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1.

Költségvetési szerv megnevezése:

Kerekegyháza Város Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala
Kerekegyházi Polgármesteri Hivatal
Rövidített neve:
Kerekegyháza Polgármesteri Hivatal
---------------Székhelye:
6041 Kerekegyháza, Fő u. 47/a
Telephelye:
6041 Kerekegyháza, Szent István tér 6. (konyha)
Törzskönyvi száma: 337902
Jogállása:
önálló jogi személy
2.

Alapításáról rendelkező jogszabály:

A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény
3.

A Polgármesteri hivatal feladata, alaptevékenysége:

3.1
Közfeladata: A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 38. § (1)
bekezdése alapján az önkormányzat működésével, valamint az államigazgatási
ügyek döntésre való előkészítésével és végrehajtásával kapcsolatos feladatok
ellátása. A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX.
törvény (a továbbiakban Mötv.) 84 § (1) bekezdése alapján a polgármesteri
hivatal ellátja az önkormányzat működésével, valamint a polgármester vagy a
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
együttműködésének összehangolásában.
3.2 Alaptevékenysége: A közfeladatát meghatározó jogszabályban és a jelen alapító
okiratban a költségvetési szerv szakmai alapfeladataként meghatározott
közszolgáltató tevékenység. A polgármesteri hivatal ellátja a Mötv.-ben és a
vonatkozó egyéb jogszabályokban a számára meghatározott feladatokat.
Gondoskodik a helyi önkormányzat bevételeivel és kiadásaival
kapcsolatban a tervezési, gazdálkodási, ellenőrzési, finanszírozási,
adatszolgáltatási és beszámolási feladatok ellátásáról.
Ellátja az iskola és konyha működtetési feladatait.
3.3 Államháztartási szakágazati besorolása:
841105 Helyi önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások igazgatási
tevékenysége
3.4 Alaptevékenységeinek államháztartási szakfeladatrend szerinti besorolása:
562913 Iskolai intézményi étkeztetés
562912 Óvodai intézményi étkeztetés
562917 Munkahelyi étkeztetés
841112 Önkormányzati jogalkotás
841114 Országgyűlési képviselő-választásokhoz kapcsolódó tevékenységek
841115 Önkormányzati képviselő-választásokhoz kapcsolódó tevékenységek

841117 Európai parlamenti képviselő-választásokhoz kapcsolódó tevékenységek
841118 Országos és helyi népszavazáshoz kapcsolódó tevékenységek
841124 Területi általános végrehajtó igazgatási tevékenység
841126 Önkormányzatok és társulások igazgatási tevékenysége
841133 Adó, illeték kiszabása, beszedése, adóellenőrzés
841325 Építésügy, területpolitika területi igazgatása és szabályozása
841401 Önkormányzatok közbeszerzési eljárásainak lebonyolításával összefüggő
szolgáltatások
852011 Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-4.
évfolyam)
852012 Sajátos nevelési igénylő általános iskolai tanulók nappali rendszerű
nevelése, oktatása (1-4. évfolyam)
852021 Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5-8.
évfolyam)
852022 Sajátos nevelési igénylő általános iskolai tanulók nappali rendszerű
nevelése,
oktatása (5-8. évfolyam)
852031 Alapfokú művészetoktatás zeneművészeti ágban
852032 Alapfokú művészetoktatás képző- és iparművészeti, táncművészeti,
szín- és bábművészeti ágban
855911 Általános iskolai napközi otthoni nevelés
855912 Sajátos nevelési igényű tanulók napközi otthoni nevelése
855914 Általános iskolai tanulószobai nevelés
855915 Sajátos nevelési igényű tanulók általános iskolai tanulószobai nevelése
869031 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások
869033 Paramedikális szolgáltatás, természetgyógyászat
869041 Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás
869042 Ifjúság-egészségügyi gondozás
882111 Rendszeres szociális segély
882112 Időskorúak járadéka
882113 Lakásfenntartási támogatás normatív alapon
882115 Ápolási díj alanyi jogon
882117 Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás
882118 Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás
882119 Óvodáztatási támogatás
882125 Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása
882202 Közgyógyellátás
931204 Iskolai, diáksport-tevékenység és – támogatása
3.5 A Polgármesteri Hivatal kiegészítő tevékenységébe tartozó feladatok:
A költségvetési szerv alaptevékenységével megegyező, az alaptevékenység –
kötelezően végzett feladatainak – ellátására létrehozott dologi és humán-erőforrásai
időlegesen felmerülő szabad kapacitásainak kihasználása érdekében, és nem
haszonszerzés céljából végzett tevékenységek köre:
562920 Egyéb vendéglátás
841169 Máshova nem sorolható egyéb kiegészítő szolgáltatások
3.6 Vállalkozási tevékenységet az intézmény nem folytathat.

