Szentkirályszabadjai
Polgármesteri Hivatal
Alapító okirata
(egységes szerkezetben )
Okirat száma: 72-20/2012
Szentkirályszabadja Község Önkormányzata Képviselő-testülete az államháztartásról szóló
2011. évi CXCV. törvény 8.§ (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az
államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368./2011. Korm.rendelet 5.§ (1)-(2)
bekezdésében foglalt tartalmi követelményeknek megfelelően az alábbi alapító okiratot adja ki:
1. A költségvetési szerv megnevezése:
Szentkirályszabadjai Polgármesteri Hivatal
2. Székhelye:
8225 Szentkirályszabadja, Petőfi u.12.
3. Létrehozásáról rendelkező határozat:
32./1994.IX.06./ sz. KT határozat (első alapító okirat határozat)
4. Jogszabályban meghatározott közfeladata:
A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011.évi CLXXXIX. törvény
(továbbiakban:Mötv.) 84.§ (1) bekezdése alapján a polgármesteri hivatal ellátja az
önkormányzatok működésével, valamint a polgármester és jegyző feladat- és hatáskörébe
tartozó ügyek döntésre való előkészítésével és végrehajtásával kapcsolatos feladatokat. A
hivatal közreműködik az önkormányzatok egymás közötti, valamint az állami szervekkel
történő együttműködésében.
5. 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 bevételeivel és kiadásaival kapcsolatban a tervezési, gazdálkodási, ellenőrzési,
finanszírozási, adatszolgáltatási és beszámolási feladatok ellátásáról.
TEÁOR: 84.11

Általános közigazgatás

Államháztartási szakágazat i besorolása
841105
Helyi önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi igazgatási tevékenysége
Szakfeladatok
692000 Számviteli, könyvvizsgálói, adószakértői tevékenység
841114 Országgyűlési képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek
841115 Önkormányzati képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek
841116 Országos és helyi nemzetiségi önkormányzati választásokhoz kapcsolódó tevékenységek
841117 Európai parlamenti képviselőválasztáshoz kapcsolódó tevékenységek
841118 Országos és helyi népszavazáshoz kapcsolódó tevékenységek
841126 Önkormányzatok általános végrehajtó igazgatási tevékenysége
841133 Adó, illeték kiszabása, beszedése, adóellenőrzés
841173 Statisztikai tevékenység
841907 Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szerveikkel
862231 Foglalkozás-egészségügyi alapellátás
889943 Munkáltatók által nyújtott lakástámogatások
890441 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás
890442 Foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása
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890443 Egyéb közfoglalkoztatás
841127 Helyi nemzetiségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége

6.

A költségvetési szerv vállalkozási tevékenysége:
A költségvetési szerv vállalkozási tevékenységet nem folytat.

7.

Illetékessége, működési területe:
Szentkirályszabadja Község közigazgatási területe

8.

A közigazgatási szerv jogállása: Önálló jogi személy

9.

Alapító,irányító és felügyeleti szerv neve, székhelye:
Szentkirályszabadja
Község
Önkormányzata
Szentkirályszabadja, Petőfi u.12.)

Képviselő-testülete

(8225

10. Gazdálkodási besorolása:
Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv
11.

Vezetőjének megbízási rendje:
A jegyző kinevezése a Mötv. 82.§-a, valamint a közszolgálati tisztviselőkről szóló
2011.évi CXCIX. törvény rendelkezéseinek megfelelően történik. A település
polgármestere -pályázat alapján határozatlan időre- nevezi ki a jegyzőt.

12.

Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszony(ok) megjelölése:
a.) közszolgálati jogviszony, a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. tv.
alapján
b.) munkaviszony, a Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. tv. alapján
c.) közalkalmazotti jogviszony, a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII.
törvény
alapján
d.) közfoglalkoztatási jogviszony, a közfoglalkoztatásról és a közfoglalkoztatáshoz
kapcsolódó, valamint egyéb törvények módosításáról szóló 2011. évi CVI. törvény
alapján
e.) egyéb foglalkoztatásra irányuló jogviszony, a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi.
IV. törvény (pl. megbízásos jogviszony) alapján

13.

A működés időtartama: A költségvetési szerv határozatlan időre jött létre.

14.

A költségvetési szerv törzskönyvi azonosító száma: 431044

15.

A költségvetési szerv ÁFA alanyisága:
ÁFA alany, adószáma: 15431040-1-19

16.

KSH számjele: 15431040-8411-321-19

17.

Számlavezető pénzintézet, pénzforgalmi jelzőszám:
OTP Bank Nyrt., 11748083-15734233

18.

A feladat ellátására szolgáló vagyon adatai:
Szentkirályszabadja Község Önkormányzata tulajdonában lévő 559. hrsz-ú
Polgármesteri Hivatal épület és ingatlan, használati jogcímmel. A költségvetési
szerv eszközei, készletei, egyéb ingóságai a vonatkozó leltár szerint kimutatottak
szerint.
Az intézmény a rendelkezésére álló vagyon felett az önkormányzat mindenkor
hatályos vagyonrendeletében foglaltak szerint rendelkezhet
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Záradék:
Jelen alapító okirat 2013.január 1-jén lép hatályba, ezzel egyidejűleg a Polgármesteri Hivatal
Szentkirályszabadja, 2012.február 29-én kelt egységes szerkezetű alapító okirata hatályát
veszti.
Az egységes szerkezetű alapító okiratot Szentkirályszabadja Község Önkormányzata
Képviselő-testülete a 2012.december 13-i ülésén a 154./2012.(12.13) számú határozattal
fogadta el.
Szentkirályszabadja, 2012.december 14.

Iványi András
polgármester

Szántód László
jegyző
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