
Tornyospálca Község Önkormányzata 
Képviselő-testületének 

178/2011. (X. 12.) 
határozata 

 
a Tornyospálca Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatala Alapító Okirata 

módosításáról és egységes szerkezetbe foglalásáról 
 

 
A Képviselő-testület: 
 
Tornyospálca Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának a  101/2009. (VII.29.) Ökt. 
számú határozatával kiadott Alapító Okiratát az alábbiak szerint  módosítja: 
 
1./ Az Alapító Okirat bevezető szövegrésze az alábbiak szerint módosul: 
„Tornyospálca Község Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról 
szóló 1990. évi LXV. törvény 38. § (1) bekezdése, valamint az államháztartásról szóló 
1992. évi XXXVIII. törvény 88. § (2) bekezdése alapján az alábbi  alapító okiratot adja 
ki:” 
 
2./ Alapító Okirat 3. pontja az alábbiak szerint módosul: 
„Jogszabályban meghatározott közfeladata: 
A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 38. § (1) bekezdése alapján az 
önkormányzat működésével, valamint az államigazgatási ügyek döntésre való 
előkészítésével és végrehajtásával kapcsolatos feladatok ellátása.” 
 
3./ Az Alapító Okirat 4. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
„4. A költségvetési szerv tevékenysége: 
Alaptevékenysége szakfeladatok szerint: 
Szakágazati besorolása: 

841105  Helyi önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások igazgatási    
                tevékenysége 

 

016100 Növénytermesztési szolgáltatás 
360000 Víztermelés, - kezelés, és – ellátás 
381201  Egészségügyi és más fertőzőveszélyes hulladék begyűjtése, 

szállítása, átrakása 
382101 Települési hulladék kezelése, ártalmatlanítása 
412000                        Lakó- és nem lakó épület építése 
562912 Óvodai intézményi étkeztetés 
562913 Iskolai intézményi étkeztetés 
562917 Munkahelyi étkeztetés 
581400                        Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása 
682002 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 
750000 Állat-egészségügyi ellátás 
811000 Építmény üzemeltetés 
813000 Zöldterület kezelés 
821900 Fénymásolás, egyéb irodai szolgáltatás 
841114 Országgyűlési képviselő választáshoz kapcsolódó tevékenységek 
841115  Önkormányzati képviselő választáshoz 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 
841126 Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási 

tevékenysége 
841127 Települési kisebbségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége 
841133                       Adó, illeték kiszabása, beszedése, adóellenőrzés 
841173                       Statisztikai tevékenység 
841401 Önkormányzatok közbeszerzési eljárásainak lebonyolításával 

összefüggő szolgáltatások 
841402  Közvilágítás 
841403  Város-és községgazdálkodás m.n.s. szolgáltatások 
841901 Önkormányzatok valamint többcélú kistérségi társulások 

elszámolásai 
851000                        Óvodai nevelés intézményeinek, programjainak komplex 

támogatása 
851011 Óvodai nevelés, ellátás 
851012 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, ellátása 
852000                       Alapfokú oktatás intézményeinek, programjainak komplex 

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

évfolyam) 
852012 Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű 

nevelése, oktatása (1-4. évfolyam) 
852013 Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók nappali rendszerű általános 

iskolai nevelése, oktatása (1-4. évfolyam) 
852021 Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5-8. 

évfolyam) 
852022 Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű 

nevelése, oktatása (5-8. évfolyam) 
852023 Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók nappali rendszerű általános 

iskolai nevelése, oktatása (5-8. évfolyam)  
855911 Általános iskolai napközi otthoni nevelés 
855912 Sajátos nevelési igényű tanulók napközi otthoni nevelése 
855914                       Általános iskolai tanulószobai nevelés 
855915                        Sajátos nevelési igényű tanulók általános iskolai tanulószobai 

nevelése 
856000                       Oktatást kiegészítő tevékenységek komplex támogatása 
862101 Háziorvosi alapellátás 
862102 Háziorvosi ügyeleti ellátás 
862231 Foglalkozás-egészségügyi alapellátás 
862301 Fogorvosi alapellátás 
869041 Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás 
869042 Ifjúság-egészségügyi gondozás 
882111 Rendszeres szociális segély 
882112 Időskorúak járadéka 
882113 Lakásfenntartási támogatás normatív alapon 
882114 Helyi rendszeres lakásfenntartási támogatás 



