
ÁHTI azonosító: 740021

A Magyar Államkincstár által  vezetett  közhiteles törzskönyvi nyilvántartásban az alábbi törzskönyvi jogi
személy 2020. február 19. napján hatályos adatai:

Törzskönyvi alany azonosító adatai:
730435Törzskönyvi azonosító szám:
15730435-2-13Adószám:
15730435-8411-321-13KSH statisztikai számjel:
élőStátusz:
2010.01.01Törzskönyvi bejegyzés dátuma:

Ügyintézés helye: 1138 Budapest, Váci  út 188
Ügyintéző: Kiss Kitti
Telefonszám: (1) 429-5383

Iktatószám: 13-TNY-489-2/2020-730435
Tárgy: Törzskönyvi kivonat

Budapesti és Pest Megyei Igazgatóság

TÖRZSKÖNYVI KIVONAT

Megnevezés:
nyelv törzskönyvi alany neve
magyar ASZÓD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Székhely cím:
2170 Aszód, Szabadság tér 9Cím:

Alaptevékenységi besorolás:
Államháztartási szakágazat: 841105 Helyi önkormányzatok és társulások igazgatási tevékenysége

Kormányzati funkció:
kor.funk. megnevezés

Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége011130
Köztemető-fenntartás és -működtetés013320
Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok013350
Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások013360
Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények016080
Területfejlesztés igazgatása041140
Rövid időtartamú közfoglalkoztatás041231
Start-munka program - Téli közfoglalkoztatás041232
Közúti közlekedés igazgatása és támogatása045110
Út, autópálya építése045120
Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása045160
Piac üzemeltetése047120
Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása051030
Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése052020
Településfejlesztés igazgatása062010
Településfejlesztési projektek és támogatásuk062020
Közvilágítás064010
Zöldterület-kezelés066010
Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások066020
Háziorvosi alapellátás072111
Háziorvosi ügyeleti ellátás072112
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Fogorvosi alapellátás072311
Család és nővédelmi egészségügyi gondozás074031
Ifjúság-egészségügyi gondozás074032
Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása081045
Kultúra igazgatása082010
Helyi, térségi közösségi tér biztosítása, működtetése086020
Nemzetközi kulturális együttműködés086030
Egyéb szabadidős szolgáltatás086090
Oktatás igazgatása098010
Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése106010
Szociális szolgáltatások igazgatása109010

Alakulással kapcsolatos adatok:
Alapítás módja: jogelőd nélküli alakulás
Alapítás dátuma: 1990.10.15
Alapító/létesítő okirat/jogszabály:
kelte típusa azonosító adatai
2016.03.31 határozat 49/2016 (III.31.) ÖKT sz. határozat
2014.02.28 egyéb létesítő okirat
2012.09.06 határozat 129/2012.(IX.6.) ÖKT
2010.10.14 egyéb létesítő okirat alakuló ülés jegyzőkönyve
2008.11.15 egyéb létesítő okirat 27/2008. (XI. 15.)
1990.08.14 jogszabály 1990. évi LXV. törvény

Vezető:
Vezető neve: Dr. Pénzes Tiborc Szabolcs Neme: férfi Kinevezés módja: választás

2019.10.13 választási ciklus végéig tényleges vége:Kinevezés kezdete: vége:

Elérhetőség:
Telefon: 0628/500666
Mobil: 0630/6488501
Fax: 0628/400575
E-mail: aszod.titkarsag@aszod.hu
Hivatali kapu azonosító (KRID): 153082182
Cégkapu azonosító:

Levelezési cím:
2170 Aszód, Pf.: 44Cím:

Pénzforgalmi számla:
Számlatípus: Közfoglalkoztatási programokhoz nyújtott költségvetési támogatás alszámla
Számlaszám: 12001008-00169993-02300004
Számlavezetés kezdete: 2015. január 01.
Számlavezető pénzintézet neve: Raiffeisen Bank Zrt. Budapesti Fiók

Számlatípus: Fizetési számla
Számlaszám: 12001008-00169993-00100004
Számlavezetés kezdete: 2012. március 07.
Számlavezető pénzintézet neve: Raiffeisen Bank Zrt. Budapesti Fiók

