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Alapító okirat 

módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva 

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a alapján a(z) Aszódi 
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: Aszódi Polgármesteri Hivatal 

1.1.2. rövidített neve: Polgármesteri Hivatal 
 

1.2. A költségvetési szerv 

1.2.1. székhelye: 2170 Aszód, Szabadság tér 9. 

1.2.2. telephelye(i): 
 telephely megnevezése telephely címe 

1 ... 2170 Aszód Kossuth Lajos utca 59. 

 

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: Aszód Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

3.1.2. székhelye: 2170 Aszód, Szabadság tér 9. 
 

 
4. A költségvetési szerv tevékenysége
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4.1. A költségvetési szerv közfeladata: A Magyarország helyi önkormányzatiról szóló 2011. évi 
CLXXXIX. törvény (továbbiakban: Mötv.) 84.§ (1) bekezdése alapján a hivatal ellátja az 
önkormányzatok működésével, valamint a polgármester vagy a jegyző feladat- és hatáskörébe 
tartozó ügyek döntésre való előkészítésével és végrehajtásával kapcsolatos feladatokat. A 
hivatal közreműködik az önkormányzatok egymás közötti, valamint az állami szervekkel 
történő együttműködésének összehangolásában. 

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 polgármesteri hivatal ellátja a Mötv-ben és a 
vonatkozó egyéb jogszabályokban a számára meghatározott feladatokat Aszód város, 
valamint Aszód Járás vonatkozásában. Ellátja az államigazgatási ügyek döntésre való 
előkészítésével és végrehajtásával kapcsolatos feladatokat. Gondoskodik a helyi 
önkormányzat bevételeivel és kiadásaival kapcsolatban a tervezési, gazdálkodási, 
ellenőrzési, finanszírozási, adatszolgáltatási és beszámolási feladatok ellátásáról. Ellátja az 
önkormányzati fenntartású intézmények és az aszódi székhelyű társulás gazdálkodásával, 
költségvetési tervezéssel és végrehajtással, beszámolással kapcsolatos feladatait. 

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 
011140 Országos és helyi nemzetiségi önkormányzatok igazgatási 

tevékenysége 

3 
016010 Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti 

képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek 

4 016020 Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek 

5 011220 Adó-, vám- és jövedéki igazgatás 

6 
013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos 

feladatok 

7 106010 Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése 

8 106020 Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások 

9 
013360 Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, 

egyéb szolgáltatások 

10 066010 Zöldterület-kezelés 

11 042110 Mezőgazdaság igazgatása 

12 042210 Erdőgazdálkodás igazgatása és támogatása 

13 042310 Vadgazdálkodás igazgatása és támogatása 

14 042350 Halászat igazgatása és támogatása 

15 044310 Építésügy igazgatás 

16 064010 Közvilágítás 

17 066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások 

18 074012 Foglalkozás-egészségügyi szakellátás 

19 041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás 

20 041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 
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21 013320 Köztemető-fenntartás és – működtetés 

22 013390 Egyéb kiegészítő szolgáltatások 

23 013210 Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások 

24 031030 Közterület rendjének fenntartása 

4.5. A költségvetési szerv illetékessége, működési területe: Aszód város, építésügyi igazgatás 
Aszód Járás 

 

5. A költségvetési szerv szervezete és működése 

5.1. A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje: A Polgármester pályázat alapján 
határozatlan időre jegyzőt nevez ki a Polgármesteri Hivatal vezetésére, Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 82. § (1) bekezdésének, valamint a 
közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 247. §-ban foglaltaknak 
megfelelően. Az egyéb munkáltatói jogok gyakorlója: Aszód Város Önkormányzat 
Polgármestere. 

 
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 

 

6. Záró rendelkezés 
 
Jelen alapító okiratot a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés napjától kell alkalmazni, ezzel 
egyidejűleg a költségvetési szerv 2014. február 13. napján kelt alapító okiratot visszavonom. 
 
Kelt: Aszód, „időbélyegző szerint” 
 
 
 
 
 
 
        Sztán István 
        Polgármester 
 





I G A Z O L Á S
Ezt az elektronikus dokumentumot az elektronikus ügyintézés részletszabályairól szóló 451/2016. (XII.  19.) Korm.
rendelet alapján nyújtott azonosításra visszavezetett dokumentumhitelesítés (AVDH) központi elektronikus ügyintézési
szolgáltatás keretében a Szolgáltató, azaz a NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt., elektronikus bélyegzővel
és időbélyegzővel látta el.


A polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény 325. § (1) bekezdés g) pontjában foglaltaknak megfelelően, az
azonosításra visszavezetett dokumentumhitelesítés szolgáltatás keretében hitelesített dokumentum teljes bizonyító erejű
magánokirat. A polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény 323. § (4)-(5) bekezdésében és az elektronikus
ügyintézés  részletszabályairól  szóló  451/2016.  (XII.  19.)  Korm.  rendelet  113.  §  (4)  bekezdésében  foglaltaknak
megfelelően az azonosításra visszavezetett dokumentumhitelesítés szolgáltatás keretében hitelesített dokumentum
közokirat, ha azt bíróság, közjegyző, ügyész vagy más hatóság, illetve közigazgatási szerv ügykörén belül, a jogszabályi
rendelkezéseknek megfelelő módon állította ki.


Az Igazoláshoz tartozó dokumentum az azonosítást elvégző, hitelesítést kérő szakrendszertől kapott adatok alapján az
alábbi hivatalos személytől származik:


Neve: Sztán István


Egyedi azonosítója: istvan.sztan@aszod


Beosztása: polgármester


Szervezeti egység megnevezése: Aszód Város Önkormányzat


Hivatal megnevezése: Aszódi Polgármesteri Hivatal


A hitelesítés időpontja: 2019-07-18T08:28:26+02:00


Ez az elektronikus dokumentum két, egymástól elválaszthatatlanul összetartozó részből, az eredeti dokumentumból és záradékból áll.
Az Igazolás című jelen záradék az eredeti elektronikus dokumentum csatolt melléklete. A záradék olvasható szöveges formában rögzíti
az eredeti dokumentum hitelesítésének körülményeit és az ezzel kapcsolatos egyéb adatokat.


A szolgáltató elérhetőségei


Csatlakozott szakrendszerek: helpdesk@nisz.hu
Honlap:  http://szeusz.gov.hu/avdh
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