882115 Ápolási díj alanyi jogon 
882116 Ápolási díj méltányossági alapon 
882117 Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás 
882118 Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás 
882119 Óvodáztatási támogatás 
882121 Helyi eseti lakásfenntartási támogatás 
882122 Átmeneti segély 
882123 Temetési segély  
882124 Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás 
882125 Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása 
882129 Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátás 
882202 Közgyógyellátás  
882203 Köztemetés 
889201 Gyermekjóléti szolgáltatás 
889921 Szociális étkeztetés 
889222 Házi segítségnyújtás 
889924 Családsegítés 
889942 Önkormányzatok által nyújtott lakástámogatás 
890301 Civil szervezetek működési támogatása 
890441 Rövid időtartamú foglalkoztatás 
890442 Bérpótló juttatásra jogosultak hosszabb időtartamú foglalkoztatása 
890443 Egyéb közfoglalkoztatás 
910121  Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása 
910122                        Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme 
910123  Könyvtári szolgáltatások 
910501                        Közművelődési tevékenységek és szolgáltatások  
910502  Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése 
931204                        Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatás 
931903 Máshová nem sorolható egyéb sporttámogatás 
960302  Köztemető-fenntartás és működtetése 
 
4./ Az Alapító Okirat 5.  pontja az alábbiak szerint módosul: 
„5. Irányító szervének neve: Tornyospálca Község Önkormányzata Képviselő-testülete                                                             
      Székhelye:     4642 Tornyospálca, Rákóczi utca 23.”   
 
5./ Az Alapító Okirat 9. pontja az alábbiakkal egészül ki: 
„Egyéb foglalkoztatásra irányuló jogviszonyra a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. 
évi IV. törvény (pl. megbízási jogviszony) az irányadó.” 
 
6./ Az Alapító Okirat 10. pontja az alábbiak szerint módosul: 
„A költségvetési szerv vállalkozói tevékenységet nem folytat.” 
 
7./ Az Alapító Okirat 11. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
„ Gazdálkodási jogköre: önállóan működő és gazdálkodó” 
 
8./ Az Alapító Okirat 12. pontja „  Kiegészítő tevékenysége:  helyiségeit adómentesen adja 
bérbe. 
A kiegészítő tevékenységet: 
2009. december 31-éig a   751845 Város és községgazdálkodási szolgáltatás 

2010. január 1-étől  a         682002 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 



szakfeladaton látja el”  törlésre kerül. 
 
9./ Az 1-8 pontban részletezett módosítással egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot a 
határozat mellékleteként jóváhagyja és elrendeli annak kiadását. 
 
10./ A módosított „Alapító Okirat” a Magyar Államkincstár által vezetett törzskönyvi 
nyilvántartásba történő bejegyzés napjával hatályosul. A Képviselő-testület elrendeli a 
módosított és egységes szerkezetbe foglalt „Alapító Okirat” Magyar Államkincstár részére 
történő megküldését. 
 
Felelős: polgármester, jegyző                                                          Határid ő: azonnal 
 
 
 
 
                                                                               Melléklet a 178/2011. (X.12.) határozathoz 
 
 
Tornyospálca Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatala   
Alapító Okirata 
 
Tornyospálca Község Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról 
szóló 1990. évi LXV. törvény 38. § (1) bekezdése, valamint az államháztartásról szóló 
1992. évi XXXVIII. törvény 88. § (2) bekezdése alapján az alábbi  alapító okiratot adja 
ki: 
 
1. A költségvetési szerv neve: Tornyospálca Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 
       Rövid neve:                          Polgármesteri Hivatal 
       Székhelye:                            4642 Tornyospálca, Rákóczi utca 23. 
       Adószáma:                     15403935-2-15 
       Törzskönyvi száma (PIR):                   403939   
 
