásról szóló törvény 
végrehajtására kiadott 368/2011.(XII.31.) Korm. rendelet 5.§ (1) – (2) bekezdésében foglalt tartalmi 
követelményeknek megfelelően az alábbi alapító okiratot adja ki:  
 
 

Délegyházi Polgármesteri Hivatal 
ALAPÍTÓ OKIRATA 

 
 
1.)  A költségvetési szerv megnevezése:    Délegyházi Polgármesteri Hivatal 

 (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 
 
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.  

 
4.)  A költségvetési szerv jogszabályban meghatározott közfeladata: 

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban: Mötv.) 84.§ 
(1) bekezdése alapján a polgármesteri hivatal ellátja az önkormányzatok működésével, valamint a 
polgármester vagy a jegyző feladat- és hatáskörébe tartozó ügyek döntésre való előkészítésével és 
végrehajtásával kapcsolatos feladatokat. A hivatal közreműködik az önkormányzatok egymás közötti, 
valamint az állami szervekkel történő együttműködésének összehangolásában. 

 
5.) A költségvetési szerv alaptevékenységének államháztartási szakágazati rend szerinti 

besorolása:  
 

 841105 Helyi önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége 
 

 
6.) A költségvetési szerv alaptevékenysége:  

 A polgármesteri hivatal ellátja a Mötv-ben és a vonatkozó egyéb jogszabályokban a számára 
meghatározott feladatokat.  
Gondoskodik a helyi önkormányzat bevételeivel és kiadásaival kapcsolatban a tervezési, gazdálkodási, 
ellenőrzési, finanszírozási, adatszolgáltatási és beszámolási feladatok ellátásáról.  
 

 
7.)  A költségvetési szerv alaptevékenységének alapvető szakfeladata:  
 

841126 Önkormányzatok és társulások általános végrehajtó igazgatási tevékenysége 
 
 
7.1.)  A költségvetési szerv alaptevékenysége (a szakfeladatrendről és az államháztartási szakágazati 

rendről szóló 56/2011.(XII.31.) NGM rendelet szerint):  
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 Szakfeladatrend szerint 
84.11 Általános közigazgatás 841126 Önkormányzatok és társulások általános 

végrehajtó igazgatási tevékenysége 
  841114 Országgyűlési képviselő választásokhoz 

kapcsolódó tevékenységek 
  841115 Önkormányzati képviselő választásokhoz 

kapcsolódó tevékenységek 
  841116 Országos, helyi nemzetiségi önkormányzati 

választásokhoz kapcsolódó tevékenységek 
  841117 Európai Parlamenti képviselő választáshoz 

kapcsolódó tevékenységek 
  841118 Országos és helyi népszavazáshoz 

kapcsolódó tevékenységek 
  841154 Az önkormányzati vagyonnal való 

gazdálkodással kapcsolatos feladatok 
  841173 Statisztikai tevékenység 
  842421 Közterület rendjének fenntartása 
  890441 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás 
  890442 Foglalkoztatást helyettesítő támogatásra 

jogosultak hosszabb időtartamú 
közfoglalkoztatása 

  890443 Egyéb közfoglalkoztatás 
93.11 Sportlétesítmény működtetése 931102 Sportlétesítmények működtetése és 

fejlesztése 
93.29 M.n.s. egyéb szórakoztatás, 

szabadidős tevékenység 
900400 Kulturális műsorok, rendezvények, 

kiállítások szervezése 
58.14 Folyóirat, időszaki kiadvány 

kiadása 
581400 Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása 

81.10 Építmény-üzemeltetés 811000 Építményüzemeltetés 
68.20 Saját tulajdonú, bérelt ingatlan 

bérbeadása, üzemeltetése 
680001 Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 

  680002 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 
 
 
7.2.)  A költségvetési szerv vállalkozási tevékenységet nem végez és nem folytat. 
 
