
215/2011. (VIII.26.) sz. Kt. határozat: 
 

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete, az Államháztartásról szóló  1992. évi 
XXXVIII. törvény 90. § (1) bekezdésében megfogalmazottak alapján a  Polgármesteri 
Hivatal  alapító okiratát az alábbiak szerint határozza meg.  

 
1.)  A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: : Rétság Városi Önkormányzat 
Polgármesteri Hivatala 
            címe:  2651 Rétság, Rákóczi út 20. 
               Törzsszáma: 451611 
 
2.) Alapító, irányító és felügyeleti szerv neve, székhelye:  Rétság Város Önkormányzat  
                                                                                             Képviselő testülete 
                                                                                            2651 Rétság, Rákóczi út 20. 

      
3.) A költségvetési szerv működési és illetékességi területe:   
      a)  Rétság város közigazgatási területe 

b)  építésügyi hatósági feladatok tekintetében az építésügyi és építésfelügyeleti 
hatóságok  kijelöléséről  és  működési feltételeiről szóló 343/2006. (XII.23.) 
Kormányrendelet 1/A számú mellékletében Rétság város  ellátási területeként  
megjelölt  településekre terjed ki 

c)  Városi Gyámhivatal  feladatait a  gyermekvédelmi és gyámügyi feladat- és 
hatáskörök  ellátásáról, 

      valamint  a gyámhatóság szervezetéről és illetékességéről szóló 331/2006. 
(XII.23.)  Kormányrendelet   mellékletében meghatározott illetékességi területén 
látja el.                                                                         

d)  az okmányiroda jogszabályokban megjelölt feladatait az  okmányirodák  
kijelöléséről és illetékességéről szóló 256/2000. (XII.26) Kormányrendelet  1.§ 
és 2. §-a szerinti illetékességgel látja  

 
4.) A költségvetési szerv jogszabályban meghatározott közfeladata:  a helyi 

önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 38. § (1) 
bekezdésében meghatározott, az önkormányzat működésével, 
valamint az államigazgatási  ügyek döntés-előkészítésével  és 
végrehajtásával kapcsolatos feladatok ellátása.  
 

5.) A Polgármesteri Hivatal alaptevékenysége:  általános közigazgatás 
Alaptevékenységi szakágazat: 841126 Helyi önkormányzatok, valamint többcélú 

kistérségi társulások igazgatási tevékenysége 
5.1 Az önkormányzat működésével kapcsolatos, valamint az önkormányzat 

szerveinek hatáskörébe utalt államigazgatási ügyek döntés-előkészítésével és 
végrehajtásával kapcsolatos feladatok ellátása.  

5.2 Hatósági, jogi-, pénzügyi és kommunális tevékenység végrehajtása. 
5.3 Az egészségügyi, oktatási, igazgatási intézmények és szakfeladatok tervezési, 

gazdálkodási nyilvántartási, beszámolási és ellenőrzési feladatainak ellátása. 
5.4 Az önkormányzati intézmények üzemeltetésével, karbantartásával, felújításával 

kapcsolatos feladatok ellátása. 
 5.5 Településfejlesztési, köztisztasági és parkgondozási feladatok ellátása. 

 
6.) A Polgármesteri Hivatal alaptevékenységét közvetlenül támogató tevékenység: 
 6.1 Az alaptevékenységéhez kapcsolódó felesleges tárgyi eszközök, készletek 

értékesítése a Képviselő-testület előzetes hozzájárulásával. 
           Szakfeladat szám: 841169 A költségvetési szervek által végzett egyéb 

kiegészítő, kisegítő tevékenységek 
 



7). A költségvetési szerv besorolása:  
    a) tevékenysége szempontjából (típusa): közhatalmi költségvetési szerv 
    b) feladatellátáshoz gyakorolt funkciója szerint (gazdálkodási jogkör): önállóan 

működő és önállóan gazdálkodó költségvetési szerv.  
8).  A költségvetési szerv típusa: Polgármesteri Hivatal.  
9.) Polgármesteri Hivatal vállalkozási tevékenységet a képviselő-testület által 

jóváhagyott vállalkozási szabályzat szerint végezhet. A vállalkozási tevékenység 
mértéke nem haladhatja meg a költségvetési előirányzatának 30 %-át. 

