
 
Német Nemzetiségi Önkormányzat Újhartyán 

ALAPÍTÓ OKIRATA 
 

 
 
Újhartyán Német Nemzetiségi Önkormányzata az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d.) 
pontja alapján az Önkormányzat működésével , valamint az államigazgatási ügyek döntésre 
való előkészítésével és végrehajtásával kapcsolatos feladatellátásra létrehozott részére az 
alábbi Alapító okiratot adja: 
 
1. A Költségvetési szerv megnevezése: Német Nemzetiségi Önkormányzat Újhartyán 

                                                             
 1.2.   A  Költségvetési szerv  rövid megnevezése:  Német Nemzetiségi  
        Önkormányzat 
 
 
2.      A Költségvetési szerv székhelye, címe:   

2367 Újhartyán, Fő u. 21 
A szerv törzskönyvi azonosítója: 791122 
Adószáma: 15791124-1-13 
KSH statisztikai számjele: 15791124-8411-371-13 
 
 

3.  A költségvetési szerv létrehozásáról rendelkező jogszabályok (határozatok):  
 
A költségvetési szerv 2010. október 14. napjával történő létrehozásáról a helyi  
önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. Törvény rendelkezett. 
 
 

4. A költségvetési szerv közvetlen jogelődjének neve, székhelye: - 
 
 
5. A költségvetési szerv jogszabályban meghatározott közfeladata: 
 Települési nemzetiségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége 
 
 
6. A költségvetési szerv alap-, kiegészítő-, és vállalkozási tevékenysége: 
 

6.1./ A költségvetési szerv az alábbi alaptevékenységet végzi el:  
 

Ellátandó alaptevékenységek: 841127 - Települési nemzetiségi önkormányzatok 
igazgatási tevékenysége 

 
Az alapított költségvetési szerv állami feladatként ellátandó alaptevékenységei a KSH 
által kiadott Gazdasági Tevékenységek Egységes Ágazati Rendje szerinti besorolás (a 
TEÁOR), illetve szakfeladat rend besorolás szerint:  

 
 
 



 
6.1.1./ A költségvetési szerv alap tevékenysége: 

TEÁOR szerint KSH szakfeladat rend szerint  
 

száma             Neve                            Száma            Neve 
 

 
84.11 Általános közigazgatás                 841106   Települési és területi helyi nemzetiségi  

   önkormányzatok igazgatási tevékenysége 
 
                                                    751164   Települési és területi kisebbségi önkormányzatok  
                                                                                igazgatási tevékenység 
  
                                                               751956   Szórakoztató sport kultúra kisegítő szolgálat             
  
88.10. Idősek, fogyatékosok szociális    851231    Kiegészítő alapellátás szolgálata 
 853233    Szociális étkeztetés 
 853255    Házi segítségnyújtás 
 
91.01. Könyvtári, levéltári                    923127   Közművelődési könyvtári tevékenység 
           tevékenység   
 
  
  

6.1.2./ A költségvetési szerv kiegészítő  tevékenysége: 
TEÁOR szerint KSH szakfeladat rend szerint  

 
száma             Neve                            Száma            Neve 

 
   
56.29. Egyéb vendéglátás 552411   Munkahelyi vendéglátás 
 
68.20. Saját vagy bérelt ingatlan 701015   Saját vagy bérelt ingatlan bérbeadása  
          bérbeadása üzemeltetése                              üzemeltetése 
                                                                 
  
 

6.1.3./ A költségvetési szerv kisegítő  tevékenysége:  
TEÁOR szerint KSH szakfeladat rend szerint  

 
száma             Neve                            Száma            Neve 

 
 
68.20. Saját vagy bérelt ingatlan 701015   Saját vagy bérelt ingatlan bérbeadása  
          bérbeadása üzemeltetése                              üzemeltetése 
 
 
7. A költségvetési szerv által ellátott tevékenységek forrásai: 
 

a) Normatív állami támogatás 
b) Pályázati úton elnyert támogatás 
c) Az Újhartyán Község Önkormányzattal kapott támogatás 
d) Pénzbeni és tárgybani adományok 



e) Államháztartáson belüli és kívüli átvett pénzeszközök 
 
 
 
 
7.1. A költségvetési szerv kisegítő és vállalkozási tevékenysége, ezek arányainak felső 
határa a költségvetési szerv kiadásaiban: 

 
7.1.1. A költségvetési szerv kisegítő tevékenységet az alaptevékenységtől eltérő, az 
alaptevékenység ellátására létrehozott kapacitás kihasználását célzó, államháztartás 
körébe tartozó szervezet, vagy természetes személy számára nem kötelezően, és nem 
haszonszerzés céljából végez. 
 
A költségvetési szerv kisegítő tevékenységei az alábbiak: 
A költségvetési szerv használatában, birtokában álló helyiségek (helyiség-csoport) 
kisegítő tevékenység céljára történő hasznosítása. 
 
7.1.2. A költségvetési szerv kisegítő tevékenysége folytatásából származó kiadása nem 
haladhatja meg a szerv tárgyévi intézményi költségvetése kiadási előirányzatának 10%-át. 
 
