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Alapító okirat

Pusztaszabolcs Város Orrkorrnányzat. Képvise|ő.testülete a helyi önkorrnányzatokról szóló

1990. évi I,XV' t örvény 38' s (1) bekezdéSc. aZ á|Iamháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII.

törvérry 66. $-a. valamint a köhségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008.

évi CV. törvény 1. $-a alapjárr az.a|ábbt (egységes szerkezetbe foglalt) alapító okiratot adja ki:

A költségvetési szerv
(1) Neve: Pusztaszabolcs Vártls ()rrkorrnányzat Polgármesteri Hivatala

Székhelye: 2490 Ptlsl'taszabolcs, Velencei u.2.

IeLep,he-lye!.

Anya és CsecsenlővédcImi '|anácsadó
2490 Ptrsztaszabolcs. Adonyi Úrt 39'

ldóskorírak Klubja
2490 Pusztaszabolc:. Mrtgl ar tt '6.

Gyernrekjó|éti Szolgálat
2490 Pusztaszabolcs. Aclonyi 1r.42.

(2) I,étreho zásár ő| rendelkcző határozatz
P u sztaszabo lc s N a gy közsé g i on korn ̂ tány zat 1 4 l 1 999 .(il. 1 . ) Kt szánr ű |.laÍ'ár ozata

(3) Jogszabályban meghatározott közfeladata:
a7' önkorrnárryzlt lnűl<ödésével. valarnirrt a7' állanligazgatási .'gl"k. döntésre való

elókészítéséveiés uégr"hajtásával kapcsolatos l .e laclatok el látása (Ótv. 3B.$. (1) bek.)

(4) Alaptevékenysége:
-LEA_O--R 

-L4fgs n"Iyi önLou!ÍurJ4arok' valqtlitll']L.ö.bbsglÚ k1s19r99gi társulásqk lga-zgalág

!e'11éke1ység9

$-z4 11 fe l ad at s z á11 2.Q 0 9 cJ c ce r.r1 b 91J-| . 19
63121-1 Közutak. hidak, alagutak tizerneltetése
751 15.3 onl<ornlárryzatok és tobbcélÍr |<istérségi társulások igazgatási tevékenysége

15||6-4 
' l .e lepi i lós i  és tcr i i let i  k isebbségi önkormányzatok igazgatásitevékerrysóge

15|11-5 orszr i lggyi i lós i  kópvisclőválasztássaI kapcsolatos féladato| '  l .ógrehajtása

75 l  18-6 ont 'ui i"a ' .1,zat i  kópviselőválasztással kapcsolatos fe ladatok végrehajtása

15166-9 Tűzvédeleln. l<atasztrófá-elhárítás
75184-5 Városós községgazclá lkodási szoIgáltatás

15186-1 Közternetö |enntar1ási feladatok
75187-8 Közvi lágítási  fe ladatok
1 5192-2 trrkornúnyzatok és többcélú kistérségi társtrlások elszárnolásai

85 l2l  -9 FIáziorvosi szcl lgálat
85 l25-3  Munkaegószségi igy ie l l á tás
85 l28-6 Fogorvt ls i  e l látás
85129-1 Védőrl( i i  szolgálat
8520l-B AIIategószsógi igyitevékenység
85324-4 Családsegítés
85326-6 Nappal i  szociá l is el látás
B5323-3 Házi segítsógnyúritás
85325-5 Szoci1r l is étlteztetés
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85328-8
8533 r -1
85332-2
8s333-3
85334-4
853 3 5-5
901  I  l - 6
9021  l -3
92t82-6
923t2-1
93093-2

/.

Egyéb szociális és gyermekjóléti szoIgáltatás
Rendszercs szociá l is pénzbel i  e l|átások
Rendszeres gyermekvédeIrni pérrzbeli ellátások
Mr-rrrkanélkÜ li el látások
Eset i  pénzbel i  szociá l is el látások
Eseti pénzbeli gyermekvédelrni ellátások
Szennyv ízelvezctés- és kezelés
Telep[i|ési hLrI ladékok kezelése, közt isztasági tevékenység
Közösségi színterek tevékenysége
Köznríivclődési. könyvtári tevékeny'ség
Máshová tret-n sorolt egyéb szolgáltatás

