ALAPÍTÓ OKIRAT

1., A költségvetési szerv neve:

Székhelye:
2., Alapító szerv:

Polgár Város
Hivatala

Önkormányzatának

Polgármesteri

4090 Polgár, Barankovics tér 5. (hrsz.: 620)
Polgár Város Önkormányzata

Alapítására vonatkozó jogszabály: A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény
3., Közfeladata:
4., Alaptevékenysége:

helyi önkormányzatok igazgatási tevékenysége
helyi önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi
társulások igazgatási tevékenysége
45202-5 helyi közutak, hidak létesítése és felújítása
75114-2 területi, körzeti igazgatási szervek tevékenysége
75115-3 önkormányzatok igazgatási tevékenysége
• a város honlapjának folyamatos mőködtetése, az
önkormányzatnak
és
intézményeinek
a
www.polgar.hu
oldalon
keresztül
történı
rendszeres tájékoztatása,
• a PolgárTárs újság szerkesztése, nyomtatása és
teljes körő terítésének lebonyolítása,
• promóciós eszközök: PR termékek, kiadványok,
reklámfelületek készítése, illetve biztosítása.
75116-4 helyi kisebbségi önkormányzatok igazgatási
tevékenysége
75117-5
országgyőlési
képviselıválasztással
kapcsolatos feladatok
75118-6
önkormányzati
képviselıválasztással
kapcsolatos feladatok
75187-8 közvilágítási feladatok
75192-2 önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi
társulások elszámolásai
75196-6 önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi
társulások feladatra nem tervezhetı elszámolása
85129-7 védınıi szolgálat
85201-8 állategészségügyi tevékenység
85331-1rendszeres szociális pénzbeli ellátások
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85332-2 rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátások
85333-3 munkanélküli ellátások
85334-4 eseti pénzbeli szociális ellátások
85335-5 eseti pénzbeli gyermekvédelmi ellátások
93092-1 családi ünnepek szervezése
90111-6 szennyvízelvezetés-és kezelés
90211-3 települési hulladékok kezelése, köztisztasági
tevékenység

Az önállóan mőködı költségvetési szervek (az Ady Endre Mővelıdési Központ és
Könyvtár, a Napsugár Óvoda) és a helyi kisebbségi önkormányzat gazdálkodási
feladatainak ellátása.

Az alaptevékenység ellátására létrehozott
kiegészítı tevékenysége:

75184-5 város-és községgazdálkodási
szolgáltatás
85123-1
kiegészítı
alapellátási
szolgáltatások

Vállalkozási tevékenysége:

a költségvetési szerv vállalkozási tevékenységet nem
folytat

5., Illetékessége:

Polgár Város közigazgatási területe

6., Irányító szerve:

Polgár Város Önkormányzatának Képviselı-testülete
4090 Polgár, Barankovics tér 5.

7., Tevékenység jellege alapján: közhatalmi költségvetési szerv
Feladatellátáshoz kapcsolódó funkciója:
Önállóan mőködı és gazdálkodó költségvetési szerv
8., A költségvetési szerv vezetıjének kinevezési rendje:
A költségvetési szerv vezetıjét (jegyzıt) a Képviselı-testület a köztisztviselık jogállásáról
szóló 1993. évi XXIII. törvény alapján nevezi ki.
9., Foglalkoztatottaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszony megjelölése:
Köztisztviselıi jogviszony a köztisztviselık jogállásáról
szóló 1992. évi XXIII. törvény szerint, munkaviszony a
Munka Törvénykönyvérıl szóló 1992. évi XXII. Törvény
szerint

10., A vagyon feletti rendelkezés jogosultsága:
A költségvetési szerv feladatellátásához szükséges feltételeket (vagyon) az önkormányzat
biztosítja. A vagyon feletti rendelkezés jogát a költségvetési szerv az önkormányzat
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vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 12/2005. (III.20.) rendelete szerint
gyakorolja. A gazdálkodással összefüggı jogosítványokat az önálló gazdálkodási jogkörrel
felruházott költségvetési szervek gazdálkodására vonatkozó jogszabályok, valamint az
Önkormányzat 12/2005. (III.31.) rendelete szerint gyakorolja az intézmény vezetıje.
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11., Záró rendelkezések:
11.1. Hatályba lépés idıpontja:
Polgár Város Önkormányzat Képviselı-testületének a 39./2009. (III. 26.) sz. határozatával
módosított alapító okiratra tekintettel: 2009. április 1.
11.2 Felülvizsgálat rendje:
Felülvizsgálatára a tartalmával összefüggı elemeket érintı törvényi változásokkal,
rendeletekkel és a helyi határozatokkal összefüggésben kerül sor.
11.3. Az alapító okirat kiadásáról, elfogadásáról, módosításáról és egységes szerkezetbe
foglalásáról a fenntartói határozat(ok) száma:
100/2003.(VI.23.). sz határozat, 23/2005. (II. 14.) sz. határozat, 120/2006. (VI.29.) sz.
határozat, 154/2006. (X. 15.) sz. határozat, 199/2006. (XII. 14.) sz. határozat, 21/2007.
(II.15.) sz. határozat, 145/2007. (IX.27.) sz. határozat, 14/2008. (I. 24.) sz. határozat,
38/2008. (III.27.)sz. határozat, 176/2008. (XI.27.) sz. határozat.
11.4. A fenntartói aláírások és bélyegzı lenyomat:

Polgár, 2009. 03. 26.

Tóth József
polgármester

dr. Váliné Antal Mária
címzetes fıjegyzı
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