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 A Polgármesteri Hivatal  
Alapító Okiratának módosítása 

                         
Tengelic Község Önkormányzata Képviselı-testülete a ../2011 (…...) számú határozat alapján 
a  Polgármesteri  Hivatal Alapító Okiratát a következık szerint módosítja. 

 
1.) Az alapító okirat 5. pontja helyébe a következı rendelkezés lép: 
 
    5. Alaptevékenysége ( szakfeladatrend alapján ): 

381103 Települési hulladék vegyes (ömlesztett) begyőjtése, szállítása, átrakása 
421100 Út, autópálya építése 
422100 Folyadék szállítására szolgáló közmő építése 
561000 Éttermi, mozgó vendéglátás 
562917 Munkahelyi étkeztetés 
682001 Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 
682002 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 
841112 Önkormányzati jogalkotás 
841114 Országgyőlési képviselıválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek 
841115 Önkormányzati képviselıválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek 
841116 Országos, települési és területi kisebbségi önkormányzati választásokhoz  

 kapcsolódó tevékenységek 
841117 Európa parlamenti képviselıválasztáshoz kapcsolódó tevékenységek 
841118 Országos és helyi népszavazáshoz kapcsolódó tevékenységek 
841126 Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége 
841127 Települési kisebbségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége 
841133 Adó, illeték kiszabása, beszedése, adóellenırzés 
841402 Közvilágítás 
841403 Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások 
841901 Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások elszámolásai 
841902 Központi költségvetési befizetések 
842421 Közterület rendjének fenntartása 
842521 Tőzoltás, mőszaki mentés, katasztrófahelyzet elhárítása 
842532 A lakosság felkészítése, tájékoztatása, riasztás 
851011 Óvodai nevelés, ellátás 
852011 Általános iskolai tanulók nappali rendszerő nevelése, oktatása ( 1-4. évfolyam  
852021 Általános iskolai tanulók nappali rendszerő nevelése, oktatása ( 5-8. évfolyam  
862101 Háziorvosi alapellátás 
862301 Fogorvosi alapellátás 
869041 Család- és nıvédelmi egészségügyi gondozás 
869042 Ifjúság- egészségügyi gondozás 
869044 Nem fertızı megbetegedések megelızése 
882111 Rendszeres szociális segély 
882112 Idıskorúak 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 Kiegészítı gyermekvédelmi támogatás 
882119 Óvodáztatási támogatás 
882121 Helyi eseti lakásfenntartási támogatás 
882122 Átmeneti segély 
882123 Temetési segély 
882124 Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás 
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882125 Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása 
882129 Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások 
882201 Adósságkezelési szolgáltatás 
882202 Közgyógyellátás 
882203 Köztemetés 
889921 Szociális étkeztetés 
889928 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás 
889942 Önkormányzatok által nyújtott lakástámogatás 
890301 Civil szervezetek mőködési támogatása 
890441 Rövid idıtartamú közfoglalkoztatás 
890442 Bérpótló juttatásra jogosultak hosszabb idıtartamú foglalkoztatása 
890443 Egyéb közfoglalkoztatás 
910123 Könyvtári szolgáltatások 
910501 Közmővelıdési tevékenységek és támogatásuk 
910502 Közmővelıdési intézmények, közösségi színterek mőködtetése 
931102 Sportlétesítmények mőködtetése fejlesztése 
931201 Versenysport-tevékenység és támogatása 
931903 Máshová nem sorolható egyéb sporttámogatás 
960302 Köztemetı-fenntartás és mőködtetés 

 
2.) Az alapító okirat  6. pontja helyébe a következı lép:  
     6. Illetékességi területe: Tengelic Község közigazgatási területe 
                                                    
3.) Az alapító okirat  7. pontja helyébe a következı lép:   

7. Alapítói jogokkal felruházott irányító szerv neve: Tengelic Község   
Önkormányzata Képviselı-testülete 

      Székhelye: 7054. Tengelic Rákóczi u.11. 
                                                      
4.) Az alapító okirat  8. pontja helyébe a következı lép:  
    8. Gazdálkodási jogkör szerinti besorolása: önállóan mőködı és gazdálkodó. 

5.) Az alapító okirat  9. pontja helyébe a következı lép:  

   9. Vezetıjének (vezetı szerve, testülete tagjainak) kinevezési, megbízási, választási rendje: 

   A jegyzı kinevezésének rendje: a képviselı-testület – pályázat alapján – a köztisztviselık    
   jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. Törvény 8-9. §-aiban megállapított képesítési   
   követelményeknek megfelelı jegyzıt nevez ki. A kinevezés határozatlan idıre szól. 
 
6.) Az alapító okirat  10. pontja helyébe a következı lép:  
    10.Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszony(ok) megjelölése: 

  A köztisztviselık jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. Törvény, a  közalkalmazottak      
jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. Törvény,  a Munka Törvénykönyvérıl szóló 1992. évi 
XXII. Törvény valamint az egyéb foglalkoztatásra irányuló jogviszonyra a Polgári 
Törvénykönyvrıl szóló 1959. évi. IV. törvény  az irányadó. 

7.) Az alapító okirat  11. pontja helyébe a következı lép:  
     11.Vállalkozási tevékenysége arányának felsı határa a szerv kiadásaiban:  
     A polgármesteri hivatal vállalkozási tevékenységet nem folytat. 
 
8.) Az alapító okirat 12. pontja hatályát veszti. 
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9.) Az Alapító Okirat egyéb pontjai változatlanok maradnak. 
 
Tengelic 2011. szeptember 26.     
 
 
 
  Gáncs István sk.                                                                   Tolnai Lászlóné sk. 
    Polgármester                                                                            jegyzı 
 


