
 

Okirat száma: DOR/70-22/2021. 

Alapító okirat 
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva 

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a alapján a Kincstári Szervezet 
alapító okiratát a következők szerint adom ki: 

1. A költségvetési szerv 
megnevezése, székhelye, telephelye 

1.1. A költségvetési szerv 

1.1.1. megnevezése: Kincstári Szervezet 

1.2. A költségvetési szerv 

1.2.1. székhelye: 2510 Dorog, Bécsi út 79-81. 

2. A költségvetési szerv 
alapításával és megszűnésével összefüggő rendelkezések 

2.1. A költségvetési szerv alapításának dátuma: 1992. július 3. 

3. A költségvetési szerv irányítása, felügyelete 

3.1. A költségvetési szerv irányító szervének 

3.1.1. megnevezése: Dorog Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

3.1.2. székhelye: 2510 Dorog, Bécsi út 79-81. 

4. A költségvetési szerv tevékenysége 

4.1. A költségvetési szerv közfeladata: Települési közvagyon, közintézmények, közterületek, 
közművek, közszolgáltatások közjó szolgálatába való megtartásának, gondozásának 
technikai, műszaki feltételeinek biztosítása.  
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4.2. A költségvetési szerv főtevékenységének államháztartási szakágazati besorolása: 

 szakágazat száma szakágazat megnevezése 

1 841117 
Kormányzati és önkormányzati intézmények ellátó, kisegítő 
szolgálatai  

4.3. A költségvetési szerv alaptevékenysége: Az önkormányzati vagyon gondozásának technikai, 
műszaki feltételeinek biztosítása. A közterületek, közintézmények, közművek, a 
köztisztasági közszolgáltatások, az önkormányzati tulajdonú lakás- és helyiség 
gazdálkodáshoz kapcsolódó fenntartási, üzemeltetési feladatok.  

4.4. A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti megjelölése: 

 
kormányzati 
funkciószám 

kormányzati funkció megnevezése 

1 013350 
Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással 
kapcsolatos feladatok 

2 013360 
Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, 
üzemeltetési, egyéb szolgáltatások 

3 066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások 

4.5. A költségvetési szerv illetékessége, működési területe: Dorog város közigazgatási területe 

4.6. A költségvetési szerv vállalkozási tevékenységének felső határa: A költségvetési szerv 
vállalkozási tevékenységet folytathat, melynek mértéke nem haladhatja meg a költségvetési 
szerv módosított kiadási előirányzatának 20 %-át. 

5. A költségvetési szerv szervezete és működése 

5.1. A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje: A vezetőt nyilvános pályázat útján 
Dorog Város Önkormányzat Képviselő-testülete nevezi ki, legfeljebb 5 évig terjedő 
határozott időre, a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, valamint 
a 77/1993. (V.12.) Kormányrendelet alapján közalkalmazotti jogviszonyban. Az 
intézményvezető kinevezése, felmentése, alapbérének megállapítása a Képviselő-testület 
hatásköre, az egyéb munkáltatói jogkört a polgármester gyakorolja. Az intézményvezető 
önálló munkáltatói és bérgazdálkodási joggal rendelkezik. 

5.2. A költségvetési szervnél alkalmazásban álló személyek jogviszonya: 

 foglalkoztatási jogviszony jogviszonyt szabályozó jogszabály 

1 közalkalmazotti jogviszony 
Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. 
törvény  

2 munkaviszony Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 

3 
egyéb foglalkoztatási 
jogviszony 

Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 

 
 
 


