
Abony Város Önkormányzat 
Képviselő-testülete 
2740. Abony, Kossuth tér 1. 
2/39/2007.        Tárgy: jkv-i kivonat 
 
Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2007. szeptember 27-i 
üléséről. 
 
Napirend: Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának módosítása 
       

344/2007. (IX. 27.) sz. Képviselő-testületi határozat 
Abony Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról 
szóló 1990.évi LXV. törvényben biztosított jogkörében eljárva a Polgármesteri Hivatal 
alapító okiratát az alábbiak szerint módosítja: 
 
I.  
A) Az alapító okirat 1. pontját kiegészíti az alábbiakkal: 

 Telephely: Védőnői Szolgálat Abony, Újszászi u. 23. sz. 

 Intézmény alapítója: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

 Intézmény felügyeleti szerve, címe: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
2740 Abony, Kossuth tér 1. 
 
B) Az alapító okirat 8. pontját módosítja az alábbiak szerint: A költségvetési szerv 
bankszámlaszáma: Erste Bank Rt. 11993609-06147486-10000104 
 
C) Az alapító okirat 11. pontjából töröli az alábbiakat: 

 Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat és Gondozási Központ 

 Városi Ügyelet 

 Védőnői Szolgálat 
 
D) Az alapító okirat 14. pontját módosítja az alábbiak szerint: 
Az intézmény vezetőjének kinevezési rendje: A jegyző kinevezése a köztisztviselők 
jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. tv. 11. §-a alapján történik. Az intézmény 
képviseletére a Polgármesteri Hivatal vezetője, a jegyző jogosult. 
 
II. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testület az I. pontban felsorolt 
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt, határozat mellékletét képező 
Polgármesteri Hivatal alapító okiratát jóváhagyja. 
 
Határidő: 2007. szeptember 30. 
Felelős: Romhányiné Dr.Balogh Edit polgármester 
A végrehajtásban részt vesz: Dr. Németh Mónika jegyző 
A határozatról értesül:  
Jegyzői Titkárság  

K.m.f. 
           

Romhányiné dr. Balogh Edit s.k.   Dr. Németh Mónika s.k. 
                      polgármester                jegyző 
 
Kivonat hiteléül:      
Abony, 2007. szeptember 28. 
 
Egedi Bernadett  
 jkv. 



Abony Város Önkormányzata 
Polgármesteri Hivatalának 

 
Alapító Okirata 

 
Abony Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a rendelkezésre álló 
dokumentumok alapján az 1950-ben létesített Községi Tanács – ma Városi 
Önkormányzat Polgármesteri Hivatala – számára az alábbi alapító okiratot adja ki: 
 
Jogszabályi hivatkozás: 
 

- A Magyar Köztársaság 1992. évi költségvetéséről és az államháztartás 
vitelének 1992. évi szabályairól szóló 1991. évi XCI. tv. 16. §. (3) bekezdése: 

 
„Az önkormányzatoknak a költségvetési szerveik alapító okiratait 1992. június 30-ig 
felül kell vizsgálni és meg kell határozni az alaptevékenységek körét.” 
 

- Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv. 88. §. (3) bekezdése: 
 
„Az alapító okiratnak tartalmaznia kell a költségvetési szerv nevét, székhelyét, állami 
feladatként ellátandó alaptevékenységét, gazdálkodási jogkörét, felügyeleti szervét, 
az alapító szerv nevét, a szerv vezetőjének kinevezési rendjét, az ellátható 
vállalkozási tevékenység körét és mértékét.” 
 
1./ A költségvetési szerv neve:  

Abony Város Önkormányzata 
Polgármesteri Hivatala 

 
Költségvetési szerv székhelye:   2740 Abony, Kossuth tér 1. 
 
Költségvetési szer v telephelye: Védőnői Szolgálat Abony, Újszászi u. 23. sz. 
 
Intézmény alapítója: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
 
Intézmény felügyeleti szerve, címe: Abony Város Önkormányzat Képviselő-
testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 
 
2./ A költségvetési szervet azonosító adatok: 
 
KSH száma:   1327872 
PIR törzsszám:  390-703 
Adószáma:   15390709-2-13 
 
3./ Az előirányzat feletti rendelkezési jogosultság szempontjából: 
 
teljes jogkörrel rendelkező költségvetési szerv. 
 
