AL AP Í T Ó

O K I R AT

A Nyárlőrinci Polgármesteri Hivatal az államháztartásról szóló 2011. évi CXVC
törvény 8. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az államháztartásról
szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. Korm. rendelet 5. § (1)–(2) bekezdése
szerinti tartalommal az alábbi alapító okiratot adja ki:
1. A költségvetési szerv
Megnevezés: Nyárlőrinci Polgármesteri Hivatal
Székhelye: Nyárlőrinc, Dózsa György utca 34.
2. Alapításról rendelkező jogszabály teljes megjelölése:
20/2002. Kt. határozat
3. Közfeladata:
2011. évi CLXXXIX. Törvény 13. §
4.) Szakmai alaptevékenysége:
Meghatározott közfeladatok ellátására létrejött jogi személy, valamint
költségvetési szerv számára a jogszabályban előírt kötelezettségek teljesítése.
5.) Államháztartási szakágazati besorolása:
841105 Helyi önkormányzatok, valamint társulások igazgatási tevékenysége
6.) Szakmai alaptevékenység(ek) kormányzati funkció szerinti megjelölése:
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános
igazgatási tevékenysége
011220 Adó-, vám és jövedéki igazgatás
016010 Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti
képviselőválasztáshoz kapcsolódó tevékenység
016020 Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek
066020 Város-, és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások
081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése
082091 Közművelődés – közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése
083030 Egyéb kiadói tevékenység
107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás
7. Illetékessége, működési köre:
Nyárlőrinc Község közigazgatási területe
8. Irányító szerv(ek) megnevezése, székhelye:
Képviselő-testület és polgármester
6032 Nyárlőrinc Dózsa György utca 34.
9. Fenntartó neve, székhelye:
Nyárlőrinc Község Önkormányzata, 6032 Nyárlőrinc, Dózsa György utca 34.
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10. Vezetőjének megbízási rendje:
A jegyző kinevezésének rendje: a polgármester a jogszabályban megállapított
képesítési követelményeknek megfelelő jegyzőt nevez ki. A kinevezés
határozatlan időre szól.
11. Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszony(ok) megjelölése:
- közszolgálati jogviszony (A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. CXCIX.
törvény alapján)
- közalkalmazotti jogviszony (1992. XXXIII. törvény alapján)
- munkaviszony (Mtv. 2012. évi I. törvény)
- megbízásos jogviszony
Záradék:
Jelen alapító okirat a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzéssel lép hatályba,
ezzel egyidejűleg a Nyárlőrinci Polgármesteri Hivatal 2013. 12. 30. napján kelt,
203/2013. Kt. számú, egységes szerkezetű alapító okirata hatályát veszti.
Az alapító okiratot Nyárlőrinc Község Önkormányzat Képviselő-testülete 16/2014.
számú határozatával hagyta jóvá.