S.zak&la-del 54111 20l0. jaIrLr4r l-qő-l
370000 Szennyvíz gyr l i i tése. t isztítása, elhelyczése
42l l00 Út, autópálya építése
382l0l Telepi i lési hLr l ladék keze|ése. ártalmatlanítása
5221 1O Közutak. hidak, alagLrtak üzemeItetése. f-enr-rtartása
750000 Á|lat-egészségtigyi el|átás
84l l  l2 tnkorrr iányzat i jogalkotás
84l l l4 országgyűlési képvise|őválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek

84l 1 15 tnl<orrnányzati képviselőválasztasoklroz kapcsolódó tevékenységek

84l ] 16 országos. tcle pi'i lési és teri-ileti kisebbségi önkormányzati választásokhoz kapcsolódó

tevékenysógek
841 l  l7 ELrrópai parlarncnti  képviselóválasztáshoz kapcsolódó tevékenységek

84l l l8 országos és hely ' i  t tópszavazáshoz kapcsolódótevékenységek
84l l26 onkornláI lrzatok és tt jbbcélú kistérségitársLr lások igazgatási  tevé|<errysége

84 1 | 21 
.I.elept i lési k iscbbségi önkornrán1,zalok igazgatási  tevékenysegc

84l l j3 Acló. i l lerék kiszabása. beszcdése. adt ic l lenőrzés
8.1l40l Önkornárlt z'ittok |<őzbeszerzési eliárásainak leborryolításával összeÍliggő

szolgáltatásrlk
84 l402 K ö zv i l ágí tás
84l403 Város-. k özséggazdálkodási m.n.s. szolgáltatáSok
84190l onkorrrrányzatok' valamint t öbbcelú kistérségi társulások elszánlolásai

841902 Központi költségvetési bet-izetések
842155 onkorrlányzatok m.n's. nemzetközi kapcsolatai
84252l TiizoItás. m íiszaki tnetrtés, katasztrófahelyzet elhárítása
862 l01 Ház io rvos i  a lape| l á tás
862|02 I'Iáziorvosi iig,".eleti ellátás
86223l lroglaIkozás.cgészségügyi alapellátás
869041 Csa|ád- és nővéclelmi egészség|igyi gorrdozás
869042 I|úság-egószségtigyi gondozás
8810 l  l  Idósek  nappa| i  e l l á t ása
B82l l  1 Ret ldszeres szociá l is segély
882l l2 Idős|<orrjrak.járacléka
8821 l3 l-akás{énntartási  tár logatás nornlatír, alapon
882l l4 I le|yi  rcndszcrcs lakásfenntartási  tátrrogatás
882 l15 Apo|ás i  dí j  a la r l y . i . i ogon
882 l l6  Apo lás i  dí i  rnéItányosság i  a lapon
882l l9 ovodáztatási  tánogatás
88212l Hclyi eseti lakásfenntartási tárrrogatás
882122 Atrneneti segély
882123 Ternetési segély,
882124 Rendkívtlli gyerrnekvédelrni támogatás
882 l25Mozgáskor l á tozot takk ö z lekedés i t i i r rogatása
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882129 E,gyéb önkornrátlyzati eseti pénzbeli eIIátások
88220l Adósságkezelési szolgáltatás
882202 Közgyógyellátás
882203 Közternetés
889921 Szociá l isétkcztetés
889922 Hází segítsógnyr|r jtás
889924 Családsegítés
89044l Közcélrjr fog|a|koztatás
890442 Közlrasznú fogla|koztatás
890443 Közmunka
960302 Közternető.fentttaftás és működtetés

AlaptevékenySégheZ kapcsolódó kiegészíto tevékenység
2009. decernber =3_L lB

01403-4 Kiscgítő mezőgaz'dasági szolgáltatás
55241-1 Murrkahelyi  vendégIátás

2010.  január  1- tő l
581400 Folyóirat. időszaki kiadvárry kiadása

89030l Civi1 szervezetek működési támogatása

890302 Civil szervezetek program- és egyéb támogatása

890506 Egylrázak közosségi és hitéleti tevékenységének támogatása''

(5) Illetékességi területe:
P tt szta sza bo lc s Város |<őz i gaz,gatás i te rii l etc

(6) Alapítói jogokkaI feIruházott irányító szcnl neve, székhelye:
Pusztaszabolcs Város orrkoI.rttánvzat Képviselo-testürlete. 2490 Pusztaszabolcs,

(7) .I'ípus szerinti besoro|ása:
A tevékenységek iellege a|apján: közhatalrni kö|tségvetési szerv
Feladate||átáshoz kapcsolótló funkciója a|apján: öná|lóan rntiködó

költsésvetési szerl '

Ve lence i  u .2 .

