
 
1. függelék 

                                      ALAPÍTÓ OKIRAT                              (Egységes szerkezet) 
 
Dabas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. 
törvény 8. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az államháztartásról szóló törvény 
végrehajtására kiadott 368/2011.(XII.31.) kormányrendelet 5.§(1)-(2) bekezdésében foglalt 
tartalmi követelményeknek megfelelően az alábbi alapító okiratot adja ki: 

1.A költségvetési szerv 

Neve: Dabasi Polgármesteri Hivatal  
Székhelye: 2370 Dabas, Szent István tér 1/b. 
 

 2.Létrehozásáról rendelkező határozat: 1990. október 29. 

 Közvetlen jogelődjének megnevezése, székhelye: 

Dabas Városi Jogú Nagyközség Tanácsa 
2370 Dabas, Március 15. tér 1. 

3. Jogszabályban meghatározott közfeladata: 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a 
továbbiakban:Mötv.) 84.§.(1) bekezdése alapján a polgármesteri hivatal ellátja az önkormányzatok 
működésével, valamint a polgármester vagy a jegyző feladat-és hatáskörébe tartozó ügyek 
döntésre való előkészítésével és végrehajtásával kapcsolatos feladatokat. A hivatal közreműködik 
az önkormányzatok egymás közötti, valamint az állami szervekkel történő együttműködésének 
összehangolásában. 

4. Alaptevékenysége: 

A polgármesteri hivatal ellátja a Mötv-ben és a vonatkozó egyéb jogszabályokban a számára 
meghatározott feladatokat. 

Gondoskodik a helyi önkormányzat (valamint a helyi nemzetiségi önkormányzat)bevételeivel és 
kiadásaival kapcsolatban a tervezési, gazdálkodási, ellenőrzési, finanszírozási, adatszolgáltatási és 
beszámoltatási feladatok ellátásáról. 

Alaptevékenység besorolása államháztartási szakágazat szerint: (TEÁOR 08 szerint) 

841105 helyi önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége 

Az alaptevékenységek államháztartási szakfeladatrendje: 

680002             Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 
841112  Önkormányzati jogalkotás 
841114             Országgyűlési képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek 
841115            Önkormányzati képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek 



841116 Országos és helyi nemzetiségi  önkormányzati választásokhoz  kapcsolódó 
tevékenységek 

841117 Európai parlamenti képviselőválasztáshoz kapcsolódó tevékenységek 
841118 Országos és helyi népszavazáshoz kapcsolódó tevékenységek 
841126 Önkormányzatok és társulások általános végrehajtó igazgatási tevékenysége 
841322 Mezőgazdasági területi igazgatása és szabályozása 
841901 Önkormányzatok és  társulások elszámolásai 
842421 Közterület rendjének fenntartása 
882111 Aktív korúak ellátása 
882113 Lakásfenntartási támogatás normatív alapon 
882117 Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás 
882118 Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás 
882119 Óvodáztatási támogatás 
882201 Adósságkezelési szolgáltatás 
 
 
5. Illetékessége: 
 
Polgármesteri Hivatal esetében:   Dabas város közigazgatási területe 
 
Építéshatóság:  343/2006.(XII.23.) kormányrendelet az építésügyi és az építésfelügyeleti 
hatóságok kijelöléséről és működési feltételeiről 
 

 6. Alapítói jogokkal felruházott irányító szerv(ek) neve, székhelye: Dabas Város 
Önkormányzatának Képviselő-testülete 

2370 Dabas, Szent István tér 1/b. 

7.Gazdálkodási besorolása 

Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv 

Megállapodás alapján ellátja az alábbi önállóan működő költségvetési intézmények pénzügyi és 
gazdálkodási feladatait: 
-1.sz.  Óvoda 
-2.sz. Óvoda 
-3.sz. Óvoda 
-Kossuth Művelődési Központ 

8. Vezetőjének  megbízási rendje: 

A jegyző kinevezése a Mötv. 82.§-a, valamint a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi 
CXCIX. törvény rendelkezéseinek megfelelően történik. 

A település polgármestere-pályázat alapján határozatlan időre- nevezi ki a jegyzőt 

9. Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszony(ok) megjelölése: 

Foglalkoztatottjainak jogviszonya alapesetben köztisztviselő, melyekre a közszolgálati 

tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény az irányadó. Foglalkoztatottjainak 



jogviszonya lehet továbbá közalkalmazott, melyekre a közalkalmazottak jogállásáról szóló 

1992. évi XXXIII. törvény az irányadó. Egyes foglalkoztatottjainak a jogviszonya 

munkavállaló, melyekre nézve a Munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény az 

irányadó. Egyéb foglalkoztatásra irányuló jogviszonyra a Polgári Törvénykönyvről szóló 

1959. évi. IV. törvény (pl. megbízási jogviszony) az irányadó. 

10. Vállalkozási tevékenysége arányának felső határa a szerv kiadásaiban: nem végez 

11. Jogi személyiségű szervezeti egységeinek adatai: nincs 

Dabas, 2013. január 24. 
 
 
 
   Rigóné dr. Roicsik Renáta                                                                           Kőszegi Zoltán                                                                                                             
    mb.   jegyző                                                                                                   polgármester 

    

                                                                   Záradék 

Jelen alapító okirat a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzéssel  lép hatályba, ezzel 
egyidejűleg a Dabasi Polgármesteri Hivatal  257/2012 számú, 2012. december 17. napján kelt 
egységes szerkezetű alapító okirata hatályát veszti. 

Az alapító okiratot Dabas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 7/2013.(I.24.)     

számú határozattal hagyta jóvá. 
 

Dabas, 2013. január 24. 
          

                                                                                  Rigóné dr. Roicsik Renáta 
                                                                                          mb.  jegyző                

 


