Az előterjesztes 1. melleklete

Okirat szama: OKT-78654-6/2016.

Alapítő őkirat

mődősítasőkkal egyseges szerkezetbe főglalva
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a alapján a Debrecen Megyei Jogú
Város Polgármesteri Hivatala alapító okiratát a következők szerint adom ki:

1. A költségvetési szerv
megnevezése, székhelye, telephelye
1.1. A kőltsegvetesi szerv
1.1.1. megnevezese: Debrecen Megyei Jőgú Varős Pőlgarmesteri Hivatala
1.2. A kőltsegvetesi szerv
1.2.1. szekhelye: 4024 Debrecen, Piac útca 20.
1.2.2. telephelyei:
telephely megnevezese

telephely címe

1

-

4025 Debrecen, Csapő útca 2.

2

-

4034 Debrecen, Faraktar útca 65.

3

-

4025 Debrecen, Hatvan útca 23.

4

-

4024 Debrecen, Iparkamara útca 2-4.

5

-

4026 Debrecen, Kalvin ter 11.

6

4025 Debrecen, Kőssúth útca 11.

7

-

4025 Debrecen, Kőssúth útca 22.

8

-

4026 Debrecen, Peterfia útca 31.

9

-

4024 Debrecen, Sas útca 1.

10

-

4225 Debrecen-Jőzsa, Szentgyőrgyfalvi útca 9.

11

-

4024 Debrecen, Var útca 8.

2. A költségvetési szerv
alapításával és megszűnésével összefüggő rendelkezések

2.1. A kőltsegvetesi szerv alapítasanak datúma: 1990. 09. 30.
2.2. A kőltsegvetesi szerv alapítasara, atalakítasara, megszúntetesere jőgősúlt szerv
2.2.1. megnevezese: Debrecen Megyei Jőgú Varős Onkőrmanyzata
2.2.2. szekhelye: 4024 Debrecen, Piac útca 20.

3. A költségvetési szerv irányítása, felügyelete
3.1. A kőltsegvetesi szerv iranyítő szervenek
3.1.1. megnevezese: Debrecen Megyei Jőgú Varős Onkőrmanyzata Kőzgyúlese
3.1.2. szekhelye: 4024 Debrecen, Piac útca 20.

4. A költségvetési szerv tevékenysége
4.1. A kőltsegvetesi szerv kőzfeladata:
A Magyarőrszag helyi őnkőrmanyzatairől szőlő 2011. evi CLXXXIX. tőrveny 84. § (1) bekezdese
alapjan az őnkőrmanyzat múkődesevel, valamint a pőlgarmester vagy a jegyző feladat- es
hataskőrebe tartőző úgyek dőntesre valő előkeszítesevel es vegrehajtasaval kapcsőlatős feladatők
ellatasa, tővabba kőzremúkődes az őnkőrmanyzatők egymas kőzőtti, valamint az allami
szervekkel tőrtenő egyúttmúkődesenek ősszehangőlasaban es a nemzetisegek jőgairől szőlő
2011. evi CLXXIX. tőrvenyben meghatarőzőtt feladatők ellatasa.
4.2. A kőltsegvetesi szerv főtevekenysegenek allamhaztartasi szakagazati besőrőlasa:

1

szakagazat szama

szakagazat megnevezese

841105

Helyi őnkőrmanyzatők es tarsúlasők igazgatasi tevekenysege

4.3. A kőltsegvetesi szerv alaptevekenysege:
Ellatja a Magyarőrszag helyi őnkőrmanyzatairől szőlő 2011. evi CLXXXIX. tőrvenyben es egyeb
jőgszabalyőkban meghatarőzőtt feladatőkat. Gőndőskődik a helyi őnkőrmanyzat (valamint a helyi
nemzetisegi őnkőrmanyzat) beveteleivel es kiadasaival kapcsőlatban a tervezesi, gazdalkődasi,
ellenőrzesi, finanszírőzasi, adatszőlgaltatasi es beszamőlasi feladatők ellatasaről.
4.4. A kőltsegvetesi szerv alaptevekenysegenek kőrmanyzati fúnkciő szerinti megjelőlese:
kőrmanyzati
fúnkciőszam

kőrmanyzati fúnkciő megnevezese

1

011130

Onkőrmanyzatők es őnkőrmanyzati hivatalők jőgalkőtő es altalanős
igazgatasi tevekenysege

2

011140

Orszagős es helyi nemzetisegi őnkőrmanyzatők igazgatasi
tevekenysege

3

011220

Adő-, vam- es jővedeki igazgatas

4

013350

Az őnkőrmanyzati vagyőnnal valő gazdalkődassal kapcsőlatős
feladatők

5

013360

Mas szerv reszere vegzett penzúgyi-gazdalkődasi, územeltetesi,
egyeb szőlgaltatasők

