Okirat száma: 05/121- 7 /2021.

Alapító okirat

módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a alapján a Szigetszentmiklósi
Polgármesteri Hivatal alapító okiratát a következők szerint adom ki:

1. A költségvetési szerv
megnevezése, székhelye, telephelye
1.1.

A költségvetési szerv
1.1.1. megnevezése: Szigetszentmiklósi Polgármesteri Hivatal

1.2.

A költségvetési szerv
1.2.1. székhelye: 2310 Szigetszentmiklós, Kossuth Lajos utca 2.
1.2.2. telephelyei:
telephely megnevezése

telephely címe

1

Településrendezési
Osztály, 2310 Szigetszentmiklós, Losonczi utca 1.
Városfejlesztési Projekt Osztály, Hatósági
Osztály

2

Szervezési Osztály Ügyviteli Irodájának 2310 Szigetszentmiklós,
Központi Iktatója és Irattára
Kossuth Lajos utca 9.

3

Hatósági Osztály Rendvédelmi
Közbiztonsági Irodája

4
5

Adóhatósági Osztály

és 2310 Szigetszentmiklós,
Dr. Lengyel Lajos utca 5.
2310 Szigetszentmiklós,
Ifjúság tér 4.

Hatósági
Osztály
Szociális
Iroda 2310 Szigetszentmiklós, Gát utca 2.
kihelyezett ügyfélfogadási helyszíne

2. A költségvetési szerv
alapításával és megszűnésével összefüggő rendelkezések
2.1.

A költségvetési szerv alapításának dátuma: 1990. szeptember 30.

2.2.

A költségvetési szerv alapítására, átalakítására, megszüntetésére jogosult szerv
2.2.1. megnevezése: Szigetszentmiklós Város Önkormányzata
2.2.2. székhelye: 2310 Szigetszentmiklós, Kossuth Lajos utca 2.

3. A költségvetési szerv irányítása, felügyelete
3.1.

A költségvetési szerv irányító szervének
3.1.1. megnevezése: Szigetszentmiklós Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
3.1.2. székhelye: 2310 Szigetszentmiklós, Kossuth Lajos utca 2.

4. A költségvetési szerv tevékenysége
4.1.

A költségvetési szerv közfeladata: Az önkormányzat működésével, valamint a polgármester
vagy a jegyző feladat- és hatáskörébe tartozó ügyek döntésre való előkészítésével és
végrehajtásával kapcsolatos feladatok ellátása.
Az önkormányzatok egymás közötti, valamint az állami szervekkel történő
együttműködésének összehangolása.
Együttműködési megállapodás alapján a helyi nemzetiségi önkormányzatok gazdálkodásának
végrehajtásával kapcsolatos feladatok ellátása.

4.2.

A költségvetési szerv főtevékenységének államháztartási szakágazati besorolása:

1

szakágazat száma

szakágazat megnevezése

841 105

Helyi önkormányzatok és társulások igazgatási tevékenysége

4.3.

A költségvetési szerv alaptevékenysége: A helyi önkormányzat igazgatási tevékenységének
és az önkormányzat kötelező és önként vállalt feladatainak ellátása.
A helyi önkormányzat, továbbá a Bolgár, a Roma, a Német és a Román Nemzetiségi
Önkormányzat bevételeivel és kiadásaival kapcsolatos tervezési, gazdálkodási, ellenőrzési,
finanszírozási, adatszolgáltatási és beszámolási feladatok ellátása.

4.4.

A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti megjelölése:
kormányzati funkciószám

kormányzati funkció megnevezése

011130

Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó
és általános igazgatási tevékenysége

011140

Országos és helyi nemzetiségi
igazgatási tevékenysége

011220

Adó-, vám- és jövedéki igazgatás

013350

Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással
kapcsolatos feladatok

016010

Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti
képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek

016020

Országos és
tevékenységek

7

016030

Állampolgársági ügyek

8

016080

Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények

9

031030

Közterület rendjének fenntartása

10

031060

Bűnmegelőzés

11

031070

Baleset-megelőzés

12

041231

Rövid időtartamú közfoglalkoztatás

13

041232

Start-munka program – Téli közfoglalkoztatás

1
2
3
4
5
6

2

helyi

önkormányzatok

népszavazással

kapcsolatos

14

041233

Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

15

045120

Út, autópálya építése

16

045140

Városi és elővárosi közúti személyszállítás

17

045160

Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása

18

047320

Turizmusfejlesztési támogatások és tevékenységek

19

047410

Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek

20

049030

Kéményseprő-ipari tevékenység

051030

Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett)
begyűjtése, szállítása, átrakása

