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Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 7. § (1) bekezdés 

alapján a költségvetési szerv jogszabályban vagy alapító okiratban meghatározott közfeladat 

ellátására létrejött jogi személy. 

 

Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 

(a továbbiakban: Ávr.) 5. § (1) bekezdése szerint az alapító okirat tartalmazza a költségvetési 

szerv megnevezését magyar nyelven, székhelyét, telephelyeit, alapításáról rendelkező 

jogszabály teljes megjelölését, ha az alapításról jogszabály rendelkezett, irányító szervének 

vagy felügyeleti szervének megnevezését, székhelyét, illetékességét, működési területét, 

közfeladatát, alaptevékenységét, ezek kormányzati funkció szerinti megjelölését és 

főtevékenységének államháztartási szakágazati besorolását, vezetőjének megbízási rendjét és 

alkalmazásában álló személyek jogviszonyának megjelölését. 

 

Dunaföldvári Polgármesteri Hivatal hatályos alapító okiratát Dunaföldvár Város 

Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) a 82/2014. 

(IV.23.) KT. határozattal hagyta jóvá.  

 

Az Áht. 8/A.§ (2) bekezdése és a 111.§ (26) bekezdése alapján 2015. január 1. napjától az 

alapító és módosító okiratokat a Magyar Államkincstár honlapján közzétett 

formanyomtatványok szerint kell elkészíteni. 

Az Áht. 111.§ (26) bekezdés értelmében 2015. január 1-jét követően a költségvetési szervek 

alapító okiratainak soron következő első módosításakor az okirat mintáknak megfelelően kell 

átszerkeszteni a költségvetési szerv korábbi alapító okiratát. 

 

A Dunaföldvári Polgármesteri Hivatal illetékességi területe a hatályos alapító okirata szerint 

kiterjed a köznevelési és gyermekjóléti szolgáltatás vonatkozásában Dunaföldvár, Bölcske és 

Madocsa közigazgatási területére. 

Dunaföldvár és Környéke Család- és Gyermekjóléti Szolgálat és Alapszolgáltatási Társulás 

2016. december 31. napján, a Dunaföldvár, Bölcske, Madocsa Köznevelési Intézményfenntartó 

Társulás 2017. július 31. napján megszűnt.  

 

Dunaföldvári Polgármesteri Hivatal a hatályos alapító okirat szerint tartalmaz olyan 

alaptevékenységet, amelyet már nem lát el. 

 

A fentiekre tekintettel a Dunaföldvári Polgármesteri Hivatal az alapító okiratát a Magyar 

Államkincstár által közétett az okirat mintáknak megfelelően módosítani kell. 



Az Ávr. 5.§ (4) bekezdés értelmében az alapító okirat módosítása esetén el kell készíteni és a 

módosító okirathoz csatolni kell az alapító okirat módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt 

változatát is.  

 

A módosító okiratok és a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratok az 

előterjesztés mellékletét képezi. 

 

Az alapító okirat módosítását a törzskönyvi nyilvántartásban is át kell vezetni. 

 

Kérem az előterjesztés megvitatását és határozati javaslat szerinti döntéshozatalt! 

 

Dunaföldvár, 2023. február 17. 

     

 

         Horváth Zsolt sk. 

            polgármester 

 

HATÁROZATI JAVASLAT  

 

 

Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy  

1. a Dunaföldvári Polgármesteri Hivatal alapító okiratának módosító okiratát az 1. 

melléklet szerint, a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát 2. 

melléklet szerint jóváhagyja. 

2. felhatalmazza a polgármestert az 1. pont szerinti módosítás törzskönyvi nyilvántartásba 

történő bejegyzésére, valamint a szükséges nyilatkozat, jognyilatkozat, intézkedés 

megtételére. 

 

Felelős: Horváth Zsolt polgármester 

Határidő: folyamatos 

Erről értesülnek: 

1. Dunaföldvár Család-és Gyermekjóléti Szolgálat és Alapszolgáltatási Központ 

2. Magyar Államkincstár 

3. Pénzügyi és Adó Iroda 

4. Köznevelési, közművelődési ügyintéző 



 

Okirat száma: DFV/    /2023. 

