ALAPÍTÓ

OKIRAT

Tiszavárkony Község Polgármesteri Hivatala
Alapító Okirata

Tiszavárkony Község önkormányzatának Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló
1990 évi LXV törvény 38.§ (1) bekezdése alapján a 7/1990 (X:10.) KT. Határozatával
létrehozott Polgármesteri Hivatalt, mint költségvetési szervet átsorolja és ezzel alapító okiratát
a költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008 évi CV törvény 44 § (6)
bekezdése alapján az alábbiak szerint módosítja, valamint egységes szerkezetbe foglalja:
A költségvetési szerv neve:
Tiszavárkony Község Polgármesteri Hivatala
Rövid neve: Polgármesteri Hivatal Tiszavárkony
Székhelye:
5092 Tiszavárkony, Endre Király út 37.
Létrehozásáról rendelkező jogszabály:
A helyi önkormányzatokról szóló 1990 évi LXV törvény 38. § (1) bekezdése,
Tiszavárkony Község Önkormányzata 7/1990 (X.10.) Képviselőtestületi határozata.
Jogszabályban meghatározott közfeladata:
A helyi önkormányzatokról szóló 1990 évi törvény 38. § (1) bekezdése: az önkormányzat
működésével, valamint az államigazgatási ügyek döntésre való előkészítésével és
végrehajtásával kapcsolatos feladatok ellátása.
Statisztikai számjele: 15412531-8411-321-16
Adóigazgatási azonosító száma: 15412531-2-16
Alaptevékenysége:((2009 december 31-ig hatályos szakfeladat szerint)
- kiegészítő mg-i szolgáltatás
014034
-helyi közutak létesítése, felújítása
452025
- óvodai intézményi közétkeztetés
552312
- iskolai intézményi közétkeztetés
552323
- munkahelyi vendéglátás
552411
- közutak, hidak, alagutak üzemeltetése
631211
- saját vagy bérelt ingatlan hasznosítása
701015
- önk. és többcélú kistérségi társulás igazg. tevékenysége
751153
- országgyűlési képviselő választás
751175
- önkormányzati képviselői választás
751186
- intézményi vagyon működtetése
751768
- város és községgazdálkodási szolgáltatás
751845
- köztemető fenntartási feladatok
751867
- közvilágítási feladatok
751878
- önk. és többcélú kistérségi társ. fel.nem tev. elsz.
751966
- finanszírozási műveletek elszámolása
751999
- óvodai nevelés
801115
- sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése
801126
- általános iskolai nappali rendsz. Nevelés oktatás
801214
- sajátos nevelési igényű tan. nappali ált.isk.okt.
801225
- napközi otthoni és tanulószobai foglalkozás
805113
- fogorvosi ellátás
851286
- házi segítségnyújtás
853233

- családsegítés
- szociális étkeztetés
- rendszeres szociális pénzbeni ellátások
- rendszeres gyermekvédelmi pénzbeni ellátások
- munkanélküli ellátások
- eseti pénzbeni szociális ellátás
- eseti pénzbeni gyermekvédelmi ellátások
- településtisztasági szolgáltatás
- települési hulladékkez. köztiszt. tev.
- művelődési központok, házak tevékenysége
- sportint. és sportlét.működtetése
- sportcélok és feladatok

853244
853255
853311
853322
853333
853344
853355
901215
902113
921815
924014
924047

Alaptevékenysége: ( 2010 január 01-től alkalmazott szakfeladatok:)
- önkormányzati jogalkotás : 841 112
-országgyűlési képviselő – választásokhoz kapcsolódó tevékenységek: 841 114
- önkormányzati képviselő-választásokhoz kapcsolódó tevékenységek: 841 115
- országos, települési és területi kisebbségi önkormányzati választásokhoz kapcsolódó
tevékenységek: 841 116
- Európai parlamenti képviselő-választáshoz kapcsolódó tevékenységek: 841 117
- országos és helyi népszavazáshoz kapcsolódó tevékenységek: 841 118
-önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége: 841 126
- adó, illeték kiszabása, beszedése, adóellenőrzés: 841 133
önkormányzatok
közbeszerzési
eljárásainak
lebonyolításával
összefüggő
szolgáltatások: 841 401
- közvilágítás: 841 402
- város és községgazdálkodási m.n.s szolgáltatások: 841 403
- kiemelt állami és önkormányzati rendezvények: 841 092
- önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások elszámolásai: 841 901
- központi költségvetési befizetések: 841 902
- elkülönített állami pénzalapok bevételi elszámolása: 841 903
-önkormányzatok m.n.s nemzetközi kapcsolatai: 842 155
-ár és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek: 842 541
- rendszeres szociális segély: 882 111
- időskorúak járadéka: 882 112
- lakásfenntartási támogatás normatív alapon: 882 113
- helyi rendszeres lakásfenntartási támogatás: 882 114
- ápolási díj alanyi jogon: 882 115
- ápolási díj méltányossági alapon: 882 116
- rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás: 882 117
- kiegészítő gyermekvédelmi támogatás: 882 118
- óvodáztatási támogatás: 882 119
- helyi eseti lakásfenntartási támogatás: 882 121
- átmeneti segély: 882 122
- temetési segély: 882 123
- rendkívüli gyermekvédelmi támogatás: 882 124
- mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása: 882 125
- egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások: 882 129

