
ALAPÍTÓ OKIRAT 
 

Arnót Község Önkormányzati 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 az alábbi (egységes szerkezetbe foglalt) alapító 
okiratot adja ki: 

tok ellátása 

 

 
A költségvetési szerv  

1. Neve: POLGÁRMESTERI HIVATAL ARNÓT 

2. Székhelye: 3713 Arnót , Petőfi S u. 120. 

3. Alapítás időpontja: 1990. 09. 30. 

4. Jogállása: önálló jogi személy 

5. Jogszabályban meghatározott közfeladata, szakágazati besorolása:  

Az önkormányzat működésével, valamint az államigazgatási ügyek döntésre való 
előkészítésével és végrehajtásával kapcsolatos feladatok ellátása. A helyi 
önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvényben rögzített kötelező és önként 
vállalt felada

841105 Helyi önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások igazgatási 
tevékenysége

6. Alap- és kiegészítő tevékenységei a szakfeladatrend szerint: 
(2009. december 31-ig) 

452-025 Helyi közutak, hidak, alagutak létesítése és felújítása  
552-411 Munkahelyi vendéglátás 
631-211 Közutak, hidak, alagutak, üzemeltetése, fenntartása   
751-153 Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége
751-164 Helyi kisebbségi önkormányzat igazgatási tevékenysége 
751-175 Országgyűlési képviselőválasztással kapcsolatos feladatok végrehajtása 
751-186 Önkormányzati képviselőválasztással kapcsolatos feladatok végrehajtása  
701-015 Saját vagy bérelt ingatlan hasznosítása 
751-845 Város- és községgazdálkodási szolgáltatás    
751-856 Települési vízellátás és vízminőség védelem 
751-867 Köztemető fenntartási feladatok 
751-878 Közvilágítási feladatok 
751-922 Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások elszámolásai 
751-966 Önkormányzatok feladatra nem tervezhető elszámolása  
751-999 Finanszírozási műveletek elszámolásai 



851-286 Fogorvosi ellátás 
851-297 Védőnői szolgálat 
851-967 Egészségügyi ellátás egyéb feladatai 
853-233 Házi segítségnyújtás 
853-244 Családsegítés 
853-255 Szociális étkeztetés 
853-311 Rendszeres szociális pénzbeli ellátások  
853-322 Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátások  
853-333 Munkanélküli ellátások  
853-344 Eseti pénzbeli szociális ellátások  
853-355 Eseti pénzbeli gyermekvédelmi ellátások  
901-116 Szennyvízelvezetés és kezelés  
921-815 Művelődési házak tevékenysége 
923-127 Közművelődési könyvtári tevékenység 

 
7. Alap- és kiegészítő tevékenységei a szakfeladat rend szerint: 

(2010. január 01-től) 

360000 Víztermelés,-kezelés,-ellátás 
421100 Út, autópálya építése 
522110 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása 
562917 Munkahelyi étkeztetés 
661902 Egyéb pénzügyi kiegészítő tevékenység  
682001 Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 
682002 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 
841126 Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége 
841112 Önkormányzati jogalkotás 
841127 Települési kisebbségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége 
841114 Országgyűlési képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek 
841115 Önkormányzati képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek 

841116 
Országos, települési és területi kisebbségi önkormányzati választásokhoz 
kapcsolódó tevékenységek 

841117 Európai parlamenti képviselőválasztáshoz kapcsolódó tevékenységek 
841118 Országos és helyi népszavazáshoz kapcsolódó tevékenységek 
841403 Város- és községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások    
841402 Közvilágítás 
841901 Önkormányzatok valamint  többcélú kistérségi társulások elszámolásai 
882111 Rendszeres szociális segély 
882112 Idősorúak járadéka 
882113 Lakásfenntartási támogatás normatív alapon 
882114 Helyi rendszeres lakásfenntartási támogatás 
882115 Ápolási díj alanyi jogon 
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882116 Ápolási díj méltányossági alapon 
882117 Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás 
882118 Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás 
882119 Óvodáztatási támogatás 
841339 Munkanélküli ellátások finanszírozása 
882121 Helyi eseti lakásfenntartási támogatás 
882122 Átmeneti segély 
882123 Temetési segély 
882125 Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása 
882129 Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások 
882124 Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás 
889922 Házi segítségnyújtás 
889924 Családsegítés 
889921 Szociális étkeztetés 
890441 Közcélú foglalkoztatás 
890442 Közhasznú foglalkoztatás 
890443 Közmunka 
862301 Fogorvosi alapellátás  
869041 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás 
869042 Ifjúság-egészségügyi gondozás 
862240 Egyéb máshová nem sorolható járóbeteg ellátás 
910123 Könyvtári szolgáltatások 
910502 Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése 
960302 Köztemető- fenntartás és működtetés 

8. Illetékességi területe: 

Arnót község közigazgatási területe 

Alapítói jogokkal felruházott irányító szerv neve, székhelye: 

Arnót Község Önkormányzati Képviselő-testülete 
3713 Arnót, Petőfi S u. 120. 
 

9. Típus szerinti besorolása: 

A tevékenység jellege alapján: közhatalmi költségvetési szerv 

Feladatellátáshoz kapcsolódó funkciója szerint:  
önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv 

10. Vezetőjének kinevezési, megbízási, választási rendje: 

A jegyző kinevezésének rendje: a képviselő-testület – pályázat alapján – a jogsza-
bályban megállapított képesítési követelményeknek megfelelő jegyzőt nevez ki. A 
kinevezés határozatlan időre szól. 
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11. Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszony(ok) megjelölése: 

Foglalkoztatottjai jogviszonya: 
- köztisztviselő, melyekre a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi 

XXIII. törvény az irányadó, 
- közalkalmazott, melyekre a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi 

XXXIII. törvény az irányadó, 
- munkavállaló, melyekre nézve a Munka Törvénykönyvéről szóló 1992. évi 

XXII. törvény az irányadó, 
- egyéb foglalkoztatásra (pl. megbízási jogviszony) irányuló jogviszonyra a 

Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi. IV. törvény az irányadó. 
12.  Kisegítő és vállalkozási tevékenységet nem folytathat. 

13.  A költségvetési szerv képviseletére jogosult: 

A jegyző, vagy az általa meghatalmazott személy. 

14. A költségvetési szerv telephelye: 

3713 Arnót, Petőfi Sándor   u. 120.  

A feladatellátást szolgáló ingatlanvagyon: 

16. hrsz. (Polgármesteri Hivatal,  melléképület) 

15. A vagyon feletti rendelkezés joga 

A tulajdonosi jogokat Arnót község Önkormányzata gyakorolja. 

Záradék: 

Arnót Község Polgármesteri Hivatala alapító okiratát Arnót község Önkormányzati Kép-
viselő-testülete a 39./2009. (05.26.)  számú képviselő-testületi határozatával 2009. május 
27-i hatállyal hagyta jóvá. Ezzel egyidejűleg a  107/2007. (12.12..) számú képviselő-
testületi határozattal elfogadott alapító okirat hatályát veszti. 
 
 
Arnót, 2009. május 26. 
  
 ……………………………… 
 polgármester  
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