
 
 

ALAPÍTÓ  OKIRAT 
 

(a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt) 
 

 
Hejőbába Községi Önkormányzat Képviselő – testülete az államháztartásról 
szóló többször módosított 1992. Évi XXXVIII. törvény 88. § a, valamint az 
államháztartás működési rendjéről szóló többször módosított  217/1998. 
(XII.30.) Korm. rendelet 10. § - a alapján a Polgármesteri Hivatal alapító 
okiratát az alábbiakban foglaltak szerint határozza meg: 
 
1. A költségvetési szerv neve: 
 
Hejőbába Község Polgármesteri Hivatala 
 
2. Költségvetési szerv székhelye: 
 
3593 Hejőbába, Fő u.39. 
 
3. Ellátandó alaptevékenységek: 
 
Az költségvetési szerv állami feladatként ellátandó alaptevékenységei a 
szakágazati besorolás szerint 
 
841105 Helyi önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi tárulások igazgatási 

tevékenysége 
851020    Óvodai nevelés  
852010    Alapfokú oktatás (alapfokú művészetoktatás kivételével) 
862100    Általános járóbeteg-ellátás  
862300    Fogorvosi járóbeteg-ellátás  
869000    Egyéb humán-egészségügyi ellátás  
682000    Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése 
 
4. Gazdálkodási jogkör: 
 
A szerv a gazdálkodása megszervezésének módjára tekintettel önállóan 
gazdálkodó, s ebből következően az előirányzatai feletti rendelkezési 
jogosultság szempontjából teljes jogkörű. 
 
5. Felügyeleti szerv: 
 
Az alapított szerv felügyeleti szerve Hejőbába Községi Önkormányzat 
Képviselő-testülete.  
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6. Alapító szerv neve és székhelye: 
 
Az alapító szerv neve: Hejőbába Községi Önkormányzat Képviselő – testülete  
3593 Hejőbába, Fő u. 39. 
 
7. A költségvetési szerv vezetőjének a kinevezési (megbízási) rendje: 
 
A költségvetési szerv vezetőjének, a jegyzőnek, kinevezési (megbízási) rendje 
az alábbiak szerint alakul: 
a) A jegyzői állást nyilvános pályázat útján kell betölteni. 
b) A jegyzőt a helyi önkormányzat képviselő-testülete nevezi ki. A kinevezés 
határozatlan időre szól. 
 
8. Az ellátandó vállalkozási tevékenység köre, mértéke: 
 
A Polgármesteri Hivatal vállalkozási tevékenységet nem folytathat. 
 
9. A költségvetési szerv megszüntetése: 
 
Az intézményt a jogszabály által nevesített esetekben a 6. pontban megjelölt 
alapító jogosult megszüntetni. 
A megszüntetésről az alapító határozattal dönt. 
 
Jelen Alapító Okiratot Hejőbába Községi Önkormányzat Képviselő – testülete a 
a 2003. április 16. napján tartott nyílt ülésén a 21/2003. (IV.16.) számú 
határozatával hagyta jóvá, a módosításával egységes szerkezetbe foglalva 2008. 
…………………..napján tartott nyílt ülésén a /2008. (…………..) számú 
határozatával jóváhagyta. 
 
 
Hejőbába, 2008. ……………………... 
 
 
 
 
                Juhász  Barnabás sk.                                        Dr. Karsza  István sk. 
                     polgármester                                                           jegyző 
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