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Kivonat 
a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének  

2012. február 29-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből 

 

Bocskaikert Község Önkormányzat Képviselő-testület ének 

18/2012. (II. 29.) KT. sz. határozata 

Alapító okirat 

Bocskaikert Község Önkormányzati Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról 

szóló 1990. évi LXV. törvény 38. § (1) bekezdése, az államháztartásról szóló 1992. évi 

XXXVIII. törvény 66. §-a, valamint a költségvetési szervek jogállásáról és 

gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. törvény 1. §-a alapján az alábbi  alapító okiratot 

adja ki: 

A költségvetési szerv:  

Neve: Bocskaikert Község Polgármesteri Hivatala 

Székhelye: 4241 Bocskaikert, Poroszlay u. 20. 

Létrehozásáról rendelkező határozat: ……../2012. (II.28.) KT. sz. 

Jogszabályban meghatározott közfeladata: önkormányzatok igazgatási tevékenysége 

Szakágazati besorolás: 841105 helyi önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi 

társulások igazgatási tevékenysége 

Alaptevékenysége:  

 841402 közvilágítás  

 841403 város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások 

 841901 önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi 

társulások elszámolásai 

 841902 központi költségvetési befizetések 

 882000 önkormányzati szociális támogatások 

finanszírozása 

 882111 aktív korúak ellátása 

 882112 időskorúak járadéka 

 882113 lakásfenntartási támogatás normatív alapon  

 882114 helyi rendszeres lakásfenntartási támogatás 

 882115 ápolási díj alanyi jogon 
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 882116 ápolási díj méltányossági alapon 

 882117 rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás 

 882118 kiegészítő gyermekvédelmi támogatás 

 882119 óvodáztatási támogatás 

 882121 helyi lakásfenntartási támogatás 

 882122
1
  

 882123
2
  

 882124
3
  

 889967 mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása 

 882129 egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások 

 882202 közgyógyellátás 

 882203
4
  

 889936 gyermektartásdíj megelőlegezése 

 889958 Fogyatékossági támogatás  

 890111 Esélyegyenlőség elősegítését célzó általános, 

komplex tevékenységek és programok  

 890121 Fizikai és információs akadálymentesítést segítő  

  programok, támogatások  

 890441 rövid időtartamú közfoglalkoztatás 

 890442 foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosultak 

hosszan foglalkoztatása 

 890443 egyéb közfoglalkoztatás 

 910501 Közművelődési tevékenységek és támogatásuk  

 960302 köztemető-fenntartás és működtetés 

  890301 Civil szervezetek működési támogatása 

Vállalkozási tevékenység: 

                                                           
1
 Hatályon kívül helyezte a 31/2012. (III. 26.) KT. sz. határozat. Hatálytalan: 2012. március 26. 

2
 Hatályon kívül helyezte a 31/2012. (III. 26.) KT. sz. határozat. Hatálytalan: 2012. március 26. 

3
 Hatályon kívül helyezte a 31/2012. (III. 26.) KT. sz. határozat. Hatálytalan: 2012. március 26. 

4
 Hatályon kívül helyezte a 31/2012. (III. 26.) KT. sz. határozat. Hatálytalan: 2012. március 26. 
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 680002 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése (1%) 

Illetékességi területe: Bocskaikert Községi Önkormányzat közigazgatási területe 

Irányító szerv neve, székhelye: Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-

testülete  

                                                        4241 Bocskaikert, Poroszlay u. 20.  

Gazdálkodási jogkör: önállóan működő és gazdálkodó. 

Vezetőjének kinevezési, megbízási, választási rendje: 

A jegyző kinevezésének rendje: a képviselő-testület – pályázat útján az 1992. évi 

XXIII. törvény 8. §-ban leírt követelményeknek megfelelően.  A kinevezés 

határozatlan időre szól. 

Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszonyok megjelölése: 

Foglalkoztatottjainak jogviszonya alapesetben köztisztviselő, melyekre a 

köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. 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. 

 

Bocskaikert, 2012. február 29. 

P.H. 

--------------------------------------------------- 

jegyző 

Záradék 

Az alapító okiratot Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a  

18/2012. (II.28.) KT. sz. határozatával a 2012. március 01- i hatállyal fogadta el. Ezzel 

egyidejűleg hatályát vesztik a 42/2011. (V.12.) KT. sz., 57/2009. (VI.25.) KT. számú 

határozatok.  

Bocskaikert, 2012. március 01. 

        ………………………………………… 

     Jegyző 

Bocskaikert, 2012. február 14. 

 

A kivonat hiteléül: 

 



4 

 

     

Gonda Lajosné 
jegyzőkönyvvezető 


