
 

Okirat száma:101/37-3/2019. 

Alapító okirat 

módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva 

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a alapján a Gödöllői 
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: Gödöllői Polgármesteri Hivatal 

1.2. A költségvetési szerv 

1.2.1. székhelye: 2100 Gödöllő, Szabadság tér 6. 

1.2.2. telephelyei: 

 telephely megnevezése telephely címe 

1  2100 Gödöllő, Dózsa György út 69. 

2  2100 Gödöllő, Petőfi tér 4-6. 

3  2100 Gödöllő, Kossuth Lajos utca 3. 

4  2100 Gödöllő, Petőfi Sándor utca 12. 

2. A költségvetési szerv 
alapításával és megszűnésével összefüggő rendelkezések 

2.1. A költségvetési szerv alapításának dátuma: 1990.09.30. 

3. A költségvetési szerv irányítása, felügyelete 

3.1. A költségvetési szerv irányító szervének 

3.1.1. megnevezése: Gödöllő Város Önkormányzata Képviselő-testülete 

3.1.2. székhelye: 2100 Gödöllő Szabadság tér 6. 
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4. A költségvetési szerv tevékenysége 

4.1. A költségvetési szerv közfeladata: 
4.1.1. az önkormányzat működésével kapcsolatos feladatok ellátása 
4.1.2. a polgármester és a jegyző hatáskörébe tartozó ügyek döntésre való előkészítésével és 

végrehajtásával kapcsolatos feladatok ellátása 
4.2. A ko ltse gvete si szerv fo teve kenyse ge nek a llamha ztarta si szaka gazati besorola sa: 

 szakágazat száma szakágazat megnevezése 

1 
841105 Helyi önkormányzatok és társulások igazgatási 

tevékenysége 
 
4.3. A ko ltse gvete si szerv alapteve kenyse ge: 
4.3.1. az o nkorma nyzat mu ko de se vel kapcsolatos feladatok ella ta sa 
4.3.2. a polga rmester e s a jegyzo  hata sko re be tartozo  u gyek do nte sre valo  elo ke szí te se vel e s 

ve grehajta sa val kapcsolatos feladatok ella ta sa. 
 
 
4.4 A ko ltse gvete si szerv alapteve kenyse ge nek korma nyzati funkcio  szerinti megjelo le se: 
 kormányzati funkciószám kormányzati funkció megnevezése 

1 
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó 

és általános igazgatási tevékenysége 
2 011220 Adó-, vám- és jövedéki igazgatás 
3 013110 A közszolgálat egyetemes humánerő-gazdálkodása 
4 013210 Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások 
5 013330 Pályázat- és támogatáskezelés, ellenőrzés 

6 
013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással 

kapcsolatos feladatok 

7 
013360 Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, 

üzemeltetési, egyéb szolgáltatások 

8 
016010 Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti 

képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek 

9 
016020 Országos és helyi népszavazással kapcsolatos 

tevékenységek 
10 016030 Állampolgársági ügyek 
11 031030 Közterület rendjének fenntartása 
12 041110 Általános gazdasági és kereskedelmi ügyek igazgatása 
13 041120 Földügy igazgatása 
14 042180 Állat-egészségügy 
15 044310 Építésügy igazgatása 
16 045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása 
17 049010 Máshová nem sorolt gazdasági ügyek 
18 053010 Környezetszennyezés csökkentésének igazgatása 
19 062010 Településfejlesztés igazgatása 
20 074011 Foglalkozás-egészségügyi alapellátás 
21 106020 Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások 
 
4.5. A ko ltse gvete si szerv illete kesse ge, mu ko de si teru lete:  
4.5.1. A ltala nos: Go do llo  va ros ko zigazgata si teru lete 
4.5.2. Ja ra si illete kesse gu  e pí te su gyi hato sa gi feladatok tekintete ben: Pe cel, Isaszeg, Nagytarcsa, 
Da ny, Valko , Va cszentla szlo , Zsa mbok, Szada, Veresegyha z, Erdo kertes, Mogyoro d, Kerepes, 
Kistarcsa, Cso mo r, Go do llo . 
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5. A költségvetési szerv szervezete és működése 
 