8.)  A költségvetési szerv illetékessége:   

Délegyháza Község közigazgatási területe 
 
9.)  A költségvetési szerv irányító szerve: 
 
9.1.)  A költségvetési szerv irányító szervének neve, székhelye:  

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

 
9.2.)  Alapítói jogokkal felruházott irányító szerv(ek) neve, székhelye: 

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

 
10.)  A költségvetési szerv besorolása:  
 
10.1.)  Gazdálkodási besorolása:    önállóan működő és gazdálkodó 

költségvetési szerv 
 
10.2.)  A költségvetési szerv jogállása:   önálló jogi személy 
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10.3.) Az előirányzatok feletti rendelkezési jogosultság szempontjából: teljes jogkörrel rendelkező, 

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

költségvetési szerv, amely az önállóan működő költségvetési szerveknek a 368/2011.(XII.31.) 
Korm. rendelet 10.§(4)-(6) bekezdése alapján a 9.§ (1) – (2) bekezdésében meghatározott 
pénzügyi-gazdasági feladatait ellátja. 

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

munkamegosztási megállapodást, - amely a munkamegosztás és a felelősségvállalás rendjét 
rögzíti – Délegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete határozattal hagyja jóvá. 

 
11.)  A költségvetési szerv vezetőjének kinevezési, megbízási rendje:  

A jegyző kinevezése a Mötv. 82. §-a, valamint a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. 
törvény rendelkezéseinek megfelelően történik.  
A település polgármester – pályázat alapján határozatlan időre – nevezi ki a jegyzőt.  

 
12.)  A költségvetési szerv foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszonyok megjelölése: 
 Közszolgálati jogviszony: a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény szerint. 

Közalkalmazotti jogviszony: a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 
szerint. 
Munkaviszony: a Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény szerint. 
Megbízásos jogviszony: a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény szerint.  

 
13.) A költségvetési szerv vezetője a jegyző, aki teljes jogkörében képviseli az intézményt. 
 
14.) Az Alapító és a Fenntartó neve és címe:  
 
14.1.)  Az Alapító neve és címe:  Délegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
     2337 Délegyháza, Árpád utca 8. 
 
14.2.)  A Fenntartó neve és címe:  Délegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
     2337 Délegyháza, Árpád utca 8. 
 
15.)  A költségvetési szerv telephelye(i), címe(i):  
 
 
16.)  Az irányító szerv, a Képviselő-testület a szerv részére biztosítja az Önkormányzat tulajdonát 

képező alábbi ingatlant:  
 

Székhely ingatlan adatai:  2337 Délegyháza, Árpád utca 8. szám alatti, 119/9 hrsz-ú, 
belterületi felépítményes ingatlan.  

 
Telephely ingatlan adatai: - 

 
 
17.)  A költségvetési szerv vagyona feletti rendelkezés joga: 
 
17.1.)  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 a Napsugár Óvoda, a „Zsebi-baba” Családi Napközi, és a Kölcsey Ferenc Könyvtár 
önállóan működő költségvetési szervek gazdálkodási feladatait.  
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17.2.)  A szerv a 368/2011.(XII.31.) Korm. rendelet. 7. § (1) bekezdés c) pontjában meghatározott 
önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv.  

 
17.3.) 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.  

 
 
Záradék:  
Jelen alapító okirat 2013. január 1-jén lép hatályba, ezzel egyidejűleg Délegyháza Községi 
Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának a 312/2012. (XI.08.) számú képviselő-testületi határozattal 
kiadott, 2012. november 8. napján kelt egységes szerkezetű alapító okirata hatályát veszti.  
 
Az alapító okiratot Délegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 373/2012.(XII.11.) számú 
határozattal hagyta jóvá.  
 
 
Délegyháza, 2012. december 11.    
 
 

………………………………….. …………………………………… 
dr. Riebl Antal dr. Molnár Zsuzsanna 
polgármester jegyző 
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