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ALAPÍTÓ OKIRAT  
/egységes szerkezetben/ 

I. A költségvetési szerv neve, az alapító, illetve fenntartó neve és címe 
 
1. A költségvetési szerv neve: 2 

 
Alsónémedi Polgármesteri Hivatal 

2. A költségvetési szerv irányító 
szerve: 

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete
(2351. Alsónémedi Fő u. 58.) 

3. A költségvetési szerv alapítója:  Alsónémedi Nagyközség Önkormányzata  
(2351. Alsónémedi, Fő u. 58.). 

3.1. A költségvetési szerv 
alapításának időpontja: 

1990. október 29. 
Alsónémedi Nagyközség Tanács Hivatala jogutódjaként 

3.2. A költségvetési szerv 
fenntartója:  

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzata  
(2351. Alsónémedi, Fő u. 58.). 

4. A költségvetési szerv 
felügyeleti szerve: 2 

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 
(2351. Alsónémedi, Fő u. 58.) 
Pest Megyei Kormányhivatal (1052. Bp. Városház u. 7.)  

5. A költségvetési szerv 
illetékességi területe: 

Alsónémedi Nagyközség közigazgatási területe 

6. A költségvetési szerv 
besorolása gazdálkodási jogkör 
alapján:2 

Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv  

 

 
II. A költségvetési szerv adatai, tevékenysége 
 
1. A költségvetési szerv 
jogszabályban meghatározott 
közfeladata:2 

Közhatalom gyakorlása 
Általános közigazgatás  

 
3. A költségvetési szerv jogállása: Önálló jogi személy 
4. A költségvetési szerv 
székhelye: 

2351. Alsónémedi, Fő u. 58. 

5. A költségvetési szerv 
feladatellátását szolgáló vagyona: 

1945. helyrajzi számú, természetben 2351. Alsónémedi, Fő utca 
58. szám alatti, Önkormányzat tulajdonát képező korlátozottan 
forgalomképes ingatlan használata.  
Vagyonértékű jogok, tárgyi eszközök (gépek, berendezések, 
felszerelések, járművek) használata leltár szerint.  
  

6. A költségvetési szerv vagyon 
feletti rendelkezés joga:2 

A feladat ellátását szolgáló vagyon az alapító tulajdona. A 
vagyon feletti rendelkezési jogosultság, valamint az intézmény 
működése során keletkező vagyontárgyak az alapítót illetik meg.  
Az intézményvezető egyes vagyontárgyak bérbeadására -  
alapfeladatai sérelme nélküli hasznosítására – vonatkozó 
jogosítványait az intézményt érintő önkormányzati 
vagyonrendelet határozza meg.  

7. A költségvetési szerv 
alaptevékenysége:4 

 
A helyi önkormányzat, a helyi nemzetiségi önkormányzat, 
valamint az önállóan működő intézmények bevételeivel és 
kiadásaival kapcsolatban a tervezési, gazdálkodási, 
ellenőrzési, finanszírozási, adatszolgáltatási és beszámolási 
feladatok ellátása, államigazgatási ügyek döntésre való 
előkészítése és végrehajtása. 
Államháztartási szakágazati besorolása: 
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841105 Helyi önkormányzatok és társulások igazgatási 
tevékenysége 
 
Szakmai alaptevékenységek kormányzati funkció szerinti 
besorolása: 
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok 

jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége 
031030  Közterület rendjének fenntartása 
 
 
A helyi önkormányzat, a helyi nemzetiségi önkormányzat, 
valamint az önállóan működő intézmények bevételeivel és 
kiadásaival kapcsolatban a tervezési, gazdálkodási, ellenőrzési, 
finanszírozási, adatszolgáltatási és beszámolási feladatok ellátása, 
államigazgatási ügyek döntésre való előkészítése és végrehajtása. 
Államháztartási szakágazati besorolása: 
841105 Helyi önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi 
társulások igazgatási tevékenysége 
 
Az alaptevékenysége államháztartási szakfeladatrend szerinti 
besorolása: 
841126   önkormányzatok és társulások igazgatási tev. 
842421   közterület rendjének fenntartása  

8. A költségvetési szerv 
vállalkozási tevékenysége:2 

A költségvetési szerv vállalkozási tevékenységet nem végez. 

