
ALAPÍro )KIRAT
(lratályos: 2008' július 1{ő1)

Pusztaszabolcs Nagyközségi orrkorrnányzat fenntartó a rendelkezésre ál|ó dokumentumok alapján a
pusztaszabolcsi Nagyközségi Tanács által létesített Po|gármesteri Hivatal számára - a jogszabályok

vá|tozása alapján szükséges módosítások átvezetéséve| * az 1992' évi XXXVIII. tv. 88. $ (3)

bekezdése szerinti tartalrni követelményekrrek megfelelően a

1411999, (II. l.) Kt, számű határozaÍával (rriódosította a 279l200B.(vIII.28') Kt. számu,
230/2008.(V|'26')Kt' szám,ű,128/2005.(N'28.) Kt' szám,hhatározaÍ) az aIábbi a|apító okiratot adja ki.

1. A kö|tségvetési szerv l.reve. székhelye:
Pusztaszabo lcs Város onkormányzat Po I gárnresteri H ivatala
2490 Pttsztaszabolcs. Velencei Írt 2.

Telephel)'ej;

Arrya és Csecsemővédelrni Tarrácsadó
2490 Pusztaszabolcs, Adoriyi út 39.

2. A költséevetési szerv alapítóia:
Pusztaszabo|cs Nagyközségi Tanács

3 ' A költségvetési szerv í.sliigveleti szerve. fenntartóia:
Pusztaszabo lcs Város Onkormányzat l(épv iselő-testü lete

4. A költségvetési szerv működési területe:
P u s ztaszab o lc s V áro s kö zi gazgaÍás i terti l ete

5. A kö|tségvetési szerv iogállása:
onállóan gazdálkodó költségvetési szerv

6. Alapvető szakágazati besorolás:
84l 105 Helyi örrkormányzatok, va|amint többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége

1 ' A kö|tségvetési szerv tevékenységei:
01 403 4 Kisegítő mezőgazdasági szolgáltatás
5524II Munkahelyi vendéglátás
631211 Közutak, hidak, alagtrtak ijzemeltetése
102012 Ingatlan kezelés, forgalmazás, közvetítés, becslés
7 51 I53 tnkorrnárryzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége
1 5 1 1 64 Te|epü lés i és tertileti kisebbségi önkormányz ato|< igazgatási tevékenysége
751115 országgyűlési képviselőválasztással kapcsolatos feIadatok végrehajtása
75 1 186 orrkornrárryzati képvise|őválasztassal kapcsolatos fe|adatok végrehajtása
1 5I669 Tűzvédelern. katasztrófa.elhárítás
151845 Város és kozséggazdálkodási szolgáltatás
1 51861 Köztemeto fenntartási feladatok
75 1 878 Közvi|ás'ítási feladatok
751922 onkornúrlyzatok és többcélú kistérségi társr'rlások elszámolásai
851219 Háziorvosi szolgálat
85 1253 Mr'rrrkaegészségügyi ellátás
851286 Fogorvosi el látás
851297 Védőnoi szoIsálat
852018 Ál|ategészségtigyi tevékenység
8533 l 1 Rendszeres szociális pénzbeli ellátások
853322 Rendszeres sverrnekvédelmi pénzbeli ellátások



8.

9.

Z

853333 Munkané|kül i  e l látások
853344 Eseti pénzbeli szociális el|átások
853355 Eset i  pénzbel i  gyermekvédelmi el látások
901 l l6 Szennyvíze|vezetés- és keze|és
902113 Települési hulladékok kezelése' köztisztasági tevékenység
92|826 Közösségi színterek tevékenysége
923121 Közművelődési, könyvtári tevékenység
930932 Máshová nem sorolt egyéb szolgáltatás

Az ellátható vállalkozási tevékenvsée köre és mértéke:
A költségvetési szerv válIalkozási tevékenységet nem végez.

A feladat e||átást szolgá|ó vagyon:
A pusáaszabo lc s i I 1 3 l I . hr sz. a|att nyilvántart ott Y ér o sháza

A pusztaszabolcsi 1103/l. hrsz. alatt nyilvántartott Anya és Csecsemővédelmi Tanácsadó

10. A használatba adott vagvon feletti rendelkezési iog:
A 611994' (V 1.) Kt. számÚr önkormányzati rendelet szerint

11. A költségvetési szerv vezetriiének kinevezési rendie:
A Polgármesteri Hivatalvezetóje a jegyző.
Pusztaszabolcs Város tnkornrányzat Képviselo-testü|ete nevezi ki a mindenkori hatályos
jogszabályok alapján.

12. A költségvetési szerv eaz4álkodása:
Ö"á|'ó gázdálkodásl és bérgazdálkodási jogkörrel rendelkező költségvetési szerv. Maradvány

érdeke|tségű.

13. A kö|tségvetési szerv képviseletére iogosultak:
A jegyző,vagy az általa rnegbízott személy.

14. Az intézményhez kapcsolódó részben önállóan eazdálkodó intézménv:
1. Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat, 2490 Pusztaszabo|cs, Magyar u'6.
2. Könyvtár és MűvelődésiHáz,2490 PuszÍ'aszabolcs, Adonyi u.12.

Pusztaszabolcs, 2008. 09. 1 0.
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