Valkó Nagyközség Önkormányzata
Alapító Okirat
(egységes szerkezetben)
Valkó Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete kiadja Valkó Nagyközség
Önkormányzata, mint önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervnek a költségvetési
szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV törvény, az államháztartásról
szóló 2011. évi CXCv. törvény, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról
szóló 36812011. (XII.31.) Korm. rendelet, tartalmi követelményeinek megfelelően és a
Magyarország helyi önkormányzatokról szóló 2011. évi CLXXXIX. törvényben és a helyi
önkormányzatokról szól 1990. évi LXV. törvényben kapott felhatalmazás alapján alapító
okiratát az alábbiak szerint hagyja jóvá.
1.1 Költségvetési szerv megnevezése: Valkó Nagyközség Önkormányzat
2./ Költségvetési szerv székhelye:

2114. Valkó, Rákóczi u. 3.

3./ Az alapítószerv neve és címe:

Valkó Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete
2114. Valkó, Rákóczi u. 3.
1990. október 29.

4./ Az alapítás

időpontja:

5./ Az irányító szerv neve és címe:

Valkó Nagyközség Önkormányzatának Képviselőtestülete
2114. Valkó, Rákóczi u. 3.

6.1 A fenntartó neve és címe:

Valkó Nagyközség Önkormányzatának Képviselő
testülete
2114. Valkó, Rákóczi u. 3.

7.1 Típusa:

költségvetési szerv

8.1 Közfeladata:

Közhatalmi tevékenység gyakorlása

9.1 Az Önkormányzat alaptevékenységének kormányzati funkciók szerinti besorolása

2014. január I-jéről hatályos:
0510
0451
0133
0133
0660
0111

051030
045160
013340
013350
066010
011130

0660
0640
0310
0721

066020
064010
031030
072111

Települési nem veszélyes hulladék begyűjtése, szállítása
Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása
Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
Zöldterület-kezelés, parkfenntartás
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és
általános igazgatási tevékenysége
Város- és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások
Közvilágítás
Közterület rendjének fenntartása
Háziorvosi alapellátás

0723
0740
0740
1060
1040
1070
1070
0412
0412
0412
0412
0412
0412
0412
0820
0820
0820
0820
0810

072311 Fogorvosi alapellátás
074031 Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás
074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás
106020 Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások
104042 Gyermekjóléti szolgáltatás
107052 Házi segítségnyújtás
107054 Családsegítés
041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás
041232 Start munkaprogram - téli közfoglalkoztatás
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás
041235 Vállalkozás részére foglalkoztatást helyettesítő támogatásban
részesülő személy foglalkoztatásához nyújtható támogatás
041234 Közfoglalkoztatás mobilitását szolgáló támogatás (közhasznú
kölcsönző részére)
041236 Országos Közfoglalkoztatási Program
041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram
082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése
082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek
082093 Közművelődés - egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek
082094 Közművelődés - kulturális alapú gazdaságfejlesztés
081045 Szabadidősport (rekreációs sport) tevékenység és támogatás

A tevékenység sajátossága:
- a hatósági, igazgatási tevékenységgel kapcsolatos szolgáltatások végzése valamint a
Képviselő-testület által meghatározott feladatok ellátása.

10.1 A költségvetési szerv illetékes területe: Valkó Nagyközség közigazgatási területe
11.1 A költségvetési szerv besorolása a feladatellátáshoz gyakorolt funkció szerint:
Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv

12.1 A költségvetési szerv besorolása a tevékenység j ellege alapján:
A költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi
15. § (1) bekezdés szerinti közhatalmi költségvetési szerv.

ev. törvény

13.1 Foglalkoztatásijogviszonyok az intézménynél:
Köztisztviselőijogviszonya köztisztviselőkjogállásáról szóló 1992. évi XXIII.
törvény alapján és munkajogviszony a Munka Törvénykönyvérőlszóló 1992. évi XXII
törvény alapján, a Polgári Törvénykönyvrőlszóló 1959. évi lY. törvény (Ptk)
14.1 Az intézmény jogállása:
Önálló jogi személy
15.1 A költségvetési szerv vezetőjének kinevezési rendje:
A kinevezés módj a: választás
16.1 Az intézmény képviseletére jogosult:
A polgármester és az általa meghatalmazott személyek.
17.1 Ellátandó vállalkozási tevékenység és kisegítő tevékenység köre és mértéke:
Nincs

18.1

Előirányzatok

feletti rendelkezési jogosultság:
Teljes jogkörrel rendelkező költségvetési szerv
19.1 Előirányzatok feletti rendelkezési jogosultság gyakorlásának rendje:
A mindenkori éves költségvetési rendelet szabályai szerint
20.1 Feladat ellátására szolgáló térítésmentes használatba adott vagyon:
A rendelkezésre bocsátott - a helyrajzi számmal azonosított ingatlanvagyon Valkó
nagyközség Önkormányzatának tulajdona.
21.1 Vagyon feletti rendelkezési jogkör:
Korlátozott, kiterjed:
A rendelkezésre bocsátott - a helyrajzi számmal azonosított ingatlanvagyon Valkó
Nagyközség Önkormányzatának tulajdona. Bérbeadás esetén a mindenkor hatályos
önkormányzati rendeletekben foglaltak szerint kell eljárni.
Valkó, 2014. február 25.
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Az Alapító Okirat módosítására és egységes szerkezetben történő elfogadására Valkó
Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 21-én megtartott ülésén a
h~/2014. (Y.21.) számú határozata alapján került sor.

Valkó, 2014. május 21.