9. 2   

10. A költségvetési szerv 3 
vezetőjének kinevezési rendje: 

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Polgármestere 
– pályázat alapján – a jogszabályban megállapított 
képesítési követelményeknek megfelelő jegyzőt nevez ki. A 
kinevezés határozatlan időre szól 

11. Munkavállalók 
foglalkoztatási jogviszonya:2 

Foglalkoztatottjainak jogviszonya alapesetben köztisztviselő, 
melyekre a közszolgálati tisztviselőkről  szóló 2011. évi CXCIX. 
tv. az irányadó. Egyes foglalkoztatottjainak a jogviszonya 
munkavállaló, melyekre nézve a Munka Törvénykönyvéről szóló 
1992. évi XXII. tv. az irányadó. Egyéb foglalkoztatásra irányuló 
jogviszonyra a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. tv. 
(pl. megbízási jogviszony) az irányadó.  

 
III A költségvetési szerv gazdálkodással összefüggő jogosítványai 
 
1. A költségvetési szerv 
gazdálkodással összefüggő 
jogosítványa:2 
 

Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv, mely saját 
elemi költségvetéssel rendelkezik, önálló gazdálkodási jogköre 
és felelőssége van. Alaptevékenységét önállóan látja el azzal, 
hogy ezen belül kormányrendeletben foglaltak szerint 
gondoskodik fizikai (technikai) segítő feladatai ellátásáról, 
illetve rendelkezhet pénzügyi és számviteli szervezeti egységgel. 
Gondoskodik az önkormányzat bevételeivel és kiadásaival 
kapcsolatban a tervezési, gazdálkodási, ellenőrzési, 
finanszírozási, adatszolgáltatási és beszámolási feladatok 
ellátásáról az Áht. 27. § (1) alapján, a nemzetiségi önkormányzat 
és az önállóan működő intézmények tekintetében pedig a 
munkamegosztási megállapodás alapján.  
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Alsónémedi, 2009. május 15. 
    Dr. György Balázs  sk.                                                                           Rozgonyi Erik  sk. 
        polgármester                    jegyző                                                       
 
Záradék 
Az alapító okirat módosítását (s így az egységes szerkezetű új alapító okiratot) Alsónémedi 
Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2009. április 24-i ülésén a 94/2009.(04.24.) 
számú határozattal fogadta el. 
Alsónémedi, 2009. május 15. 

 Rozgonyi Erik   sk.                              
                                                                                                                                         jegyző 
2-es Záradék: 
Az egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okirat 2-el jelzett módosításait a Képviselő-testület 2012. 
május 22-i ülésén a 64/2012. (V.22.) önkormányzati határozatával fogadta el, hatályos 2012. május 
23-tól. 
Alsónémedi, 2012. május 22.    
   
Vincze József  sk.             Dr. Percze Tünde  sk. 
    Polgármester         jegyző 

                    
3-as Záradék: 
Az egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okirat 3-al jelzett módosítását a Képviselő-testület 2013. 
március 26-i ülésén az  50/2013.(III.26.) önkormányzati határozatával fogadta el, hatályos 2013. 
április l-től. 
 
Alsónémedi, 2013.  március 28. 
 
          Vincze József sk.                         Dr. Percze Tünde sk 
     Polgármester                        jegyző 

                    
 
 

4-es Záradék: 
Az egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okirat 4-el jelzett módosítását a Képviselő-testület 2015. 
augusztus  26-i ülésén az  138/2015.(VIII.26.) önkormányzati határozatával fogadta el,  átvezetés 
jogszabályi változás alapján a 2014. január l-től alkalmazott kormányzati funkciók miatt. 
 
Alsónémedi, 2015. augusztus 27. 
 
 
 
          Vincze József                          Dr. Percze Tünde 
     Polgármester                        jegyző 

                    
 

 