Számlatípus: Ávr. 145. § (2) bek. szerinti alszámla
Számlaszám: 12001008-00169993-00200001
Számlavezetés kezdete: 2012. március 07.
Számlavezető pénzintézet neve: Raiffeisen Bank Zrt. Budapesti Fiók

Számítógépes nyilvántartás technikai, besorolási adatai:

KSH területi számjel: 1316188

Szervtípus: 33 Városi önkormányzat
Szektor: 1254 Helyi önkormányzatok
KSH gazdálkodási formakód: 321 Helyi önkormányzat

KSH járáskód, név: Aszódi járás122
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Önkormányzat működés jellege: polgármesteri hivatalt működtető önkormányzat1
KSH kód: 1316188

Pénzügyi körzet: 0701 Aszód
Önkormányzat típusa: egyéb város7
Település típusa: egyéb város 5.000-9.999 fő75

Társulási körzet:
Társulási körzet kód Székhely önkormányzat neve Társulás neve
730435824860 ASZÓD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ASZÓD ÉS TÁRSULT ÖNKORMÁNYZATOK

SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI TÁRSULÁSA

Központosított illetmény-számfejtési és nettó finanszírozás körbe tartozás:

1996.01.01
Nettó finanszírozási körbe tartozik: igen
Nettó finanszírozási körbe tartozás dátuma:

13

Központosított illetmény-számfejtés körbe tartozás dátuma:
Központosított illetmény-számfejtési körbe tartozik:

Központosított illetmény-számfejtést végző kincstári megyei
igazgatóság kódja/neve:

2002.07.01
igen

Budapesti és Pest Megyei Igazgatóság

Adóalanyisággal összefüggő adatok:
Adószám: Adóköteles bevételszerző tev. kezdete: 2012.01.0115730435-2-13

nemTAO-törvény hatálya alá tartozik:

TEÁOR megnevezés
Ténylegesen végzett tevékenységek TEÁOR '08 besorolás szerint:

TEÁOR típusa
fő  tevékenység Általános közigazgatás8411
egyéb tevékenység Víztermelés, -kezelés, -ellátás3600
egyéb tevékenység Szennyvíz gyűjtése, kezelése3700
egyéb tevékenység Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása3821
egyéb tevékenység Lakó- és nem lakó épület építése4120
egyéb tevékenység Út, autópálya építése4211
egyéb tevékenység Saját tulajdonú ingatlan adásvétele6810

A  törzskönyvi  kivonatot  ASZÓD  VÁROS  ÖNKORMÁNYZATA  (2170  Aszód,  Pf.:  44)  kérelmére,  az
államháztartásról  szóló  törvény  végrehajtásáról  szóló  368/2011.  (XII.  31.)  Korm.  rendelet  167/K.  §  (1)
bekezdésének b) pontja szerint, a közhiteles törzskönyvi nyilvántartási adatok alapján adtam ki.

A felhasználás célja: közfoglalkoztatási munkaerőigény ügyintézése

A Magyar Államkincstár Budapesti és Pest Megyei Igazgatóság törzskönyvi nyilvántartási eljárásra vonatkozó
hatáskörét az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 104. § (1) bekezdése, illetékességét a Magyar
Államkincstárról szóló 310/2017. (X. 31.) Korm. rendelet 10. §-a és 1. számú melléklete határozza meg.

A törzskönyvi kivonat az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 94. § (2) bekezdése
értelmében határozat.

Budapest, 2020. február 19.

Sebestyén Gabriella a Magyar Államkincstár Budapesti és Pest Megyei Igazgatóság igazgatója nevében és
megbízásából.

P.H.
Kánya Lászlóné

osztályvezető

...............................................................

Kapják:

ASZÓD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA (2170 Aszód, Pf.: 44)1.
Magyar Államkincstár Budapesti és Pest Megyei Igazgatóság (1138 Budapest, Váci  út 188)2.
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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: Kánya Lászlóné


Egyedi azonosítója: KT01224


Beosztása: osztályvezető


Szervezeti egység megnevezése: Államháztartási Iroda


Hivatal megnevezése: Magyar Államkincstár Budapesti és Pest Megyei Igazgatóság


A hitelesítés időpontja: 2020.02.19 15:10:21


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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