2. A költségvetési szervet alapító  szerv neve: Tornyospálca Község Önkormányzat  
                                                                                 Képviselő-testülete      
      Alapító székhelye:         4642 Tornyospálca, Rákóczi utca 23. 
      Alapítás időpontja:          1990. október 16. 
      Létrehozásáról rendelkező jogszabály:      a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi  
                                                                              XV. törvény alapján a 6/1990. (XI.16.)  
                                                                              számú képviselő-testületi határozat   
      A költségvetési szervet fenntartó neve: Tornyospálca Község Önkormányzata 
      A fenntartó székhelye:                           4642 Tornyospálca, Rákóczi utca 23. 
 
3. Jogszabályban meghatározott közfeladata:  
A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 38. § (1) bekezdése alapján az 
önkormányzat működésével, valamint az államigazgatási ügyek döntésre való 
előkészítésével és végrehajtásával kapcsolatos feladatok ellátása. 
 
 
 
 



4. A költségvetési szerv tevékenysége 
 
Alaptevékenysége szakfeladatok szerint: 
Szakágazati besorolása: 

841105  Helyi önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások igazgatási    
                tevékenysége 

 

016100 Növénytermesztési szolgáltatás 
360000 Víztermelés, - kezelés, és – ellátás 
381201  Egészségügyi és más fertőzőveszélyes hulladék begyűjtése, 

szállítása, átrakása 
382101 Települési hulladék kezelése, ártalmatlanítása 
412000                        Lakó- és nem lakó épület építése 
562912 Óvodai intézményi étkeztetés 
562913 Iskolai intézményi étkeztetés 
562917 Munkahelyi étkeztetés 
581400                        Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása 
682002 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 
750000 Állat-egészségügyi ellátás 
811000 Építmény üzemeltetés 
813000 Zöldterület kezelés 
821900 Fénymásolás, egyéb irodai szolgáltatás 
841114 Országgyűlési képviselő választáshoz kapcsolódó tevékenységek 
841115  Önkormányzati képviselő választáshoz 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 
841126 Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási 

tevékenysége 
841127 Települési kisebbségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége 
841133                       Adó, illeték kiszabása, beszedése, adóellenőrzés 
841173                       Statisztikai tevékenység 
841401 Önkormányzatok közbeszerzési eljárásainak lebonyolításával 

összefüggő szolgáltatások 
841402  Közvilágítás 
841403  Város-és községgazdálkodás m.n.s. szolgáltatások 
841901 Önkormányzatok valamint többcélú kistérségi társulások 

elszámolásai 
851000                        Óvodai nevelés intézményeinek, programjainak komplex 

támogatása 
851011 Óvodai nevelés, ellátás 
851012 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, ellátása 
852000                       Alapfokú oktatás intézményeinek, programjainak komplex 

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

évfolyam) 
852012 Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű 

nevelése, oktatása (1-4. évfolyam) 



852013 Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók nappali rendszerű általános 
iskolai nevelése, oktatása (1-4. évfolyam) 

852021 Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5-8. 
évfolyam) 

852022 Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű 
nevelése, oktatása (5-8. évfolyam) 

852023 Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók nappali rendszerű általános 
iskolai nevelése, oktatása (5-8. évfolyam)  

855911 Általános iskolai napközi otthoni nevelés 
855912 Sajátos nevelési igényű tanulók napközi otthoni nevelése 
855914                       Általános iskolai tanulószobai nevelés 
855915                        Sajátos nevelési igényű tanulók általános iskolai tanulószobai 