Módosító okirat 

A Dunaföldvári Polgármesteri Hivatal a Dunaföldvár Város Önkormányzata által 2014. 
április 25. napján kiadott alapító okiratát az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. 
törvény 8/A. §-a alapján – a /2023. (II.28.) KT határozatára figyelemmel –a következők 
szerint módosítom: 
 

1. Az alapító okirat új számozás szerinti 2. alcíme a következő 2.1. ponttal egészül ki: 

2.1. A költségvetési szerv alapításának dátuma: 1990. szeptember 30.  

2. .Az alapító okirat 5. pontjának első bekezdése- mely a módosított okiratban 4.1. pont 
alatt szerepel – helyébe a következő rendelkezés lép: 

4.1. A költségvetési szerv közfeladata: Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 
CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 84. § (1) bekezdés alapján a Dunaföldvári 
Polgármesteri Hivatal (a továbbiakban: hivatal) ellátja az önkormányzat 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. 

3. Az alapító okirat 5. pontjának második bekezdése- mely a módosított okiratban 4.3. 
pont alatt szerepel – helyébe a következő rendelkezés lép: 

4.3. A költségvetési szerv alaptevékenysége: A hivatal ellátja az Mötv.-ben és a vonatkozó 
egyéb jogszabályokban meghatározott feladatokat illetékességi területén. A hivatal a 
nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 80. §-a alapján biztosítja a helyi 
nemzetiségi önkormányzatok részére az önkormányzati működés személyi és tárgyi 
feltételeit, továbbá gondoskodik a működéssel kapcsolatos végrehajtási feladatok ellátásáról. 
A költségvetési szerv ellátja az Mötv. 95. § (4) bekezdése szerint a Dunaföldvár-Bölcske-
Madocsa-Paks Települések – Madocsai Agglomeráció – Szennyvízelvezetésének és 
Szennyvízkezelésének Fejlesztő Önkormányzati Társulása munkaszervezeti feladatait. 

4. Az alapító okirat 5.a. pontjába- mely a módosított okiratban 4.4. pont alatt szerepel –
foglalt táblázat a következő 11-13. sora elhagyásra kerül: 

11 052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése 

12 066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások 

13 081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működése és fejlesztése 

5. Az alapító okirat 5.a. pontjába- mely a módosított okiratban 4.4. pont alatt szerepel –
foglalt táblázat a következő 4. sorral egészül ki a további szerkezeti egységek 
számozásának értelemszerű megváltozásával:  

4 013330 Pályázat- és támogatáskezelés, ellenőrzés 
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6. Az alapító okirat 4. pontja- mely a módosított okiratban 4.5. pont alatt szerepel – 
helyébe a következő rendelkezés lép: 

4.5. A költségvetési szerv illetékessége, működési területe: Dunaföldvár Város közigazgatási 
területe 

7. Az alapító okirat 7. a) pontja- mely a módosított okiratban 5.1. pont alatt szerepel – 
helyébe a következő rendelkezés lép: 

5.1. A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje: A hivatalt a jegyző vezeti. A jegyzőt 
az Mötv. 82. § (1) bekezdése alapján a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. 
törvény rendelkezéseinek megfelelően, nyilvános pályázat alapján, határozatlan időre 
Dunaföldvár Város Polgármestere nevezi ki és menti fel, illetve gyakorolja az egyéb 
munkáltatói jogokat. 

8. Az alapító okirat 7.b). pontja- mely a módosított okiratban 5.2. pont alatt szerepel – 
helyébe a következő rendelkezés lép: 

5.2. A költségvetési szervnél alkalmazásban álló személyek jogviszonya: 

 foglalkoztatási jogviszony jogviszonyt szabályozó jogszabály 

1 közszolgálati jogviszony 
a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. 

törvény 

2 munkaviszony a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 

3 megbízási jogviszony a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 

9. Az alapító okirat 3., 5. b és 8. pontja elhagyásra kerül. 

Jelen módosító okiratot a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés napjától kell 
alkalmazni. 

 

Kelt: Dunaföldvár, időbélyegző szerint 

P.H. 

Horváth Zsolt  
polgármester 

 



 

Okirat száma: DFV/    /2023. 

