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Dunaegyháza Község Önkormányzat Képviselőtestülete az államháztartásról szóló 1992. évi
XXXVIII. törvény 88. §. /3/ bekezdésében foglaltak alapján az alábbi költségvetési szervet
alapítja.

1./ A költségvetési szerv neve:
Dunaegyháza Község Polgármesteri Hivatala
2./ Költségvetési szerv székhelye és címe:
6323 Dunaegyháza, Mikszáth K. u. 25.
Tel.: 78/573-020; 78/573-021;
Fax: 78/473-199
3./ Ellátandó alaptevékenységek:
A Polgármesteri Hivatal alapvető teendői a következők:
- Ellátja az önkormányzati testületi szervekhez /Képviselőtestület, bizottság/
kapcsolódó adminisztrációs feladatokat, az önkormányzati képviselők
munkájának segítését, a vezetést segítő funkciókat.
- Előkészíti és végrehajtja a testületi szervek önkormányzati döntéseit, a
polgármester irányítása és a jegyző operatív vezetése mellett.
- Ellátja a központi állami szervek megbízásából az önkormányzat számára
hatáskört megállapító jogszabályok végrehajtásaként az államigazgatási
feladatokat, döntésre előkészíti az államigazgatási ügyeket és gondoskodik a
döntések végrehajtásának végrehajtásáról.

A költségvetési szerv állami és helyi feladatként ellátandó alaptevékenységei a KSH által
kiadott gazdasági tevékenységek egységes ágazati rendje szerinti besorolás szakágazat, illetve
szakfeladat rend besorolás szerint:

száma
01400
45200
63120
70100

Szakágazatok tartalmi meghatározása
Szakágazat
Szakfeladat rend szerint
neve
száma
neve
Növénytermelési szolgáltatás
01403-4 Kisegítő mg. szolgáltatás
Mélyépítőipar
45202-5 Helyi közutak, hidak, alagutak
létesítése, felújítása
Közutak, hidak. alagutak üzemelteté- 63121-1 Közutak,
hidak,
alagutak
se, fenntartása
üzemeltetése, fenntartása
Saját, vagy bérelt ingatlanhasznosítás 70101-5 Saját, vagy bérelt ingatlan

75115
75116
75184
75185

Önkorm. igazgatási tevékenysége
Helyi kisebbségi önk. igazgatási tev.
Város- és Községgazdálkodási szolg.
Települési vízellátás

75186
75187
75192
75196

Köztemető fenntartási feladatok
Közvilágítási feladatok
Önkormányzatok elszámolása
Önk. feladatra nem tervezhető
elszámolás
85120 Járóbetegek orvosi ellátása

85320 Szociális ellátás szállás nélkül

75115-3
75116-4
75184-5
75185-6
75186-7
75187-8
75192-2
75196-6
85128-6
85129-7

90210 Települési hulladékok kezelése

85322-4
85323-5
85325-5
85327-9
85328-0
90211-3

92180
92310
92320
92400

92181-5
92312-7
92321-5
92401-4

Községi művelődési tevékenység
Könyvtári tevékenység
Múzeumi tevékenység, kiállítások
Sporttevékenység

hasznosítása
Önkorm. igazgatási tevékenység
Helyi kisebbségi önk. igazg. tev.
Város- és községgazd. szolg.
Települési
vízellátás
és
vízminőségvédelem
Köztemető fenntartási feladatok
Közvilágítási feladatok
Önkormányzatok elszámolása
Önk. feladatra nem tervezető
elszámolás
Fogorvosi ellátás
Védőnői szolgálat
851912 Anya- és csecsemővéd.
851967 Eü. ell. egyéb feladatai
Házi segítségnyújtás
Családsegítés
Szociális étkeztetés
Rendszeres pénzellátás
Eseti pénzellátás
Települési hulladékok kezelése,
köztisztasági tevékenység
Művelődési közp. házak tev.
Közműv. könyvtári tevékenység
Múzeumi tevékenység
Sportintézmények,
sportlétesítmények működtetése

4./ Gazdálkodási jogkör:
A Polgármesteri Hivatal a gazdálkodása megszervezésének módjára tekintettel
önállóan gazdálkodó, előirányzatai feletti rendelkezési jogosultság szempontjából teljes jogkörű.
5./ Felügyeleti szerv:
Dunaegyháza Község Önkormányzat Képviselőtestülete
6./ Alapító szerv:
Dunaegyháza Község Önkormányzat Képviselőtestülete
Alakuló ülés időpontja: 1990. október 25.
A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény alapján a képviselőtestület hozta létre, adja ki alapító okiratát.
7./ A költségvetési szerv vezetőjének – jegyző – kinevezési /megbízási/ rendje:
A költségvetési szerv vezetőjének kinevezési, választási rendje:
- a polgármester a képviselőtestület döntései szerint és saját önkormányzati
jogkörében irányítja a hivatalt. A polgármesteri hivatalt, mint költségvetési
szervet a polgármester képviseli.
Választása: a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásá-

ról szóló 1990. évi LXIV. törvény 47. §. alapján
- a jegyző vezeti a képviselőtestület hivatalát.
A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 36. §-a, a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. tv. 8. §-a szerint pályázat
alapján a képviselőtestület határozatlan időre jegyzőt nevez ki.
8./ A szerv tevékenységi köre:
A költségvetési szerv alaptevékenységet folytat, vállalkozói tevékenységet nem
folytat.
9./ A szerv megszüntetése:
Az intézmény csak a törvény által nevesített esetekben szüntethető meg.
10./ A Polgármesteri Hivatalhoz kapcsolódó részben önálló intézmény:
- Általános Iskola, és Óvoda
6323 Dunaegyháza, Iskola u. 1.
Dunaegyháza, 2006. április 27.

Nagy Tamás
polgármester

Zsidóné Faragó Monika
jegyző