- közgyógyellátás: 882 202
- köztemetés: 882 203
-speciális tehetséggondozó programok hátrányos helyzetű gyermekek, fiatalok részére
890 115
- közcélú foglalkoztatás: 890 441
- közhasznú foglalkoztatás: 890 442
- köztemető fenntartás és működtetés: 960 302
- saját tulajdonú ingatlan adásvétele: 681 000
- lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése: 682 001
- nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése: 682 002
- zöldterület- kezelés: 813 000
- közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása: 522 110
- komp és révközlekedés: 503 020
- fogorvosi alapellátás : 862 301
- gyógyító – megelőző ellátások finanszírozása: 843 044
- egészségbiztosítási alap bevételei: 841 904
- sportlétesítmények működtetése és fejlesztése: 931 102
- közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése: 910 502
- egyéb takarítás: 812 900
Kisegítő és vállalkozási tevékenysége: nincs.
Működési köre: Tiszavárkony Község közigazgatási területe.
Irányító szerv neve, székhelye:
Tiszavárkony Község Önkormányzat Képviselőtestülete
5092 Tiszavárkony, Endre Király u.37.
Típus szerinti besorolása:
A tevékenység jellege alapján: közhatalmi.
A feladatellátáshoz kapcsolódó funkciója: önállóan működő és gazdálkodó költségvetési
szerv
Vezetőjének kinevezési, megbízási, választási rendje:
A helyi önkormányzatokról szóló 1990 évi LXV törvény 36. § (1) : A jegyzőt az
önkormányzat képviselőtestülete nevezi ki, határozatlan időre.
Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszonyok megjelölése:
- A köztisztviselők jogállásáról szóló 1992 évi XXIII törvény alapján köztisztviselői
jogviszony,
- A Munka Törvénykönyvéről szóló 1992 évi XXII törvény alapján munkaviszony.

Jogi személyiségű szervezeti egységeinek adatai:
I.
Tiszavárkony Községi Könyvtár
Neve: Tiszavárkony Községi Könyvtár
Székhelye: 5092 Tiszavárkony, Latinka S. u.6.
Tevékenysége: (2009 december 31-ig hatályos szakfeladat szerint):
Közművelődési könyvtári tevékenység: 923127

Tevékenysége: :((2010 január 01-től érvényes szakfeladatok szerint):
-könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása: 910 121
- könyvtári szolgáltatások: 910 123
- Közművelődési tevékenységek és támogatások: 910 501
Képviseletre jogosult: Kamocsár Lászlóné pedagógus közalkalmazott
Képviselettel kapcsolatos jogok: a jogi személyiségű szervezeti egység képviselete annak
vezetése, önálló gazdálkodási jogkör nélkül.
Gazdálkodással kapcsolatos jogok: a jogi személyiségű szervezeti egység vezetői jogai,
önálló gazdálkodási jogkör nélkül- kötelezettségvállalást nem gyakorolhat.
Az alapító illetve fenntartó a Tiszavárkony Község Polgármesteri Hivatala
költségvetésébe a községi könyvtár részére a tevékenysége és gazdálkodása keretéül
szolgáló elkülönített részelőirányzatokat állapít meg.
Kötelezettségek: a nyilvános könyvtári ellátás feladatköre az 1997 évi CXL törvényben
foglaltak szerint, valamint a szervezeti egység működéséhez leltár szerint átadott vagyon
elemek ( ingó; ingatlan) kezelésével kapcsolatos feladatok ellátása
Felelősség: a tevékenységre vonatkozó jogszabályokban rögzítettek ellátásért és a
szervezeti egység vezetői feladatainak ellátásáért, a leltár szerint használatba adott
vagyon működtetésért viselt felelősség.
Alapító, illetve fenntartó neve és címe:
Tiszavárkony Község Önkormányzata Képviselőtestülete
5092 Tiszavárkony, Endre Király út 37.
Az intézmény típusa: közszolgáltató közintézeti közgyűjtemény, jogi személyiségű
szervezeti egység,
A feladat ellátást szolgáló vagyon: az önkormányzat vagyon leltárában rögzített és a
szervezeti egység működtetéséhez átadott ingó és ingatlan ( Tiszavárkony, Latinka S. út
6.) vagyon elemek.
A vagyon feletti rendelkezés joga: Tiszavárkony Község Önkormányzat
Képviselőtestülete gyakorolja.