Alapító okirat 
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva 

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a alapján a Dunaföldvári 
Polgármesteri Hivatal alapító okiratát a következők szerint adom ki: 

1. A költségvetési szerv 
megnevezése, székhelye, telephelye 

1.1. A költségvetési szerv 

1.1.1. megnevezése: Dunaföldvári Polgármesteri Hivatal 

1.1.2. székhelye: 7020 Dunaföldvár, Kossuth Lajos utca 2. 

2. A költségvetési szerv 
alapításával és megszűnésével összefüggő rendelkezések 

2.1. A költségvetési szerv alapításának dátuma: 1990. szeptember 30. 

3. A költségvetési szerv irányítása, felügyelete 

3.1. A költségvetési szerv irányító szervének 

3.1.1.  megnevezése: Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

3.1.2. székhelye: 7020 Dunaföldvár, Kossuth Lajos utca 2. 

4. A költségvetési szerv tevékenysége 

4.1. A költségvetési szerv közfeladata: Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 
CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 84. § (1) bekezdés alapján a Dunaföldvári 
Polgármesteri Hivatal (a továbbiakban: hivatal) ellátja az önkormányzat 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. 
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4.2. A költségvetési szerv főtevékenységének államháztartási szakágazati besorolása: 

 szakágazat száma szakágazat megnevezése 

1 841105 Helyi önkormányzatok és társulások igazgatási tevékenysége 

4.3. A költségvetési szerv alaptevékenysége: A hivatal ellátja az Mötv.-ben és a vonatkozó 
egyéb jogszabályokban meghatározott feladatokat illetékességi területén. A hivatal a 
nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 80. §-a alapján biztosítja a helyi 
nemzetiségi önkormányzatok részére az önkormányzati működés személyi és tárgyi 
feltételeit, továbbá gondoskodik a működéssel kapcsolatos végrehajtási feladatok 
ellátásáról. A költségvetési szerv ellátja az Mötv. 95. § (4) bekezdése szerint a 
Dunaföldvár-Bölcske-Madocsa-Paks Települések – Madocsai Agglomeráció – 
Szennyvízelvezetésének és Szennyvízkezelésének Fejlesztő Önkormányzati Társulása 
munkaszervezeti feladatait. 

4.4. A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti megjelölése: 

 
kormányzati 
funkciószám 

kormányzati funkció megnevezése 

1 011130 
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és 
általános igazgatási tevékenysége 

2 011220 Adó-, vám- és jövedéki igazgatás 

3 013210 Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások 

4 013330 Pályázat- és támogatáskezelés, ellenőrzés 

5 013350 
Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos 
feladatok 

6 013360 
Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, 
üzemeltetési, egyéb szolgáltatások 

7 016010 
Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti 
képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek 

8 016020 Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek 

9 022010 Polgári honvédelem ágazati feladatai, a lakosság felkészítése 

10 031030 Közterület rendjének fenntartása 

11 032020 Tűz- és katasztrófavédelmi tevékenységek 

4.5. A költségvetési szerv illetékessége, működési területe: Dunaföldvár Város közigazgatási 
területe 

5. A költségvetési szerv szervezete és működése 

5.1. A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje: A hivatalt a jegyző vezeti. A jegyzőt az 
Mötv. 82. § (1) bekezdése alapján a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. 
törvény rendelkezéseinek megfelelően, nyilvános pályázat alapján, határozatlan időre 
Dunaföldvár Város Polgármestere nevezi ki és menti fel, illetve gyakorolja az egyéb 
munkáltatói jogokat.  

5.2. A költségvetési szervnél alkalmazásban álló személyek jogviszonya: 
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 foglalkoztatási jogviszony jogviszonyt szabályozó jogszabály 

1 közszolgálati jogviszony 
a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. 

törvény 

2 munkaviszony a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 

3 megbízási jogviszony a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 

6. Záró rendelkezés 

Jelen alapító okiratot a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés napjától kell alkalmazni, 
ezzel egyidejűleg a költségvetési szerv 2014. április 25. napján kelt alapító okiratot visszavonom. 

Kelt: Dunaföldvár, időbélyegző szerint 

P.H. 

Horváth Zsolt 
polgármester 

 