 
10.)  A Polgármesteri Hivatal gazdálkodása: 

10.1 Alaptevékenységét a Városi Önkormányzat Képviselő-testülete által évente 
megállapított költségvetésből látja el. 
Önállóan működő és gazdálkodó, teljes jogkörrel rendelkező költségvetési 
szerv. Önálló bérgazdálkodási jogkörrel rendelkezik. 

 
A jóváhagyott költségvetést érintő kötelezettségvállalásra, utalványozásra a 
polgármester és jegyző által együttesen kiadott „A gazdálkodási jogkörök 
ellátásra vonatkozó szabályzat”-ban” meghatározott személyek jogosultak. 
 

10.2 A Polgármesteri Hivatal és  csatolt önállóan működő gazdálkodó költségvetési 
szervek és szakfeladatok vonatkozásában a tervezési, gazdálkodási, 
nyilvántartási, beszámolási és ellenőrzési feladatok ellátása a következő 
szakfeladatokra terjed ki. 

 
360000 Víztermelés, -kezelés, -ellátás 
370000 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése 
381103 Települési hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása 
421100 Út, autópálya építése 
476100 Könyv-kiskereskedelem 
493909 Máshová nem sorolt  egyéb szárazföldi személyszállítás 
552110 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása 
562912 Óvodai intézményi közétkeztetés 
562913 Iskolai intézményi étkeztetés 
562917 Munkahelyi közétkeztetés 
562920 Egyéb vendéglátás 
581100 Könyvkiadás 
581400 Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása 
591113 Egyéb televízióműsor-készítés 
591301 Filmhez kapcsolódó jogok és jöv.engedélyezése 
591411 Film, videó és egyéb képfelvétel vetítése mozikban, filmklubokban, 
szabadtéren, nyilvános vetítési helyeken 
631200 Világháló portál szolgáltatás 
649000 Egyéb pénzügyi közvetítés 
681000 Saját tulajdonú ingatlan adásvétele 
682001 Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 
682002 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 
683100 Ingatlanügynöki tevékenység 
683200 Ingatlankezelés 
750000 Állat-egészségügyi ellátás 
811000 Építményüzemeltetés 
813000 Zöldterület-kezelés 



821900 Fénymásolás, egyéb irodai szolgáltatás 
841112 Önkormányzati jogalkotás 
841114 Országgyűlési képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek 
841115 Önkormányzati képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek 
841116 Országos, települési és területi kisebbségi önkormányzati választásokhoz 
kapcsolódó tevékenységek 
841117 EP választáshoz kapcsolódó tevékenység 
841118 Országos és helyi népszavazáshoz kapcsolódó tevékenységek 
841126 Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége 
841127 Települési kisebbségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége 
841133 Adó kiszabása, beszedése, adóellenőrzés 
841169 Máshová nem sorolt  egyéb kiegészítő szolgáltatások 
841172 Általános gazdasági, társadalmi tervezési tevékenységek helyi, területi 
szinteken 
841191 Nemzeti ünnepek programjai 
841401 Önkormányzatok közbeszerzési eljárásainak lebonyolításával összefüggő 
szolgáltatások 
841402 Közvilágítás 
841403 Város-, községgazdálkodási máshová nem sorolt  szolgáltatások 
841901 Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások elszámolásai 
841902 Központi költségvetési befizetések 
842521 Tűzoltás, műszaki mentés, katasztrófahelyzet elhárítása 
842522 Megelőzés, (szak)hatósági tevékenység 
842531 A polgári védelem ágazati feladatai 
851000 Óvodai nevelés intézményeinek, programjainak komplex támogatása 
851011Óvodai nevelés, ellátás 
851012 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése 
852000 Alapfokú oktatás intézményeinek, programjainak komplex támogatása 
852011 Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1–4. évfolyam) 
852012 Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, 
oktatása (1–4. évfolyam) 
852021 Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5–8. évfolyam) 
852022 Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, 
oktatása (5–8. évfolyam) 
852024 Általános iskolai felnőttoktatás (5–8. évfolyam) 
852031 Alapfokú művészetoktatás zeneművészeti ágban 
852032 Alapfokú művészetoktatás táncművészeti ágban 
854234 Szociális ösztöndíjak 
855911 Általános iskolai napközi otthoni nevelés 

855912 Sajátos nevelési igényű tanulók napközi otthoni nevelése 
855914 Általános iskolai tanulószobai nevelés 
855915 Sajátos nevelési igényű tanulók általános iskolai tanulószobai nevelése 