nevelése 
856000                       Oktatást kiegészítő tevékenységek komplex támogatása 
862101 Háziorvosi alapellátás 
862102 Háziorvosi ügyeleti ellátás 
862231 Foglalkozás-egészségügyi alapellátás 
862301 Fogorvosi alapellátás 
869041 Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás 
869042 Ifjúság-egészségügyi gondozás 
882111 Rendszeres szociális segély 
882112 Időskorúak járadéka 
882113 Lakásfenntartási támogatás normatív alapon 
882114 Helyi rendszeres lakásfenntartási támogatás 
882115 Ápolási díj alanyi jogon 
882116 Ápolási díj méltányossági alapon 
882117 Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás 
882118 Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás 
882119 Óvodáztatási támogatás 
882121 Helyi eseti lakásfenntartási támogatás 
882122 Átmeneti segély 
882123 Temetési segély  
882124 Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás 
882125 Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása 
882129 Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátás 
882202 Közgyógyellátás  
882203 Köztemetés 
889201 Gyermekjóléti szolgáltatás 
889921 Szociális étkeztetés 
889222 Házi segítségnyújtás 
889924 Családsegítés 
889942 Önkormányzatok által nyújtott lakástámogatás 
890301 Civil szervezetek működési támogatása 
890441 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás 
890442 Bérpótló juttatásra jogosultak hosszabb időtartamú foglalkoztatása 
890443 Egyéb közfoglalkoztatás 
910121  Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása 
910122                        Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme 
910123  Könyvtári szolgáltatások 
910501                        Közművelődési tevékenységek és szolgáltatások  



910502  Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése 
931204                        Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatás 
931903 Máshová nem sorolható egyéb sporttámogatás 
960302  Köztemető-fenntartás és működtetése 
 
5. Irányító szervének neve: Tornyospálca Község Önkormányzata Képviselő-testülete                                                             
    Székhelye:     4642 Tornyospálca, Rákóczi utca 23. 
 
6. A költségvetési szerv illetékességi területe: Tornyospálca község közigazgatási                                                                                    

területe.  
 
7. A költségvetési szerv feladat ellátását szolgáló vagyon: A költségvetési szerv az alapítótól 
ingyenes használatba kapja a feladata ellátásához szükséges vagyont. A feladatellátáshoz 
rendelkezésre állnak a költségvetési szervnél leltár szerint nyilvántartott ingó és ingatlan 
vagyontárgyak.  
 
8. A költségvetési szerv vezetőjének kinevezési rendje: 

A Polgármesteri Hivatalt a jegyző vezeti, kinevezésének rendje: A Képviselő-testület – 
pályázat alapján – a jogszabályban megállapított képesítési követelményeknek megfelelő 
jegyzőt nevez ki. A kinevezés határozatlan időre szól.  
 
9. A költségvetési szerv foglalkoztatottjainak jogállása:  
A költségvetési szervnél foglalkoztatottak foglalkoztatási jogviszonya a Köztisztviselők 
jogállásról szóló 1992. évi XXIII. törvény, a Munkatörvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. 
törvény, a Közalkalmazottak jogállásról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései 
alapján áll fenn.  
Egyéb foglalkoztatásra irányuló jogviszonyra a Polgári Törvénykönyvr ől szóló 1959. évi 
IV. törvény (pl. megbízási jogviszony) az irányadó. 
 
10. A költségvetési szerv vállalkozói tevékenységet nem folytat. 
 
11. Gazdálkodási jogköre: önállóan működő és gazdálkodó. 
 
12.1 
 

13.  A költségvetési szerv megszüntetése: a költségvetési szervet a jogszabályban leírt 
esetekben az alapító jogosult megszüntetni. A megszüntetésről az alapító határozattal dönt. 

 
14. A költségvetési szerv működésének részletes szabályait a Szervezeti és Működési 
Szabályzata, valamint Ügyrendje tartalmazza. 
 
Lukácsi Attila  sk.                                                                                    Kovács Miklósné sk. 
   polgármester                                    jegyző 
 
 
 
                                                 
1 Törlésre került 
 



Záradék: 
 
A módosított és egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot Tornyospálca Község 
Önkormányzata  Képviselő-testülete a 178/2011. (X.12.) határozatával fogadta el. 
 
Tornyospálca, 2011. …….. hó … nap. 
 
 
Kovács Miklósné sk. 
         jegyző 
 


