Okirat száma: DOR/70-19/2021.

Módosító okirat
A Dorogi Polgármesteri Hivatal a Dorog Város Önkormányzat által 2019. június 05. napján
kiadott, DOR/6691/5/2019. számú alapító okiratát az államháztartásról szóló 2011. évi
CXCV. törvény 8/A. §-a alapján - a …./2021. (XII.2.) számú képviselő-testületi határozatra
figyelemmel – a következők szerint módosítom:
1. Az alapító okirat 1.2.2. alpontja elhagyásra kerül.
2. Az alapító okirat 2.2. alpontja elhagyásra kerül.
3. Az alapító okirat 4. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

4. A költségvetési szerv tevékenysége
4.1. A költségvetési szerv közfeladata: A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény (továbbiakban: Mötv.) 84. § (1) bekezdése alapján a Polgármesteri Hivatal
ellátja az önkormányzatok működésével, a polgármester vagy a jegyző feladat- és
hatáskörébe tartozó ügyek döntésre való előkészítésével és végrehajtásával kapcsolatos
feladatokat, valamint a költségvetési intézmények részére végzett pénzügyi-gazdálkodási,
üzemeltetési, egyéb szolgáltatásokat. A hivatal közreműködik az önkormányzatok egymás
közötti, valamint az állami szervekkel történő együttműködésének összehangolásában.
4.2. A költségvetési szerv főtevékenységének államháztartási szakágazati besorolása:

1

szakágazat száma

szakágazat megnevezése

841105

Helyi önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi
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, gondoskodik a helyi
önkormányzat (valamint a helyi nemzetiségi önkormányzat, költségvetési intézmények)
bevételeivel és kiadásaival kapcsolatban a tervezési, gazdálkodási, ellenőrzési, finanszírozási,
adatszolgáltatási és beszámolási feladatok ellátásáról.

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

013360

Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási,
üzemeltetési, egyéb szolgáltatások

3

016010

Országgyűlési, önkormányzati és Európai Parlamenti
képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek

4

016020

Országos és helyi népszavazással kapcsolatos
tevékenységek

4.5. A költségvetési szerv illetékessége, működési területe: Dorog Város közigazgatási területe
5. Az alapító okirat 5. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

5. A költségvetési szerv szervezete és működése
5.1. A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje: A Mötv. 81. § (1) bekezdése alapján a
jegyző vezeti a polgármesteri hivatalt. Az Mötv. 82. § (1) bekezdése, valamint a közszolgálati
tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezéseinek megfelelően a polgármester
– pályázat alapján határozatlan időre – nevezi ki és menti fel a jegyzőt. A jegyző közszolgálati
jogviszony keretében kerül foglalkoztatásra.
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 67. § (f) pontja
alapján a polgármester gyakorolja a munkáltatói jogokat a jegyző tekintetében.
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

egyéb foglalkoztatási
jogviszony (megbízás)

a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény

Jelen módosító okiratot 2022. január 1. napjától kell alkalmazni.
Kelt: Dorog, „időbélyegző szerint”

Dr. Tittmann János
polgármester
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