7.2. A költségvetési szerv vállakózási tevékenységet nem folytat. 

 
 

8. A költségvetési szerv működési köre:  Újhartyán közigazgatási területe 
 
 

9.1. A költségvetési szerv  irányító szerv(einek) neve/székhelye: 
 

9.1.1. A költségvetési szerv alapítása, átalakítása, megszüntetése, továbbá a költségvetési 
szerv alapító okiratának kiadása, szervezeti és működési szabályzatának jóváhagyása ( a 
továbbiakban együtt: alapító jogok): 
 
Német Nemzetiségi Önkormányzat Újhartyán testülete  
2367 Újhartyán, Fő u. 21. 

 
9.1.2. A költségvetési szerv vezetőjének  
a.) kinevezése, felmentése, illetőleg fegyelmi felelősségre vonása: 
      Német Nemzetiségi Önkormányzat Újhartyán testülete  

 
9.1.3. A költségvetési szerv gazdasági vezetőjének kinevezése vagy megbízása, 
felmentése vagy a megbízás visszavonása, díjazásának megállapítása:- 
 
9.1.4. A költségvetési szerv tevékenységének szabályszerűségi, pénzügyi, valamint 
teljesítmény-ellenőrzése: 

  Újhartyán Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
 
      9.1.5. A fejezetet irányító szerv külön törvényben meghatározott az államháztartás     
      működésével és gazdálkodásával kapcsolatos jogainak gyakorlása:- 
 
    9.1.6. A költségvetési szerv jelentéstételre vagy beszámolóra való kötelezése: 



   Német Nemzetiségi Önkormányzat Elnöke 
 
 

9.1.7. A jogszabályban meghatározott esetekben a költségvetési szerv döntéseinek 
előzetes  vagy utólagos jóváhagyása: 

    Újhartyán Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
 
    9.1.8. Egyedi utasítás adása feladat elvégzésére vagy mulasztás pótlására. 

          Német Nemzetiségi Önkormányzat Elnöke 
 
 

9.2. Alapító jogokkal felruházott irányító szerv(ek) neve, székhelye: 
   Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 
 

2367 Újhartyán, Fő u. 21. 
 
 
      10. A költségvetési szerv típus szerinti besorolása: 
 

10.1. A tevékenysége jellege alapján:  
Közhatalmi költségvetési szerv 

 
 

10.2. A feladatellátáshoz kapcsolódó funkciója:  
önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv 

 
10.3. A költségvetési szerv jogállása.  
Önálló jogi személy 

 
 

 11. A költségvetési szerv vezetőjének (vezető szerve, testülete tagjainak) kinevezési, 
megbízási választási rendje: 
Helyhatósági választás útján.  

   
 

12. A költségvetési szerv vezetőjének azon jogosítványai, amely körében a 
költségvetési szerv képviselőjeként járhat el:  
A költségvetési szerv szervezeti és működése rendjét a Szervezeti és Működési 
Szabályzata határozza meg, amelyet a  Német Nemzetiségi Önkormányzatképviselő-
testület hagy jóvá.  

 
 

13. Az alapító és fenntartó neve és címe: 
Német Nemzetiségi Önkormányzat Újhartyán Képviselő-testülete 
2367, Újhartyán Fő u. 21.  

 
 

14. A költségvetési szerv nemzeti, etnikai és más kisebbségi feladatai:  
Nemzetiségi oktatás, testvérvárosi kapcsolat, nemzetiségi programok szervezése, 
lebonyolítása 



 
 

15. A költségvetési szerv tagintézményei: ---- 
 

16. A költségvetési szerv telephelye(i) címe(i): ---- 
 
 

17. A költségvetési szerv feladatellátását szolgáló vagyon: 
 
17.1. Újhartyán Község Önkormányzat képviselő-testület a költségvetési szerv részére 
biztosítja, használatra átadja az Újhartyán, Fő u. 21. szám alatt lévő 236 hrsz.-ú 1845 m2 
területű ingatlant , a rajta álló épülettel, valamint az épületek berendezési  tárgyaival, 
tartozékaival. 

 
17.2. A szerv székhely épülete az Újhartyán Község Önkormányzat önkormányzati 
törzsvagyon része, korlátozottan forgalomképes, így a szerv a székhely épületet nem 
jogosult elidegeníteni.  

 
17.3. A szerv rendelkezésre álló vagyontárgyakat a közfeladatai ellátásához szabadon 
felhasználhatja, egyéb célú hasznosításához a fenntartó képviselő-testület írásbeli 
hozzájárulása szükséges. 

 
 

18. A költségvetési szerv költségvetésének végrehajtására szolgáló számlaszám: 
OTP Bank Dabas  fiókjánál vezetett 11742032-15791124 

 
 

19. A költségvetési szerv kör alakú körbélyegzőjének felirata:  
 

Német Nemzetiségi Önkormányzat – Deutsche Nationalitäte Selbstverwaitung. Középen 
Újhartyán Község címere.  
 

 
 
 
 
Újhartyán, 2012. február 12. 
 
 
 
 
 
   Lauter Antal      ph.              Tóth Antal     
              elnök                                          elnökhelyettes     