6

016010

Orszaggyúlesi, őnkőrmanyzati es eúrőpai parlamenti
kepviselővalasztasőkhőz kapcsőlődő tevekenysegek

7

016020

Orszagős es helyi nepszavazassal kapcsőlatős tevekenysegek

8

016030

Allampőlgarsagi úgyek

9

016080

Kiemelt allami es őnkőrmanyzati rendezvenyek

10

041231

Rővid időtartamú kőzfőglalkőztatas

11

041232

Start-múnka prőgram – Teli kőzfőglalkőztatas

12

041233

Hősszabb időtartamú kőzfőglalkőztatas

13

041236

Orszagős kőzfőglalkőztatasi prőgram

14

041237

Kőzfőglalkőztatasi mintaprőgram

15

044310

Epítesúgy igazgatasa

16

051010

Húlladekgazdalkődas igazgatasa

17

053010

Kőrnyezetszennyezes csőkkentesenek igazgatasa

18

054010

Termeszet-es tajvedelem igazgatasa es tamőgatasa

19

063010

Vízúgy igazgatasa

20

081010

Spőrtúgyek igazgatasa

21

081071

Üdúlői szallashely-szőlgaltatas es etkeztetes

22

082010

Kúltúra igazgatasa

23

084010

Tarsadalmi tevekenysegekkel, eselyegyenlőseggel,
erdekkepviselettel, nemzetisegekkel, egyhazakkal ősszefúggő
feladatők igazgatasa es szabalyőzasa

24

086030

Nemzetkőzi kúltúralis egyúttmúkődes

25

098010

Oktatas igazgatasa

26

106020

Lakasfenntartassal, lakhatassal ősszefúggő ellatasők

27

109010

Szőcialis szőlgaltatasők igazgatasa

4.5. A kőltsegvetesi szerv illetekessege, múkődesi terúlete:
A kőltsegvetesi szerv illetekessege Debrecen Megyei Jőgú Varős kőzigazgatasi terúlete, valamint
az egyes agazati jőgszabalyők altal meghatarőzőtt illetekessegi terúletre terjed ki, múkődesi
terúlete pedig Debrecen Megyei Jőgú Varős kőzigazgatasi terúlete.

5. A költségvetési szerv szervezete és működése
5.1. A kőltsegvetesi szerv vezetőjenek megbízasi rendje:

A Magyarőrszag helyi őnkőrmanyzatairől szőlő 2011. evi CLXXXIX. tőrveny 82. § (1) bekezdese
alapjan a jegyzőt palyazat útjan hatarőzatlan időtartamra a pőlgarmester nevezi ki, a múnkaltatői
jőgők gyakőrlőja a Magyarőrszag helyi őnkőrmanyzatairől szőlő 2011. evi CLXXXIX. tőrveny 67. §
(1) bekezdes f) pőntja alapjan a pőlgarmester.
5.2. A kőltsegvetesi szervnel alkalmazasban allő szemelyek jőgviszőnya:
főglalkőztatasi jőgviszőny

jőgviszőnyt szabalyőző jőgszabaly

1

kőzszőlgalati jőgviszőny

A kőzszőlgalati tisztviselőkről szőlő 2011. evi CXCIX. tőrveny

2

múnkaviszőny

A múnka tőrvenykőnyveről szőlő 2012. evi I. tőrveny

6. Záró rendelkezés
Jelen alapítő őkiratőt a tőrzskőnyvi nyilvantartasba tőrtenő bejegyzes napjatől kell alkalmazni,
ezzel egyidejúleg a kőltsegvetesi szerv 2014. december 18. napjan kelt, 280/2014. (XII. 18.)
hatarőzattal elfőgadőtt E/3. őkiratszamú alapítő őkiratat visszavőnőm.

Kelt: Debrecen, 2016. nővember 24.
Az allamhaztartasről szőlő tőrveny vegrehajtasaről szőlő 368/2011. (XII. 31.) Kőrm. rendelet
5. § (4) bekezdese alapjan a Magyar Allamkincstar neveben igazőlőm, hőgy jelen alapítő őkirat
mődősítasőkkal egyseges szerkezetbe főglalt szővege megfelel az alapítő őkiratnak a Debrecen
Megyei Jőgú Varős Pőlgarmesteri Hivatala 2016. nővember 24. napjan kelt, 2016. december 1.
napjatől alkalmazandő OKT-78654-5/2016. őkiratszamú mődősítő őkirattal vegrehajtőtt
mődősítasa szerinti tartalmanak.

Kelt: Debrecen, 2016.
P.H.

Magyar Allamkincstar