4.

Illetékessége, működési köre:

Kerekegyháza város közigazgatási területe. valamint az alábbi körzetközponti
feladatok esetében az illetékesség köre kiegészül:
- építésügyi hatóság : Kunbaracs
-

gyámhivatal: Kunbaracs, Fülöpháza

-

okmányiroda: Kunbaracs, Fülöpháza

5.

Alapító és felügyeleti szerve, székhelye:

Kerekegyháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
6041 Kerekegyháza, Fő u. 47/a
5.1. Egyéb irányítási jogok gyakorlója: a polgármester
Székhelye: 6041 Kerekegyháza, Fő u. 47/a
6.
Gazdálkodási besorolása: önállóan működő és gazdálkodó költségvetési
szerv
7.

Vezetőjének megbízási rendje:

A Hivatal vezetőjét Kerekegyháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a
helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 36. § (1) valamint a Köztisztviselők
jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. tv. 8. §-a alapján nevezi ki.
A jegyző kinevezése a Mötv. 82. §-a, valamint a közszolgálati tisztviselőkről
szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezéseinek megfelelően történik.
A polgármester – pályázat alapján határozatlan időre – nevezi ki a jegyzőt.
8.

Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszonyok megjelölése:

-

Köztisztviselői jogviszony, akikre a Köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi
XXIII. tv. az irányadó Közszolgálati jogviszony, akikre a közszolgálati
tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény az irányadó

-

Közalkalmazotti jogviszony, akikre a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992.
évi XXXIII. törvény az irányadó

-

Munkavállaló, akikre nézve a Munka Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. tv.
2012. évi I. törvény az irányadó

-

Egyéb foglalkoztatási jogviszony, a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV.
törvény az irányadó ( pl: megbízási jogviszony)

9.

Az intézmény feladatellátását szolgáló vagyon:

Kerekegyháza Város Önkormányzat tulajdonát képező Polgármesteri Hivatal
Kerekegyháza, Fő u. 47/a, 8/5 hrsz., és a Tanácsterem, irodák Kerekegyháza, Fő u.
47/a, 8/2 hrsz. alatt nyilvántartott ingatlan, valamint mindaz az ingóvagyon, amely
leltár szerint az intézmény használatába van adva. Továbbá Kerekegyháza Város
Önkormányzat tulajdonát képező 740. sz. tulajdoni lap szerint Móra Ferenc
Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Kerekegyháza, Szt. István tér 6.,

641. hrsz. alatt nyilvántartott ingatlanon belül (konyha), mindaz az ingóvagyon,
amely leltár szerint az intézmény használatába van adva.
10.

Az intézmény gazdálkodásával összefüggő jogosítványok:

A Polgármesteri Hivatal pénzügyi, adó és költségvetési iroda látja el az önállóan
működő intézmények pénzügyi-gazdálkodási tevékenységét.
11.

Az intézmény képviseletére jogosultak:

Az intézmény vezetője látja el az intézmény képviseleti jogkörét és munkáltatói
jogkörét. Távolléte esetén a Szervezeti és Működési Szabályzatban meghatározott
sorrendben következő helyettes képviseli.
Záradék:
A Kerekegyházi Polgármesteri Hivatal alapító okiratát Kerekegyháza Város
Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. január 1. napjával történő hatályba lépéssel a
177/2012. (XII. 12.) sz. Kth. határozatával hagyta jóvá. Jelen alapító okirat hatályba
lépésével a 3/2012. (I. 25.) sz. Kth. egységes szerkezetű alapító okirat hatályát veszti.
Kerekegyháza, 2012. december 13.
Dr. Kelemen Márk
polgármester

