
ALAPÍTÓ OKIRAT 
 
 
 

Borsodnádasd Város Önkormányzati Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 
többször módosított 1990. évi LXV. tv. 38. § (1) bekezdése, az államháztartásról szóló 
módosított 1992. évi XXXVIII. tv. 66. §-a, valamint a költségvetési szervek jogállásáról és 
gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. törvény 1. §-a alapján az alábbi (egységes szerkezetbe  
foglalt) alapító okiratot adja ki: 
 
A 2001. július 1. napján várossá vált Borsodnádasd Polgármesteri Hivatal az államháztartás 
részét képező olyan költségvetési szerv, amely a társadalom közös szükségleteinek 
kielégítését szolgálja, a jogszabályban meghatározott állami feladatokat alaptevékenységként 
a jelen alapító okiratban meghatározott körben és kötelezettséggel végzi. 
 
1. A költségvetési szerv neve: Borsodnádasd Város Polgármesteri Hivatala 
 
2. A költségvetési szerv székhelye: 3671 Borsodnádasd, Alkotmány út 3.  
 
3. Jogszabályban meghatározott közfeladata:  
 

Az a kötelező-, illetve önként vállalt feladat, amelyet a helyi önkormányzatokról szóló 
törvény előír.  

  
3/A. A létrehozásáról rendelkező határozat : 4/HÖK/1990. (X.30.)   
 
4. Típus szerinti besorolása: 
     Tevékenység jellege alapján:                                  közhatalmi költségvetési szerv 
     Feladatellátáshoz kapcsolódó funkciója alapján: önállóan működő és gazdálkodó. 
 
5. Alaptevékenysége: (2009. december 31-ig): 
    Közhatalmi költségvetési szervként: 
    A helyi önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége, 
     valamint a Képviselő-testület működésével, az államigazgatási ügyek döntésre való 
    előkészítésével és végrehajtásával kapcsolatos feladatok ellátása az alábbi szakfeladatokon: 
 
    751142 – Területi igazgatási szervek tevékenysége 
    751153 – Önkorm. és többcélú kistérségi társ. igazgatási tevékenysége 
    751164 – Helyi kisebbségi önkormányzat igazgatási feladatai 
    751175 – Országgyűlési képviselői választás 
    751186 – Önkormányzati képviselői választás 
    751966 – Önkormányzat és többcélú. kist. társulás feladatra nem tervezett elszámolása 
    751999 – Finanszírozási műveletek elszámolása 
 
 
    Közszolgáltatási feladatkörben ellátja: 
    A Polgármesteri Hivatal végzi a települési önkormányzat felsorolt tevékenységeit az alábbi 
    szakfeladatokon: 
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    014034 – Kisegítő mezőgazdasági szolgáltatás 
    631211 – Közutak hidak, üzemeltetése 
    751845 – Város és községgazdálkodási szolgáltatás 
    751856 – Települési vízellátás és vízminőség védelem 
    751186 – Köztemető fenntartási feladatok 
751878 – Közvilágítási feladatok 
851219 – Háziorvosi szolgálat 
851275 – Járó-beteg szakorvosi ellátás 
851286 – Fogorvosi ellátás 
851297 – Védőnői szolgálat 
851912 – Anya, gyermek és csecsemővédelem 
851967 – Egészségügyi ellátás egyéb feladatai 
853233 – Házi segítségnyújtás 
853244 – Családsegítés 
853255 – Szociális étkeztetés 
853266 – Nappali szociális ellátás 
853331 – Rendszeres szociális pénzbeli ellátás 
853322 – Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás 
853344 – Eseti pénzbeli szociális ellátás 
853355 – Eseti pénzbeli gyermekvédelmi ellátások 
902113 – Települési hulladékok kezelése, köztisztasági tevékenység 
923127 – Közművelődési könyvtári tevékenység 
923215 – Múzeumi tevékenység 
926029 – Máshová nem sorolt sport tevékenység 
 
Alaptevékenysége (2010.január 01-töl): 
 
Szakágazati besorolása:  
 
841105 Általános közigazgatás  
Közhatalmi költségvetési szervként tevékenységének végzése az alábbi szakfeladatokon:  
 
8411121  Önkormányzati jogalkotás 
8411141  Országgyűlési képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek 
8411151  Önkormányzati képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek 
8411241  Területi általános végrehajtó igazgatási tevékenység 
8411261  Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége 
8411271  Települési kisebbségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége 
8411331  Adó, illeték kiszabása, beszedése, adóellenőrzés 
8419011  Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások elszámolásai 
8421551  Önkormányzatok m.n.s.nemzetközi kapcsolatai 
8425311  A polgári védelem ágazati feladatai 
 
