ALAPÍTÓ OKIRAT
DAD községi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi
LXV. törvény 38. § (1) bekezdése, az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény
66. §-a, valamint a költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV.
törvény 1. §-a alapján -a 33/2009.(V.25.) sz. Kt. határozattal módosított- az alábbi alapító
okiratot adja ki:
1. A költségvetési szerv
Neve: DAD KÖZSÉG POLGÁRMESTERI
Székhelye: 2854 Dad, Fő u.21.

HIVATALA

2. Létrehozásáról rendelkező határozat : 4/1990.(X.15.) Kt. határozat
Alapítás dátuma: 1990. október 15.
3. Jogszabályban meghatározott közfeladata:
A képviselő-testület egységes hivatalt hoz létre – polgármesteri hivatal elnevezéssel - az
önkormányzat működésével, valamint az államigazgatási ügyek döntésre való előkészítésével
és végrehajtásával kapcsolatos feladatok végrehajtására.
4. Alaptevékenysége:
Alapvető szakágazat: 841105 Helyi önkormányzatok valamint többcélú kistérségi
társulások igazgatási tevékenysége
Szakfeladatok 2009. december 31-ig:
452025
552312
631211
751153
751175
751186
751878
751922
751966
801115
851912
853255
853311
853344
853355
901116
902113
923127
924014
930316

Helyi közutak, hidak létesítése, felújítása
Óvodai intézményi közétkeztetés
Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása
Önkormányzat igazgatási tevékenység
Országgyűlési képviselő választás
Önkormányzati képviselő választás
Közvilágítási feladatok
Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások elszámolása
Önkormányzatok feladatra nem tervezhető elszámolásai
Óvodai nevelés
Anya- és csecsemővédelem
Szociális étkeztetés
Rendszeres szociális pénzbeli ellátás
Eseti pénzbeli szociális ellátás
Eseti pénzbeli gyermekvédelmi ellátás
Szennyvízelvezetés és kezelés
Települési hulladékok kezelése
Közművelődési könyvtári tevékenység
Sportlétesítmények üzemeltetése
Temetkezés és ehhez kapcsolódó feladatok
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Szakfeladatok 2010. január 1-től:
421100
562912
681000
682001
682002
813000
841112
841114
841115
841117
841118
841126
841401
841402
841901
843044
851011
851012
882111
882115
882116
882117
882118
882119
882122
882123
882124
882125
882129
882202
882203
889921
889942
890301
890302
890441
890442
910501
931102
960302

Út, autópálya építése
Óvodai intézményi étkezés
Saját tulajdonú ingatlan adás-vétele
Lakóingatlan bérbeadás, üzemeltetése
Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
Zöldterület-kezelés
Önkormányzati jogalkotás
Országgyűlési képviselőválasztáshoz kapcsolódó tevékenység
Önkormányzati képviselőválasztáshoz kapcsolódó tevékenység
Európai parlamenti képviselőválasztáshoz kapcsolódó tevékenység
Országos és helyi népszavazáshoz kapcsolódó tevékenység
Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége
Önkormányzatok közbeszerzési eljárásainak lebonyolításával összefüggő szolgáltatások
Közvilágítás
Önkormányzatok valamint többcélú kistérségi társulások elszámolásai
Gyógyító- megelőző ellátások finanszírozása
Óvodai nevelés, ellátás
Sajátos nevelési igényű gyerekek óvodai nevelése, ellátása
Rendszeres szociális segély
Ápolási díj – alanyi jogon
Ápolási díj – méltányossági jogon
Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás
Kiegészítő gyermekvédelmi ellátás
Óvodáztatási támogatás
Átmeneti segély
Temetési segély
Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás
Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása
Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátás
Közgyógyellátás
Köztemetés
Szociális étkeztetés
Önkormányzatok által nyújtott lakástámogatás
Civil szervezetek működési támogatása
Civil szervezetek program és egyéb támogatása
Közcélú foglalkoztatás
Közhasznú foglalkoztatás
Közművelődési tevékenységek támogatása
Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése
Köztemető fenntartása és működtetése

Kiegészítő, kisegítő és vállalkozási tevékenységet a Polgármesteri Hivatal nem folytat.
5. Illetékességi területe: Dad község közigazgatási területe
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6. Alapítói jogokkal felruházott irányító szerv neve, székhelye:
Dad községi Önkormányzat Képviselő-testülete
2854 Dad, Fő u.21.
7. Típus szerinti besorolása:
-A tevékenységek jellege alapján: közhatalmi
-Feladatellátáshoz kapcsolódó funkciója alapján: önállóan működő és gazdálkodó,
előirányzatai felett teljes jogkörrel rendelkező költségvetési szerv
8. Vezetőjének kinevezési rendje:
A köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. tv. 8.§-ban megállapított képesítési
követelményeknek megfelelő jegyzőt nevez ki – pályázat útján- a képviselő-testület.
A pályázatot a kiíró szerv a pályázati kiírás meghirdetésével egyidejűleg elektronikus úton
megküldi a Kormányzati és Közigazgatási Képzési Központ részére, valamint megjelenteti a
Belügyi Közlönyben. A kinevezés határozatlan időre szól.

9. Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszony megjelölése:
Foglalkoztatottjainak jogviszonya alapesetben köztisztviselő, melyekre a köztisztviselők
jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény az irányadó.
Egyes foglalkoztatottjainak a jogviszonya munkavállaló, melyekre nézve a
Munka Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. törvény az irányadó.
Egyéb foglalkoztatásra irányuló jogviszonyra a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi. IV.
törvény (pl. megbízási jogviszony) az irányadó.
Dad, 2009. június 30.

Mánomicsné Takács Erzsébet
jegyző

Szücs Attiláné
polgármester

Záradék:
A módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot Dad községi Képviselő-testület a
2009. június 30-i ülésén a 44/2009.(VI.30.) számú határozattal fogadta el.
Az alaptevékenység szerinti 2009. évi szakfeladatok 2009. december 31-én hatályukat vesztik, a
2010. évi szakfeladatok 2010. január 1-től érvényesek.
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