5.1. A ko ltse gvete si szerv vezeto je nek megbí za si rendje: 
5.1.1. Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 82.§-a alapján a 
polgármester pályázat alapján, a jogszabályban megállapított képesítési követelményeknek 
megfelelő jegyzőt nevez ki. A jegyző a hivatal közigazgatási-szakmai vezetője. A jegyző kinevezés 
útján nyeri el munkakörét, a kinevezés határozatlan időre szól. A jegyzői kinevezés vezetői 
munkakörnek minősül, a jegyzőre alkalmazni kell a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi 
CXCIX. törvény vonatkozó rendelkezéseit. 
5.1.2. Az egye b munka ltato i jogok tekintete ben a polga rmester jogosult elja rni. 
 
5.2. A ko ltse gvete si szervne l alkalmaza sban a llo  szeme lyek jogviszonya: 

 foglalkoztatási jogviszony jogviszonyt szabályozó jogszabály 
1 munkaviszony 2012. évi I. törvény 
2 megbízási jogviszony 2013. évi V. törvény 
3 közszolgálati jogviszony 2011. évi CXCIX. törvény 
4 közalkalmazotti jogviszony 1992. évi XXXIII. törvény 

 
 
 

 



ZÁRADÉK
Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 5. § (4) bekezdése
alapján  a  Magyar  Államkincstár  nevében  igazolom,  hogy  jelen  alapító  okirat  módosításokkal  egységes
szerkezetbe foglalt szövege megfelel az alapító okiratnak a GÖDÖLLŐI POLGÁRMESTERI HIVATAL 2019.
február 25. napján kelt, 2019. február 27. napjától alkalmazandó 101/37-2/2019 okiratszámú módosító okirattal
végrehajtott módosítása szerinti tartalmának.

Kelt: Budapest, 2019. február 27.
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I G A Z O L Á S
Ezt az elektronikus dokumentumot az elektronikus ügyintézés részletszabályairól szóló 451/2016. (XII.  19.) Korm.
rendelet alapján nyújtott azonosításra visszavezetett dokumentumhitelesítés (AVDH) központi elektronikus ügyintézési
szolgáltatás keretében a Szolgáltató, azaz a NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt., elektronikus bélyegzővel
és időbélyegzővel látta el.


A polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény 325. § (1) bekezdés g) pontjában foglaltaknak megfelelően, az
azonosításra visszavezetett dokumentumhitelesítés szolgáltatás keretében hitelesített dokumentum teljes bizonyító erejű
magánokirat. A polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény 323. § (4)-(5) bekezdésében és az elektronikus
ügyintézés  részletszabályairól  szóló  451/2016.  (XII.  19.)  Korm.  rendelet  113.  §  (4)  bekezdésében  foglaltaknak
megfelelően az azonosításra visszavezetett dokumentumhitelesítés szolgáltatás keretében hitelesített dokumentum
közokirat, ha azt bíróság, közjegyző, ügyész vagy más hatóság, illetve közigazgatási szerv ügykörén belül, a jogszabályi
rendelkezéseknek megfelelő módon állította ki.


Az Igazoláshoz tartozó dokumentum az azonosítást elvégző, hitelesítést kérő szakrendszertől kapott adatok alapján az
alábbi hivatalos személytől származik:


Neve: Kánya Lászlóné


Egyedi azonosítója: KT01224


Beosztása: osztályvezető


Szervezeti egység megnevezése: Államháztartási Iroda


Hivatal megnevezése: Magyar Államkincstár Budapesti és Pest Megyei Igazgatóság


A hitelesítés időpontja: 2019.02.27 14:38:50


Ez az elektronikus dokumentum két, egymástól elválaszthatatlanul összetartozó részből, az eredeti dokumentumból és záradékból áll.
Az Igazolás című jelen záradék az eredeti elektronikus dokumentum csatolt melléklete. A záradék olvasható szöveges formában rögzíti
az eredeti dokumentum hitelesítésének körülményeit és az ezzel kapcsolatos egyéb adatokat.


A szolgáltató elérhetőségei


Csatlakozott szakrendszerek: helpdesk@nisz.hu
Honlap:  http://szeusz.gov.hu/avdh
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