Közszolgáltatási feladatkörben ellátja: 
A Polgármesteri Hivatal végzi a települési önkormányzat felsorolt tevékenységeit az alábbi 
szakfeladatokon: 
 
4931021 Városi és elővárosi közúti személyszállítás 
8130001  Zártterület kezelés 
8414021  Közvilágítás 
8414031  Város-, községgazdálkodási m.s.n. szolgáltatások 
8424211  Közterületek rendjének fenntartása 
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8425211  Tűzoltás,műszaki mentés, katasztrófahelyzet elhárítás 
8621021  Háziorvosi ügyeleti ellátás 
8622111  Járó-betegek gyógyító szakellátása 
8622121  Járó-betegek rehabilitációs szakellátása,  
8690371  Fizikoterápiás szolgáltatás 
8690411  Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás 
8820001  Önkormányzati szociális támogatások finanszírozása 
8821111  Rendszeres szociális segély 
8821121  Időskorúak járadéka 
8821131  Lakásfenntartási támogatás normatív alapon 
8821151  Ápolási díj alanyi jogon 
8821171  Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás 
8821181  Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás 
8821191  Óvodáztatási támogatás 
8821221  Átmeneti segély 
8821231  Temetési segély 
8821241  Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás 
8821251  Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása 
8821291  Egyéb önkormányzati eseti pénzbeni ellátások 
8822021  Közgyógyellátás 
8822031  Köztemetés 
8899361  Gyermektartásdíj megelőlegezése 
8899421  Önkormányzatok által nyújtott lakástámogatás 
8903011  Civil szervezetek működési támogatása 
8903021  Civil szervezetek program és egyéb támogatása 
8904411 Közcélú foglalkoztatás 
8904421  Közhasznú foglalkoztatás 
8904431  Közmunka 
8905041  Nemzeti és etnikai kisebbségek közösségi, kulturális tevékenységének támogatása 
9102011  Múzeumi gyűjteményi tevékenység 
9603021  Köztemető-fenntartás és működtetés 
 
 
6. Illetékessége: Borsodnádasd Város közigazgatási területe 
 
Okmányiroda, Gyámhivatal, Építési Hatóság, Háziorvosi ügyeleti ellátás  
vonatkozásában Borsodnádasd, Arló, Járdánháza, Borsodszentgyörgy települések   
 
 
7. A költségvetési szerv törzsszáma: 349240 
 
8. Kisegítő és vállalkozási tevékenysége és ezek arányainak felső határa a szerv 
kiadásaiban: 
 

  Kisegítő és vállalkozási tevékenységet nem folytat.  
 
 
9. Alapító jogokkal felruházott irányító szervének neve, székhelye:  
 
Borsodnádasd Városi Önkormányzat, 3671 Borsodnádasd, Alkotmány út 3. 
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10. Önállóan működő közszolgáltató költségvetési szervek, melyeknek a gazdálkodását a 
Polgármesteri Hivatal látja el: 
 
        Borsodnádasdi Általános Művelődési Központ 
        Borsodnádasdi Szociális Alapszolgáltatási Központ   
 
11.Vezetőjének kinevezési rendje:  
 
 A jegyző kinevezésének rendje: a képviselő-testület – pályázat alapján – a jogszabályban 
megállapított képesítési követelményeknek megfelelő jegyzőt nevez ki. A kinevezés 
határozatlan időre szól.  
 
 
12.Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszonyok megjelölése:  
 
Foglalkoztatottjainak jogviszonya alapesetben köztisztviselő, melyekre a köztisztviselők 
jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény az irányadó. Foglalkoztatottjainak jogviszonya 
lehet továbbá közalkalmazott, melyekre a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi 
XXXIII. törvény az irányadó. Egyes foglalkoztatottjainak a jogviszonya munkavállaló, 
melyekre nézve a Munka Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. törvény az 
irányadó. Egyéb foglalkoztatásra irányuló jogviszonyra a Polgári Törvénykönyvről szóló 
1959. évi. IV. törvény (pl. megbízási jogviszony) az irányadó. 
 
 
Záradék: 
 
Az egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot Borsodnádasd Város Önkormányzatának 
Képviselő-testülete a 93/HÖK/2009.(VI.25.) számú határozatával elfogadta.    
 
 
 
Borsodnádasd, 2009.június 25. 
 
 
 
 
                                         Papp Anna          Burkovics Róbert                                            
                                        polgármester               jegyző                                      
 