és gazdáIkodó

(8) Vezetőiének kinevezési, mcgbízási ,  választási  rendie:
A jegyző kirtevezósérrc|< rendje. a képviseló.test|ilet - páIyázat a|apján a jogszabályban

rlregá|lapított képesítósi követelnlérryeknek megfele|ő jegyzőt IleveZ ki. A kinevezés
határozat|an időre szó I.

(9) Foglatkoztatottjaira vonatkozó Íbglalkoztatásijogviszony megielölése:
Foglalkoztatottjainak .jogviszonya alapesetben köztisztviselő, rnelyekre a kcjztisztviselők
jogá||ásáról szóló l992. évi XXIII' törvény az, irányado. Foglalkoztatottjainak .iogviszonya
lehet továbbá közalkaltnazott. nrelyekre a közaIkalrnazottak . jogál lásáró l  szó|ó l992. évi

XXXIlI.  t ö rvény' az irányacló. Egyes foglalkoztatott. ia inak a jogviszonya munkavál la ló '
rnclyekre néz've a Mutlka.l.örvérryköriyvérő| sző|ő 1992' évi XXÍI. törvén1' azirányadő. Egyéb
1bg|alkoztatásra irár lytr|ó. ic lgviszonyra a Polgár i  T. örvérrykönyvró l  szó ló l959. évi. IV. t ö rvény
(pl. nregbízási jogviszorr .:,) az irárryado,

(10) A feladatel látást szolgáló vagyon:
. a ptlSztaszabolcsi l l3/l . hrsz. alatt rryiIvántaftcltt Városlráza
- a pusztaszabcl|csi  l l03/l '  hrsz. alatt nyi lvántaI1ott Anya és CsecsemővéclelrniTanácsadi l
- a pttsztaszabolcsi 102l.12. hrsz. alatt nyilvárrtat1ofi IdőskorÚrak Klubja
- a pttsztaszaboIcsi 984 hrsz. alatt rryilvárltartott Gyerrnekjó|éti Szolgála1
- irrgó vag) ot l  \ ag.\ () l l  Ic|tár szer irrt
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(11) A szerv kisegítő tevékenysóge 2009. deccmber 31-ig
70201-2 lr"rgatlan kezelés, forgalmazás. közvetítés. becslés

A szerv kiscgítő tcvékenysége 2010. január 1.től
681000 Sa.ját tulajdonú ingatlan adásvétele
68200l I,ak(lingatlan bérbeadása. |izemeltetése
682002 Ncrl 1akóingatlan bérbeadása. üzemeltetés

Kisegítő tevékenységc Í'első határa a szerv kiadásaiban: 2,Á
A szerv vállalkozási tevékenységet nem végez.

(12) ̂  használatba adott vagyon feletti rendelkezési jog:
Az örrkorrnányzat vag1,tlrráról. az önkortnáItyzati vagyonkezelés és haszrtosítás szabályairól és
a vagyonferrntartás-f'e.jlesztés (berLrház'ás) szabá|yairól szó|ó többször rnódosított 611994. (v.
l . )  Kt '  sz .  reItde let  a|apján

(13) A költségvetési szerv képviseletére jogosultak:
A1egyző, vagy aZ általa nregbízott személy.

Záradék

Pusztaszabolcs Város ()ttktlt.rlrl irr1'zat Kripviseli!.testi i letc a Pusztasz'abolcs Város ttlkortnátlvzat
Polgártnester i  t l ivata la l07 ' l2009.( lV.29.)Kt sz1tr l r [ t  I latározattaI  jó l ' áhag1, 'ot t  aIapító ok i ratának

módosítását (s így az egy'séges szerkezetÍi Úrj alapító okiratot) a 2009. rrrájus 28.-i ülésén a
l4012009.(V.28.)Kt szátnú l tatározatával  2009. jÚrn i t rs  1.  hatá l lya l  l ragyta jóvá.

Pusztaszabolcs, 2009. máius 28.

cloilrl.t'en
polgármester

;

Yezér Akos
Jegyzo
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