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1. Az

2.

intézményneve: MedgyesegyháaiKözös

Önkormányzati Hivatal

Azintézmény székhelyez 5666 Medgyesegyhőaa,Kossuth tér 1.

3. Az intézmény telephelye, kirendeltsége:
Medgyeseg yháni Közös Önkormá nyzatiHivatal Pusztaottlakai Kirendeltsége
5665 Pusztaottlaka, Felszabadulás u. 10.

Ala A|apíJő §zelv neve, címe:
Medgyeseg yháaa Városi Önkormányzat Képviselő-testülete.
5666. Medgyesegyhína, Kossuth tér 1.
pusáaottlaka község Önkormány zatánakképviselő-testülete
5665 Pusztaottlaka, Felszabadulás 10.

lblrányitó szerv neve, címe:

Medgyesegyhaza Varosi Önkormányzat Képviselő-testülete.
5666. Medgyesegyháza, Kossuth tér 1.

Alapítás kelte: 1990. október

5.

1.

AzíntézményÖnkor mányzat,költségvetési szerv, jogi személy.

6. Az

intézményműködési időtartama: hataro zatlan idő.

7. Az

intézménYilletókességi és működési köre: Medryesegyháza és pusztaottlaka
te rülete.

telep ülés ek közigazgatási

8.

Azonosító adaúok
: - FelÜ$,releti szerv: MedgyesegyházaVárosi Önkormányzat Képviselő-testülete

-

5

666. Medgyesegyháza, Kossuth tér 1.

{ejezet száma: O4
Agazati azonosító: (szakágazat) 841105
Pénzforgalmi bankszámla száma: 11733137- 1"5725211.

9. Az

intézményjogelődjének megnevezése, címe:
Pusztaottlaka Község Polgármesteri Hivatala
5665 Pusztaottlaka, Felszabadulás 10.

10. Tevékenységikör:

Az MÖtv. 84. § (1)

bekezdése alapján a közös hivatal ellátja Medgyeseg5rháza
Város és Pusztaottlaka Község Önkormányzatainak műköáéséve[lalamint a

Polgármester és a jegyző feladat- és hatáskörébe tartozó ügyek döntósre való
előkészítésévelés vógrehajtásával kapcsolatos feladatokat.
Ellátja a MÖtv._és_a vonatkozó eryéb jogszabályokban a számára meghatározott
feladatokat. A helyi önkormányzato|l, a helyi nemzefi5§gi önkorm áíyzatot\
az
ÖnkormánYzatok Önállóan működő köItségvótési szerveine\ valamini
az önálló
jogi személyiségű Medgyese$rbáza - Úlxryos
- Medryesbodzás Szélessávú

Informatikai Infrastruktúra Fejlesztése Beruházási Társulás és a Dél_Bókési
TÖbbcélúKistérsógi Társulás adminisztratív, munkaszery ezeti, valamint
számviteli, könywiteli, gazdálkodási feladatait.

ll, Az intézményvállalkozási

12.

tevékenységet nem végez.

AzIntézmény államh ántartási szakágazati besorolása:
841105 HelYÍ ÖnkormánYzatokrvalamint többcélú kistérségi társulások igazgatási
tevékenysége

Az alaptevékenységek szakfeladatrend szerinti besorolása:
841t12 Önkormán yzati jogalkotás
841114 Országryűlési képvis előv álasztáshoz kapcsolódó tevékenységek
84 1 1 1 5 Önkormányzati Éépviselőválasztáshoz Üapcsolódó
tevékenys-égek
84t1,16 Országos és helyi nemzetiségi önkormáiyzativálasztásoúo"
mp.solódó

tevékenységek
841117 EuróPai Parlamenti képviselőválasztáshoz kapcsolódó tevékenységek
84 1 1 1 8 országos ós helyi népszav azáshoz kapcsolódóievékenységek
841126 Önkormán yzatokálialános végrehajió igazgatási tevéLenlysége
841127 Helyi nemzetiségi önkormányzatok igazgatási tevékenyséie
841133 Adóigazgatás
84117 3 Statisztikai tevékenység
841901 Önkormányzatok és táisulások elszámolásai
8419 07 Önkormán y zatokelszámolásai a köttségvetési szerveikkel
882111 Aktív koníak ellátása
882113 Lakásfenntartási támogatás normatív alapon
882117 Rendszeres g5rermekvédelmi pénzbeli ellátás
882118 Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás
8821 19 Óv od,áztatáú támogatás

13,

14.

A

A

kÖzÖs ÖnkormánYzati hivatal ingatlan vagyonnal nem rendelkezik.
közös
ÖnkormánYzati_hivatal székhelyében lévő ingaúan és ingó vagyon
Ú"agy"r"gyhaza
Város Önkormányzata tulajdona, a közös hiúal kirendeltségén lévő
ingatlan és ingó
vagYon Pusztaottlaka Község Önkormányzata tulajdúát képeíi,melyeket
tulajdonosok leltár szerint használatraátadnak á k.i".l. önkórmányzati-rriuara
részére.

Az intózmóny gazdálkodása:

Azirrtézo'ény önállóan működő és gazdálkodó költségvetési
szerv.
15.

A

A költségvetési szerv vezetőjének kinevezési rendje:

kÖzÖs Önkormányzati hivataIvezetőj.e a-fiIiltv. 81.
§-ának (1) bekezdóse alapján a
jegyző. A jegyzőt_a Mötv. 83. c) pontja
ahpján a kö"zszotgálati tisztviselőkről szóló
§
2011, évi CXCIX. törvénY rendelkezéseineÉmegfelelően- a város
polgármestere
nevezi ki határozatlan időre és gyakorolja felette a munkáltatói jogokat. '

16. Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalko ztatásíjogviszony:
Foglalkoztatottjainak jogviszonya alapesetben köztisztviselő

közszolgálati tisztviselőkről szóló

20ll. évi CXCD(.

és ügykezelő, melyekre a
törvény rendelkezései az

irányadók.
EgYes foglalkoztatottjainak jogviszonya munkavállaló, melyekre nézve a Munka
Törvénykönyvéről szőIó2012. évi I. törvény azirányadő.
Egyéb foglalkoáatásra irányuló jogviszon}ra a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959.
évi IV. törvény azfuányadő.
17.

Az alapító okirat hatályossága:

Az

alapító okirat módosítás 2013.január

1,.

napján lép hatályba.

Ezzel egYidejúleg 46l2012.(IL28.) Kt. llatfuozatta! elfogadott 20L2. március 1. napján

kelt egységes szerkezehí alapító okirat hatályátveszti.
Zfuadék:

Az

alapító okirat módosítást
Medgyesegyhána Város Önkormanyzatának Képviselő-testülete 24412012. (XlJr. 28) Kt.
határozatávaI
Pusáaottlaka Község Önkormanyzatának Képviselő-testülete 12412012. (xII.28.) Kt.
határ ozatáv al hagyta jőv á.

Medgyesegyháza, 2012. december 28.
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'Rutk Márton
polgármester

Dr. Horváthné dr.
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Simonka György
polgármester

