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Daruszentmiklós Polgármesteri Hivatal 

 

Daruszentmiklós Község Önkormányzatának Képviselőtestülete 75/2009.(X.26.) ÖK. számú határozattal 

módosított és 35/2009.(V.25.) ÖK. Számú határozatával elfogadott 

 

ALAPÍTÓ OKIRATA 

(egységes szerkezetben) 

 

1.) Az intézmény megnevezése: Daruszentmiklós Község Polgármesteri Hivatal 

 

2.) Az intézmény székhelye, címe: Daruszentmiklós, 

          2423. Daruszentmiklós, Fő u. 53/D. 

 

3.) Az intézmény törzsszáma: 365886 

 

4.) Az intézmény pénzintézeti jelzőszáma, bankszámlaszáma: 

 OTP Dunaújváros: 11736037-15365886 

 

5.) a) Az intézmény alaptevékenysége: 

841105. Helyi önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások 

igazgatási tevékenysége 

 

 b) Az intézmény jogszabályban meghatározott közfeladata: 

A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 38. § (1) bekezdésének értelmében „ A 

képviselő-testület egységes hivatalt hoz létre – polgármesteri hivatal elnevezéssel – az 

önkormányzat működésével, valamint az államigazgatási ügyek döntésre való előkészítésével 

és végrehajtásával kapcsolatos feladatok ellátására.” 

        

6.) a) Az intézmény alaptevékenységének keretén belül az alábbi szakfeladatok gazdálkodását látja el: 

 

 

szakfeladat 

száma 

szakfeladat megnevezése 

421100 Út, autópálya építése 

562912 Óvodai intézményi étkeztetés 

562913 Iskolai intézményi étkeztetés 

562917 Munkahelyi étkeztetés 

522110 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása 



841126 Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége 

890301 Civil szervezetek működési támogatása 

841114 Országgyűlési képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek 

841115 Önkormányzati képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek 

841403 Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások 

890441 Közcélú foglalkoztatás 

890442 Közhasznú foglalkoztatás 

360000 Víztermelés, -kezelés, -ellátás 

960302 Köztemető-fenntartás és működtetés 

841402 Közvilágítás  

862302 Fogorvosi ügyeleti ellátás 

851011 Óvodai nevelés, ellátás 

852011 Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1–4. 

évfolyam) 

852021 Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5–8. 

évfolyam) 

852032 Alapfokú művészetoktatás képző-és iparművészeti, táncművészeti, szín-és 

bábművészeti ágban 

855911 Általános iskolai napközi otthoni  nevelés 

862101 Háziorvosi alapellátás 

862102 Háziorvosi ügyeleti ellátás 

862301 Fogorvosi alapellátás 

869041 Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás 

869042 Ifjúság-egészségügyi gondozás 

889922 Házi segítségnyújtás 

889924 Családsegítés 

889921 Szociális étkeztetés 

882111 Rendszeres szociális segély 

882113 Lakásfenntartási támogatás normatív alapon 

882115 Ápolási díj alanyi jogon 

882118 Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás 

882119 Óvodáztatási támogatás 

882117 Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás 

882122 Átmeneti segély 

882123 Temetési segély 

882125 Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása 

882124 Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás 

370000 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése 

382101 Települési hulladék kezelés, ártalmatlanítása 

910502 Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése 

910123 Könyvtári szolgáltatások 

931301 Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása  

 

    

 

7.)  Az intézmény illetékességi területe: Daruszentmiklós község közigazgatási területe 

 



 

8.) Az intézmény alapító szerve: Daruszentmiklós Község Képviselő-testülete 

 

9.) Az intézmény jogállása: önálló jogi személy. A költségvetési szerv vezetője a jegyző, akit a 

képviselőtestület pályázat útján határozatlan időre nevez ki, a Köztisztviselők jogállásáról 

szóló, többször módosított és kiegészített 1992. évi XXIII. tv. szabályai szerint.  

 

10.) Az intézmény felügyeleti szerve: Daruszentmiklós Község Képviselő-testülete 

 

11.) Az intézmény irányító szerve: Daruszentmiklós Község Képviselő-testülete 

 

12.) A költségvetési szerv típusa tevékenység szerint: Közhatalmú költségvetési szerv 

 

A költségvetési szerv típusa funkció szerint: Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv 

 

 

13.) Az intézmény vállalkozási tevékenységet nem folytat. 

 

14.) Foglalkoztatottakra vonatkozó foglalkoztatási jogviszonyok: 

a) Köztisztviselők és ügykezelők vonatkozásában: a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi 

XXIII. tv., 

b) Közalkalmazottak vonatkozásában: a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. 

Tv., 

c) Fizikai alkalmazottak vonatkozásában: a Munka Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. Tv. 

 

15.) Az Alapító Okirat hatályba lépésével a 11/2002.(XI.19.) ÖKT számú Alapító Okirat, illetve ennek 

módosításáról szóló 106/2003. (IX.11.) ÖKT. számú, a 46/2005. (IV.26.) ÖKT. számú, a 21/2008. 

(V.26.) ÖKT. számú, a 45/2008. (VIII.25.) ÖKT. számú és a 20/2009. (IV.27.) ÖKT számú 

határozatok hatályon kívül helyezésre kerülnek. 

 

 

 

Daruszentmiklós, 2009. október 26. 

 

 

 

  Rauf Norbert    Pulainé Varga Gabriella 

  polgármester     jegyző 


