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Tisztelt Képviselő-testület! 
 
 
Felülvizsgálatra került a Lengyeltóti Város Polgármesteri Hivatal Alapító Okirata. 
Megállapítható, hogy indokolt több szakfeladat törlése, illetve egy módosítása és egy további 
szakfeladat átvezetése. 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a határozati javaslatot és annak mellékletét 
képező módosító okiratot szíveskedjen elfogadni.  

 
Határozati javaslat 

 
Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Lengyeltóti Város Polgármesteri 
Hivatala alapító okiratát a határozat 1. számú melléklete szerint módosítja és a 
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot elfogadja. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Zsombok Lajos polgármester 
          
Lengyeltóti, 2011. szeptember 12.         
 
 
        Zsombok Lajos 
                     polgármester 
 
 
Az előterjesztést készítette:               Jóváhagyta:  
 
 
 
Dr. Bertalan Bernadett    dr. Szatmári Ibolya 
Kistérségi irodavezető   Jegyző 

 
 
 
 
 



1. számú melléklet 
 

Lengyeltóti Város Polgármesteri Hivatala 
alapító okiratának  
  módosító okirata 

 
 
Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Lengyeltóti Város Polgármesteri 
Hivatala 2011. szeptember 22-én módosításaival egységes szerkezetben kiadott alapító 
okiratát az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv. 90.§  alapján az alábbiak szerint 
módosítja:  
 
 
1. Az Alapító Okirat 4. pont ’Alaptevékenysége’ az alábbi szakfeladattal egészül ki: 
 
881013 Fogyatékossággal élők nappali ellátása 
 
 
2. Az Alapító Okirat 4. pont ’Alaptevékenysége’ –ből az alábbi szakfeladatok törlésre 
kerülnek: 
 
422100 Folyadék szállítására szolgáló közmű építése 
422200 Elektromos, híradás –technikai célú közmű építése 
851012 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, ellátása 
851053 Nemzeti és etnikai kisebbségi óvodai nevelés, ellátás 
852000 Alapfokú oktatás intézményeinek, programjainak komplex támogatása 
852012 Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása  
             ( 1-4 évfolyam ) 
852013 Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók nappali rendszerű általános iskolai nevelése, 
             oktatása ( 1-4 évfolyam ) 
852022 Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása  
             ( 5-8 évfolyam ) 
852023 Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók nappali rendszerű általános iskolai nevelése, 
             oktatása  ( 5-8 évfolyam ) 
855911 Általános iskolai napközi otthoni nevelés 
855912 Sajátos nevelési igényű tanulók napközi otthoni nevelése 
855913 Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók napközi otthoni nevelése 
855914 Általános iskolai tanulószobai nevelése 
855915 Sajátos nevelési igényű tanulók általános iskolai tanulószobai nevelése 
856020 Pedagógiai szakmai szolgáltatások 
862102 Háziorvosi ügyeleti ellátás 
882000 Önkormányzati szociális támogatások finanszírozása 
890111 Esélyegyenlőséget célzó általános, komplex tevékenységek programok 
890411 Hátrányos helyzetű kistérségek speciális komplex felzárkóztatási programjai 
932911 Szabadidős park és strandszolgáltatás 
949900 M.n.s. egyéb közösségi, társadalmi tevékenység 
 
 
 
 



3. Az Alapító Okirat 4. pont ’Alaptevékenysége’ szakfeladatai közül a ’842240 Egyéb, 
máshova nem sorolt járóbeteg ellátás (ügyelet)’ szakfeladat száma az alábbiak szerint 
módosul: 
 
862240 Egyéb, máshova nem sorolt járóbeteg ellátás (ügyelet) 
 
 
 
 
A módosító okiratot Lengyeltóti Város Önkormányzat Képviselő-testülete        /2011 (IX.29.) 
számú határozatával fogadta el. 
 
 
 
Lengyeltóti, 2011. szeptember 29. 
 
 
 
 
 
           Dr. Szatmári Ibolya                                                       Zsombok Lajos 
                      jegyző                                                                   polgármester 
 