860000 Egészségügy intézményeinek, programjainak komplex fejlesztési támogatása 
862000 Járóbeteg-ellátás, fogorvosi ellátás komplex fejlesztési támogatása 
862101 Háziorvosi alapellátás 
862102 Háziorvosi ügyeleti ellátás 
862301 Fogorvosi alapellátás 
869041 Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás 



869042 Ifjúság-egészségügyi gondozás 
869039 Egyéb, máshová nem sorolható egészségügyi szolgáltatás 
882111 Rendszeres szociális segély 
882112 Időskorúak járadéka 
882113 Lakásfenntartási támogatás normatív alapon 
882114 Helyi rendszeres lakásfenntartási támogatás 
882115 Ápolási díj alanyi jogon 
882116 Ápolási díj méltányossági alapon 
882117 Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás 
882118 Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás 
882119 Óvodáztatási támogatás 
882121 Helyi eseti lakásfenntartási támogatás 
882122 Átmeneti segély 
882123 Temetési segély 
882124 Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás 
882125 Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása 
882129 Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások 
882201 Adósságkezelési szolgáltatás 
882202 Közgyógyellátás 
882203 Köztemetés 
889921 Szociális étkeztetés 
889935 Otthonteremtési támogatás 
889936 Gyermektartásdíj megelőlegezése 
889941 Állami lakástámogatások jogszabály alapján 
889942 Önkormányzatok által nyújtott lakástámogatás 
890301 Civil szervezetek támogatása 
890441 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás 
890442 Közhasznú foglalkoztatás  
890443 Közmunka 
890506 Egyházak tevékenységének támogatása 
910121 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása 
910122 Könyvtári állomány feltartása, megőrzése, védelme 
910123 Könyvtári szolgáltatások 
910501 Közművelődési tevékenységek és támogatásuk 
910502 Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése 
931204 Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása 
931903 Máshová nem sorolható egyéb sporttámogatás 
932919 Máshová nem sorolt egyéb szórakoztatási tevékenység 
960302 Köztemető-fenntartás és működtetés 
 
11.)  A Polgármesteri Hivatal a Képviselő-testület által jóváhagyott együttműködési 

megállapodásban meghatározottak szerint ellátja az alábbiakban felsorolt 
önállóan működő költségvetési szervek, valamint a cigány és szlovák kisebbségi 
önkormányzatok vagyoni, gazdálkodási feladatait. 

 
  Törzsszám Intézmény neve  Intézmény 
székhelye  
  201 Napközi-otthonos Óvoda Mikszáth u. 6. 



  202 Általános Iskola és napközi Iskola tér 1. 
203 Egyesített Egészségügyi és Szociális Korányi u. 4. 

Intézmény 
218 Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság Rákóczi út 20. 
215 Művelődési Központ és Könyvtár Rákóczi út 26. 
                   Cigány Kisebbségi Önkormányzat                   Rákóczi út 20. 
                   Szlovák Kisebbségi Önkormányzat                  Rákóczi út 20.    

 
12.)  A költségvetési szerv vezetőjét, a jegyzőt a Képviselő-testület pályázat útján 

határozatlan időre nevezi ki. A jegyző tekintetében a polgármester gyakorolja az 
egyéb munkáltatói jogokat. 

 
13.)  Az intézmény foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszony: 
       a költségvetési szerv foglalkoztatottjai alapvetően a köztisztviselők jogállásáról 

szóló 1992. évi XXIII. törvény alapján köztisztviselőként kerülnek foglalkoztatásra, 
de egyes feladatait a Munka Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. törvény, a 
foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. 
törvény alapján történő foglalkoztatás keretében is elláthatja 

 
14./ A feladat ellátást szolgáló vagyon: Rétság Rákóczi út 20.sz. 415/2 hrsz-ú ingatlan 
 

   15.)  A feladat ellátáshoz átadott ingatlanvagyont nem értékesítheti, nem terhelheti 
meg.  Az alaptevékenység ellátását nem veszélyeztető eszközök, termek - eseti 
bérbeadáson kívül- csak a Képviselő-testület hozzájárulásával adhatók bérbe. 

 
15./ Jelen Alapító Okirat 2011. szeptember 01-én lép hatályba, ezzel egyidejűleg a 

161/2009. (IX.24.) , 87/2009. (V.28.), 169/2010.(VI.29.) számú képviselő-testületi 
határozattal jóváhagyott Alapító Okirat, hatályát veszti.  

 


