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ALAPÍTÓ OKIRÁT

január 1-től hatályos módosításokkal egységes szerkezetben)

Medryeseryháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló
2011. évi CXCV, törvény 8. §. (5) bekezdésében kapott felhatalm azás a|apján, az
államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóIó 368/2011.(xII.31.) korm. rendelet
5.§ (1>(2) bekezdése szerinti tartalommal az alábbi alapító okiratot adja ki:

1. Az

2.

intézménv neve: Medgyeseryházi Polgármesteri Hivatal

Az intézménv székhelye: 5666 Medgyesegyháza, Kossuth tér 1,

3.4. Alapító

és iránvító szerv neve. címe:
Medgyesegyháza Városi Önkormánlzat Képüselő-te§tiilete.
5666 Medgyesegyháza, Kossuth tér 1.
Alapítás kelte: 1990. október 1.

5.

Az intézményÖnkorm;ányzat, költségvetési

6.

Az intézmény működési időtartama: határozatlan idó.

7.

Az intézmény illetékesséeiés működési köre:
Medryesegyháza város közigazgatási területe.

szerv, jogi személy,

8. Azonosító adatok:

-

9.

Felügyeleti szerv: Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselőtestiilete

5666. Medgyesegyhráza, Kossuth ter 1.
F.ejezet szlmla,. 04

Agazati azonosító: (szakágazat) 84II05
Pénzforgalmi bankszáLrnla szána: 11733137- 1572521l.

Az intéznén}' beolvadt iogelődjének megnevezése. címe:
Pusztaottlaka Község Polgármesteri Hivatala
5665 Pusáaottlak4 Felszabadulás 10.

10. Tevékenys égi kör:

Az Mö§. 84. § (1)
Medryesegyháza

bekezdése alapján

a

polgármesteri hivatal ellátja

Város Önkormányzatainak működésével, valamint

a

polgármester és a jeryző feladat- és hatáskörébe tartoZó ügyek döntésre való
előkészítésévelés végrehajtásával kapcsolatos feladatokat.
Ellátja a Mötv. és a vonatkozó egyéb jogszabályokban a számára meghatározott
feladatokat. A helyi önkormányzatok, a helyi nemzetiségi önkormányzatok, az
önkormányzatok költségvetési szerveine\ valamint az önállrő jogi személyiségű
Dél-Békésilvóvíznrinőség-javító Önkormányzati Társulás, adminisztratív,
munkaszervezeti, valamint számviteli, könywiteü, gazdálkodási feladatait.
17.

Az intézményvállalkozási tevékenységetnem végez,
2

12.

Az Iriézmén:,állarnhilztartási szakágazati besorolása:
841 105

Hell

önkormányzatok

és társulások igazgatási tevékenysége

A költségvetési szerv alaptevékenységénekkormánlzati funkciók szerinti besorolása:

011130

Onkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általanos
igazgatási tevékenysége

011140 Országos és helyi nemzetiségi önkormrányzatok igazgatási tevékenysége
011220 Adó-, vrám ésjövedéki igazgatás
013210 Atfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások
016010 Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti
képviselóválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek
016020 Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékerrységek
016030
04431o

062010
109010
013330
0 33 50
1

013360
016080
076010
061010
098010
082010
13.

Allampolgársági ügyek
Epítésügyigazgatása
Településfejlesztésigazgatása
Szociálisszolgáltatásokigazgatása
Pá|yázat-éstámogatáskezelés-ellenőrzés
Az önkormányzati vagyorrrral v alő gazdálkodással kapcsolatos
feladatok
Más szerv részérevégzett pénzigyi-gazdálkodási, üzoneltetési, egyéb
szolgáltatás
Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények
Egészségügy igazgatása
Lakáspolitikaigazgatása
Oktatás igazgatása
Kultura igazgatása

A költségvetési szerv ingatlan vagyorrrral nem rendelkezik.

14. ----15.

1

A költséqvetési szerv vezetőiének kinevezési rendje:
A polgármesteri hivatal yezetőie a Mötv. 81. §-ának (1) bekezdése alapján a
jegyző. A jegyzőt a Mötv. 83. § c) pontja alapján a közszolgálati tisztviselőkről
sző|ő 2011. évi CXCIX, törvény rendelkezóseinek megfelelően a polgárnrester
nevezi ki határozatlan időre és gyakorolja felette a nunká|tatói jogokat.

6, Foelalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási joqviszony:

Foglalkoztatottjainak jogviszonya alapesetben köáiszfviselő

és ügykezelő, melyekre a

közszolgálati tisáviselőkől szóló 2071. évi CXCIX. törvény rendelke zései az
itányadók.

Egyes foglalkoáatottjainak jogviszonya munkavállaló, melyekre nézve a Munka
Töwénykönyvéről szólő 2012. évi I. törvény az irányadő.
Egyéb foglalkoáatásra irányuló jogviszonyra a Polgári Törvénykönyvról
évi V. törvény az irtnyadó
17.

Az alapító okirat hatálvossáea:

szó|ő 2013.

Áz alapítő okirat 2015. január 1. napján lép hatályba, ezel eryidejűleg hatályát
veszti a Medryeseryházi Közös Önkormányzati Hivatal 2014. május l-től
hatályos erységes §zerkezetű alapító okirata, amelyet Medryeseryhriza Váro§i
Önkormányzat Képviselő-testiilete a 70l20l4. (IV.29) Kt sz. határo zatával',
Pusztaottlaka Község Onkormályzatának Képviselő-testülete a 2812014. (IV.29.)
Kt sz. határozatával fogadott el.

Medgyesegyhá2a, 20 1 4. december

1 1.

;irkorroqo\

éi\ §

Béla György

Záradék:

Jelen 2015. január 1-től hatályos egységes szerkezetíi Alapító Okiratot a Mötv. 85.§-ának (l)
bekezdése alapján Medgye segyhéaa Varosi Önkormányzat Képviseló-tesülete a 17312074.
(XII. 1 1 .) KL hatltrozaíával elfogadta.

Medgyesegyháza, 20 1 4. december

1 1.

dr. Barta
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