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.

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 koltsegvetesi szerv fotevekenysegenek allamhaztartasi szakagazati besorolasa:
szakágazat száma
szakágazat megnevezése
841105
Helyi önkormányzatok és társulások igazgatási
1
tevékenysége
4.3. A koltsegvetesi szerv alaptevekenysege:
4.3.1. az onkormanyzat mukodesevel kapcsolatos feladatok ellatasa
4.3.2. a polgarmester es a jegyzo hataskorebe tartozo ugyek dontesre valo elokeszítesevel es
vegrehajtasaval kapcsolatos feladatok ellatasa.
4.4 A koltsegvetesi szerv alaptevekenysegenek kormanyzati funkcio szerinti megjelolese:
kormányzati funkciószám
kormányzati funkció megnevezése
011130
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó
1
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
013350
Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással
6
kapcsolatos feladatok
013360
Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási,
7
üzemeltetési, egyéb szolgáltatások
016010
Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti
8
képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek
016020
Országos és helyi népszavazással kapcsolatos
9
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 koltsegvetesi szerv illetekessege, mukodesi terulete:
4.5.1. Altalanos: Godollo varos kozigazgatasi terulete
4.5.2. Jarasi illetekessegu epítesugyi hatosagi feladatok tekinteteben: Pecel, Isaszeg, Nagytarcsa,
Dany, Valko, Vacszentlaszlo, Zsambok, Szada, Veresegyhaz, Erdokertes, Mogyorod, Kerepes,
Kistarcsa, Csomor, Godollo.

2

5. A költségvetési szerv szervezete és működése
5.1. A koltsegvetesi szerv vezetojenek megbízasi 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 egyeb munkaltatoi jogok tekinteteben a polgarmester jogosult eljarni.
5.2. A koltsegvetesi szervnel alkalmazasban allo szemelyek 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
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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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