II.
Tiszavárkony Háziorvosi Szolgálat

Neve: Tiszavárkony Háziorvosi Szolgálat
Székhelye: 5092 Tiszavárkony, Endre Király út 20.
Tevékenysége: (2009. december 31-i hatályos szakfeladat szerint ):
Háziorvosi szolgálat: 851219
Tevékenysége:((2010 január 01-től érvényes szakfeladatok szerint):
- háziorvosi alapellátás: 862 101
- -ifjúság- egészségügyi gondozás: 869 042
- egyéb betegség megelőzés, népegészségügyi ellátás: 869 049
- település-egészségügyi feladatok: 869 052
Képviseletre jogosult: Dr. Ónodi Lajos háziorvos közalkalmazott

Gazdálkodással kapcsolatos jogok: a jogi személyiségű szervezeti egység vezetői jogai,
önálló gazdálkodási jogkör nélkül- kötelezettségvállalást nem gyakorolhat.
Az alapító illetve fenntartó a Tiszavárkony Község Polgármesteri Hivatala
költségvetésébe a háziorvosi szolgálat részére a tevékenysége és gazdálkodása keretéül
szolgáló elkülönített részelőirányzatokat állapít meg.
Képviselettel kapcsolatos jogok: a jogi személyiségű szervezeti egység képviselete, annak
vezetése, önálló gazdálkodási jogkör nélkül.
Kötelezettségek: a az egészségügyről szóló 1997 évi CLIV t törvényben, valamint a
kapcsolódó jogszabályokban foglaltak szerint, valamint a szervezeti egység
működéséhez leltár szerint átadott vagyon elemek ( ingó; ingatlan) kezelésével
kapcsolatos feladatok ellátása
Felelősség: a tevékenységre vonatkozó jogszabályokban rögzítettek ellátásért és a
szervezeti egység vezetői feladatainak ellátásáért, a leltár szerint használatba adott
vagyon működtetésért viselt felelősség.
Alapító, illetve fenntartó neve és címe:
Tiszavárkony Község Önkormányzata Képviselőtestülete
5092 Tiszavárkony, Endre Király út 37.
Az intézmény típusa: közszolgáltató egészségügyi közintézet,
jogi személyiségű
szervezeti egység,
A feladat ellátást szolgáló vagyon: az önkormányzat vagyon leltárában rögzített és a
szervezeti egység működtetéséhez átadott ingó és ingatlan ( Tiszavárkony, Endre Király
út 20.) vagyon elemek.
A vagyon feletti rendelkezés
Képviselőtestülete gyakorolja.

joga:

Tiszavárkony

Község

Önkormányzat

III.
Védőnői Szolgálat
Neve: Tiszavárkony Védőnői Szolgálat
Székhelye: 5092 Tiszavárkony, Endre Király út 20.
Tevékenysége:(2009. december 31-i hatályos szakfeladat szerint):
Védőnői szolgálat : 851297
Anya gyermek és csecsemő védelem : 851912
Tevékenysége: :((2010 január 01-től érvényes szakfeladatok szerint):
-ifjúság-egészségügyi gondozás: 869 042
- család és nővédelmi egészségügyi gondozás: 869 041
Képviseletre jogosult: Zabláczki Józsefné védőnő közalkalmazott
Gazdálkodással kapcsolatos jogok: a jogi személyiségű szervezeti egység vezetői jogai,
önálló gazdálkodási jogkör nélkül- kötelezettségvállalást nem gyakorolhat.
Az alapító illetve fenntartó a Tiszavárkony Község Polgármesteri Hivatala
költségvetésébe a háziorvosi szolgálat részére a tevékenysége és gazdálkodása keretéül
szolgáló elkülönített részelőirányzatokat állapít meg.
Képviselettel kapcsolatos jogok: a jogi személyiségű szervezeti egység képviselete, annak
vezetése, önálló gazdálkodási jogkör nélkül.
Kötelezettségek: a az egészségügyről szóló 1997 évi CLIV t törvényben, valamint a
kapcsolódó jogszabályokban foglaltak szerint, valamint a szervezeti egység

működéséhez leltár szerint átadott vagyon elemek ( ingó; ingatlan) kezelésével
kapcsolatos feladatok ellátása
Felelősség: a tevékenységre vonatkozó jogszabályokban rögzítettek ellátásért és a
szervezeti egység vezetői feladatainak ellátásáért, a leltár szerint használatba adott
vagyon működtetésért viselt felelősség.
Alapító, illetve fenntartó neve és címe:
Tiszavárkony Község Önkormányzata Képviselőtestülete
5092 Tiszavárkony, Endre Király út 37.
Az intézmény típusa: közszolgáltató egészségügyi közintézet jogi személyiségű szervezeti
egység,
A feladat ellátást szolgáló vagyon: az önkormányzat vagyon leltárában rögzített és a
szervezeti egység működtetéséhez átadott ingó és ingatlan ( Tiszavárkony, Endre Király
út 20.) vagyon elemek.
A vagyon feletti rendelkezés joga: Tiszavárkony Község
Önkormányzat
Képviselőtestülete gyakorolja.
ZÁRADÉK: A Tiszavárkony Község Polgármesteri Hivatala alapító okiratát
Tiszavárkony
Község
Önkormányzat
Képviselőtestülete
13/2009
(IV.23)
Képviselőtestületi határozatával 2009 április 23 hatállyal hagyta jóvá.
Tiszavárkony, 2009 április 23

Mészáros Zoltán
Polgármester