22

052020

Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése

23

052080

Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése

24

062020

Településfejlesztési projektek és támogatásuk

25

063020

Víztermelés, - kezelés, - ellátás

063080

Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása,
üzemeltetése

27

064010

Közvilágítás

28

066010

Zöldterület-kezelés

29

066020

Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások

30

072111

Háziorvosi alapellátás

31

072112

Háziorvosi ügyeleti ellátás

32

074011

Foglalkozás-egészségügyi alapellátás

074040

Fertőző
ellátás

074054

Komplex egészségfejlesztő, prevenciós programok

081030

Sportlétesítmények,
fejlesztése

081041

Versenysport- és utánpótlás- nevelési tevékenység és
támogatása

081045

Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és
támogatása

082092

Közművelődés- hagyományos
értékek gondozása

39

083030

Egyéb kiadói tevékenység

40

083040

Rádióműsor szolgáltatása és támogatása

41

083050

Televízió-műsor szolgáltatása és támogatása

084010

Társadalmi tevékenységekkel, esélyegyenlőséggel,
érdekképviselettel,
nemzetiségekkel,
egyházakkal
összefüggő feladatok igazgatása és szabályozása

43

086030

Nemzetközi kulturális együttműködés

44

091140

Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai

45

101221

Fogyatékkal élők nappali ellátása

104031

Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő
ellátása

21

26

33
34
35
36
37
38

42

46

megbetegedések

3

megelőzése,

edzőtáborok

járványügyi

működtetése

közösségi

és

kulturális

104060

A gyermekek, fiatalok és családok életminőségét javító
programok

48

106010

Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése

49

106020

Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások

47

4.5.

A költségvetési szerv illetékessége, működési területe: A költségvetési szerv illetékességi
köre Szigetszentmiklós közigazgatási területe, továbbá járási székhely vagy körzetközponti
feladatellátás tekintetében a vonatkozó jogszabályokból eredő illetékességi területek.

5. A költségvetési szerv szervezete és működése
5.1.

A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje: A költségvetési szerv vezetőjének
kinevezéséről Szigetszentmiklós Város Polgármestere dönt Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 82. §-a, és a közszolgálati
tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény figyelembe vételével. A kinevezés
határozatlan időtartamra szól, a kinevezést pályázati kiírás előzi meg, a munkáltatói jogokat
a költségvetési szerv vezetője tekintetében a polgármester gyakorolja.

5.2.

A költségvetési szervnél alkalmazásban álló személyek jogviszonya:

1

foglalkoztatási jogviszony

jogviszonyt szabályozó jogszabály

közszolgálati jogviszony

közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX.
törvény

közfoglalkoztatási
jogviszony

a közfoglalkoztatásról és a közfoglalkoztatáshoz
kapcsolódó, valamint egyéb törvények módosításáról
szóló 2011. évi CVI. törvény

2

a közfoglalkoztatási bér és a közfoglalkoztatási garantált
bér megállapításáról szóló 170/2011. (VIII.24.) Korm.
rendelet

3

közalkalmazotti jogviszony
(fenntartó által
engedélyezett)

a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII.
törvény

4

munkaviszony

a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény

5

megbízási jogviszony

a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény

4

ZÁRADÉK
Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 5. § (4) bekezdése
alapján a Magyar Államkincstár nevében igazolom, hogy jelen alapító okirat módosításokkal egységes
szerkezetbe foglalt szövege megfelel az alapító okiratnak a SZIGETSZENTMIKLÓSI POLGÁRMESTERI
HIVATAL 2021. november 22. napján kelt, 2021. november 23. napjától alkalmazandó SZSZMPH/05/1217/2021. okiratszámú módosító okirattal végrehajtott módosítása szerinti tartalmának.

Kelt: Budapest, 2021. november 23.

11099263_zaradek_v1_20211123

