
2. melléklet 

Alapító Okirat 
 

 
Felsőzsolca Város Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi 

CXCV. törvény 8/A. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az államháztartásról 

szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 5. § (1)-(2) 

bekezdésében foglalt tartalmi követelményeknek megfelelően az alábbi alapító okiratot adja 

ki: 

 

 

1.    A költségvetési szerv neve: 

 Felsőzsolcai Polgármesteri Hivatal 
 

 

2.    A költségvetési szerv székhelye:  

 3561 Felsőzsolca, Szent István u. 20. 
 

 

3. A költségvetési szerv közvetlen jogelődjének neve, székhelye: 

 Felsőzsolca Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 

 3561 Felsőzsolca, Szent István u. 20. 
 

 

4.    A költségvetési szerv közfeladata: 

 A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a 

 továbbiakban: Mötv.) 84. § (1) bekezdése alapján 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 szakmai alaptevékenysége, államháztartási szakágazati 

besorolása, szakmai alaptevékenységeinek kormányzati funkció szerinti jelölése: 

  

 

5.1. A költségvetési szerv szakmai alaptevékenysége: 

Felsőzsolcai Polgármesteri Hivatal ellátja a Mötv.-ben és a vonatkozó egyéb 

jogszabályokban a számára meghatározott feladatokat Felsőzsolca város vonatkozásában. 

Gondoskodik a helyi önkormányzat, valamint a helyi nemzetiségi önkormányzat 

bevételeivel és kiadásaival kapcsolatban a tervezési, gazdálkodási, ellenőrzési, 

finanszírozási, adatszolgáltatási és beszámolási feladatok ellátásáról. 

 

 

5.2.  A költségvetési szerv államháztartási szakágazati besorolása 

  841105 Helyi önkormányzatok és társulások igazgatási tevékenysége   
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5.3. A költségvetési szerv szakmai alaptevékenységeinek kormányzati funkció szerinti 

jelölése: 

 

011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános 

igazgatási tevékenysége 

011140 Országos és helyi nemzetiségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége 

011210 Az államháztartás igazgatása, ellenőrzése 

011220 Adó-, vám- és jövedéki igazgatás 

013210 Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások 

013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés 

013360 Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb 

szolgáltatások 

016010 Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti 

képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek 

016020 Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek 

016030 Állampolgársági ügyek 

016080 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények 

041120 Földügy igazgatása 

041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás 

041232 Start-munka program - Téli közfoglalkoztatás 

041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 

041236 Országos közfoglalkoztatási program 

041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram 

047410 Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek 

051020 Nem veszélyes (települési) hulladék összetevőinak válogatása, elkülönített 

begyűjtése, szállítása, átrakása 

051030 Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, 

szállítása, átrakása 

051050 Veszélyes hulladék begyűjtése, szállítása, átrakása 

063020 Víztermelés, -kezelés, -ellátás 

064010 Közvilágítás 

066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások 

074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás 

081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése 

 

 

6.  A költségvetési szerv illetékessége, működési köre:  

 Felsőzsolca város közigazgatási területe 

 

 

7.   A költségvetési szerv irányító szervének neve, székhelye:  

 Felsőzsolca Város Önkormányzat Képviselő-testülete  

 3561 Felsőzsolca, Szent István u. 20. 

 

 

8.  A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje: 

 A jegyző kinevezése a Mötv. 82-83. §-ai, valamint a közszolgálati tisztviselőkről szóló 

2011. évi CXCIX. törvény rendelkezéseinek megfelelően történik. A jegyzőt határozatlan 

időtartamra nevezi ki Felsőzsolca város polgármestere. 
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9. A költségvetési szerv foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszonyok 

megjelölése: 

 A foglalkoztatottak a Felsőzsolcai Polgármesteri Hivatallal a közszolgálati tisztviselőkről 

szóló 2011. évi CXCIX. törvény szerinti közszolgálati jogviszonyban állnak, kivéve az 

ugyanezen tevékenység ellátását segítő technikai alkalmazottakat, akik a Munka 

Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény szerinti munkajogviszonyban állnak.   

 
Z á r a d é k 

 
 

Jelen Alapító Okirat 2015. január 1-el lép hatályba, ezzel egyidejűleg a Felsőzsolcai Közös 

Önkormányzati Hivatal Felsőzsolca Város Önkormányzat Képviselő-testületének 73/2013. 

(IV. 17.) Kth. számú határozatával, valamint Sajópálfala Község Önkormányzat Képviselő-

testületének 20/2013. (V. 13.) Kth. számú határozatával jóváhagyott, 2013. május 13. napján 

kelt egységes szerkezetű Alapító Okirata hatályát veszti. 

 

Az Alapító Okiratot Felsőzsolca Város Önkormányzat Képviselő-testülete …./2015. (I….) 

Kth. számú határozatával hagyta jóvá.” 

 

 

 

Felsőzsolca, 2015. január … 

 

 

 

 

 

 

             DR. TÓTH LAJOS               DR. PATAKI ANETT 

              polgármester                                      jegyző 

 

 

 

 

 

 

 