4./ A gazdálkodás megszervezésének módjára tekintettel: 
 
önállóan gazdálkodó költségvetési szerv. 
 
5./ A társadalom közös szükségletei kielégítését szolgáló feladatait 
alaptevékenységként a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 
rendelkezései szerint illetve más jogszabályok alapján látja el. 



 
Ezek:  közegészségügyi, szociális, oktatási szolgáltatások, 
  kulturális sporttevékenység, 
  hatósági jogkörök, 
  városgazdálkodási, ellenőrzési, információszolgáltatás, 

közszolgáltatások (infrastruktúra üzemeltetés, vízgazdálkodás, temető 
fenntartás, vásárfelügyelet, köztisztaság, stb.), 
más közösségi szolgáltatások. 

 
6./ Működésének – fejlesztésének – forrása 
 

saját bevételei, 
központi költségvetésből származó normatív támogatások, 
társadalombiztosítási alapokból átvett pénzeszköz, 
elkülönített állami pénzalapoktól származó juttatás. 

 
7./ Saját gazdasági szervezetén belül kell megoldania a 
 

- tervezéssel, 
- előirányzat-felhasználással, 
- előirányzat-módosítással, 
- üzemeltetéssel, fenntartással, 
- működtetéssel, 
- beruházással, 
- a vagyon használatával, hasznosításával, 
- munkaerő-gazdálkodással, 
- készpénzkezeléssel, 
- könyvvezetéssel, 
- beszámolási kötelezettséggel, 
- adatszolgáltatással, 

 
kapcsolatos egész szervezetre kiterjedő valamennyi feladatot. 

 
8./ A költségvetési szerv bankszámlaszáma: 
 
Postabank és Takarékpénztár Rt. 
11993609-06147486-10000104 
Erste Bank Rt. 11993609-06147486-10000104 
 
Az alszámlák pontos felsorolását a Pénzkezelési és Házipénztár Szabályzata 
tartalmazza. 
 
9./ A költségvetési szerv alapvető tevékenysége szerint az alapvető szakfeladata: 
751-153 önkormányzati igazgatási tevékenység 
 
A gyakorisággal alkalmazott szakfeladatok jegyzékét a Pénzkezelési és Házipénztár 
Szabályzata tartalmazza. 
 
10./ A költségvetési szerv alanya az általános forgalmi adónak. 
ÁFA mentes és köteles tevékenységeit a pénzforgalmi szabályzat tartalmazza. 
 
 
 
 



11./ A költségvetési szervnek az alábbi, részben önálló költségvetési szervei 
működnek: 
 

- Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat és Gondozási Központ 
- Víziközműveket Működtető Intézmény 
- Városi Sportcsarnok 
- Városi Ügyelet 
- Védőnői Szolgálat 

 
12./ Az alaptevékenységet kiegészítő tevékenységek: 
 

- ingatlanok hasznosítása (bérbeadás), 
- informatikai és számviteli gépekkel végzett munka külső megrendelő részére 

(fénymásolás, gépelés stb.) 
 
13./ A költségvetési szerv az alaptevékenységen túl vállalkozási tevékenységet nem 
végez. 
 
14./ A költségvetési szerv vezetője a polgármester, aki a törvény szerint 
demokratikus módon választott vezető. Gazdasági vezetője a jegyző, akit 
határozatlan időre – pályázat útján – nevez ki a Képviselő-testület. Ők jogosultak 
képviselni a költségvetési szervet. 
Az intézmény vezetőjének kinevezési rendje: A jegyző kinevezése a 
köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. tv. 11. §-a alapján történik. Az 
intézmény képviseletére a Polgármesteri Hivatal vezetője, a jegyző jogosult. 
 
15./ Az alapító okirat bármely pontjában történő változtatás csak az alapító okirat 
módosításával történhet. 
Ennek adminisztratív teendőiért a jegyző a felelős. 
 
Jelen Alapító Okiratot Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2003. 
november 06. napján hozott 142/2003. számú határozatával jóváhagyta. 
 
 
Záradék: Jelen Alapító Okiratot Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
2007. szeptember 27. napján hozott 344/2007. számú határozatával módosította és 
a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva jóváhagyta. 


