
 

Okirat száma: I/1263-6/2021. 

Alapító okirat 
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva 

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

1.2. A költségvetési szerv 

1.2.1. székhelye: 7054 Tengelic, Rákóczi utca 11. 

1.2.2. telephelye(i): 

 telephely megnevezése telephely címe 

1 
Tengelici Polgármesteri Hivatal 
Közétkeztetési Konyhája 7054 Tengelic, Petőfi Sándor utca 2. 

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: Tengelic Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 

3.1.2. székhelye: 7054 Tengelic, Rákóczi utca 11. 
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4. A költségvetési szerv tevékenysége 

4.1. A költségvetési szerv közfeladata: A költségvetési szerv ellátja a Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban: Mötv.) 84. § (1) 
bekezdés alapján az önkormányzat működésével, valamint a polgármester és a jegyző 
feladat- és hatáskörébe tartozó ügyek döntésre való előkészítésével és végrehajtásával 
kapcsolatos feladatokat. A költségvetési szerv közreműködik az önkormányzatok egymás 
közötti, valamint az állami szervekkel történő együttműködés összehangolásában. A 
gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 
(továbbiakban: Gyvt.) 21/A. § alapján intézményi gyermekétkeztetés, valamint a Gyvt. 21/C. 
§ alapján szünidei gyermekétkeztetés biztosítása. A szociális igazgatásról és szociális 
ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (továbbiakban: Szoc. tv.)  62. § alapján étkeztetés 
biztosítása. 

4.2. A költségvetési szerv főtevékenységének államháztartási szakágazati besorolása: 

 szakágazat száma szakágazat megnevezése 

1 841105 Helyi önkormányzatok és társulások igazgatási tevékenysége 

4.3. A költségvetési szerv alaptevékenysége: A költségvetési szerv ellátja a Mötv.-ben és a 
vonatkozó jogszabályokban a számára meghatározott feladatokat. Gondoskodik a helyi 
önkormányzat, bevételeivel és kiadásaival kapcsolatban a tervezési, gazdálkodási, belső 
ellenőrzési, finanszírozási, adatszolgáltatási és beszámolási feladatok ellátásáról, valamint 
döntésre előkészíti és végrehajtja a polgármester és a jegyző feladat- és hatáskörébe tartozó 
ügyeket. A 21/A. § alapján intézményi gyermekétkeztetés biztosítása a települési 
önkormányzat által fenntartott óvodában és mini bölcsődében, továbbá a település 
közigazgatási területén a tankerületi központ által fenntartott nem bentlakásos nevelési-
oktatási intézményben, valamint a Gyvt. 21/C. §. alapján szünidei gyermekétkeztetés 
biztosítása a település közigazgatási területén. Az Szoc. tv. 62.§. alapján étkeztetés 
biztosítása a szociálisan rászorultak részére a település közigazgatási területén. 

4.4. A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti megjelölése: 

 
kormányzati 
funkciószám kormányzati funkció megnevezése 

1 011130 
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és 
általános igazgatási tevékenysége 

2 011220 Adó-, vám- és jövedéki igazgatás 

3 013210 Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások 

4 016010 
Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti 
képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek 

5 016020 Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek 

6 096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben 

7 096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben 

8 104035 Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali 
intézményében 

9 104036 
Munkahelyi étkeztetés gyermekek napközbeni ellátását 
biztosító intézményben 

10 104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés 
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11 107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán 

4.5. A költségvetési szerv illetékessége, működési területe: Tengelic község közigazgatási 
területe 

5. A költségvetési szerv szervezete és működése 

5.1. A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje: A költségvetési szervet a jegyző vezeti, 
akit a Mötv. 82. § (1) bekezdés, valamint a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi 
CXCIX. törvény alapján Tengelic Község polgármestere nevez ki határozatlan időre 
nyilvános pályázati eljárás alapján. A pályázati eljárás előkészítésével és lefolytatásával 
kapcsolatos feladatokat Tengelic Község polgármestere látja el. A jegyzőt Tengelic Község 
polgármestere mentheti fel. A jegyző felett Tengelic Község polgármestere gyakorolja a 
munkáltatói jogokat.  

5.2. A költségvetési szervnél alkalmazásban álló személyek jogviszonya: 

 foglalkoztatási jogviszony jogviszonyt szabályozó jogszabály 

1 Közszolgálati jogviszony 
A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. 
törvény 

2 Munkaviszony A munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 

3 Megbízási jogviszony A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 

 


