Kerekegyháza Város Önkormányzatának

Polgármesteri Hivatal Alapító Okirata
(Alapító Okirat száma: 32/2003. (III. 05.) sz. Kth.)
(Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva az 53/2010. (III. 31.) sz. Kth-ig
bezárólag)

Módosítva:
81/2004. (IV. 28.) sz. Kth.
210/2004. (X. 13.) sz. Kth.
46/2005. (IV. 13.) sz. Kth.
153/2005. (IX. 14.) sz. Kth.
30/2006. (II. 22.) sz. Kth.
5/2008. (I.30.) sz. Kth.
90/2009. (V.27.) sz. Kth.
140/2009. (VI.24.) sz. Kth.
193/2009. (IX.29.) sz. Kth.
53/2010. (III.31.) sz. Kth.

Polgármesteri Hivatal
Alapító Okirata
Kerekegyháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
32/2003. (III.05.) sz. Kth-val elfogadott
Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva a

(81/2004. (IV. 28.) sz. Kth., 210/2004. (X. 13.) sz. Kth., 46/2005. (IV. 13.) sz. Kth.,
153/2005. (IX. 14.) sz. Kth., 30/2006. (II. 22.)sz Kth., 5/2008. (I. 30.) sz. Kth, 90/2009.
(V.27.) Kth, 140/2009.(VI.24.) sz. Kth, 193/2009. (IX.29.). sz. Kth. 53/2010. (III.31.) sz. Kt.
határozatával egységes szerkezetbe foglalva)
Az intézmény neve:

Kerekegyháza Városi Önkormányzat Polgármesteri
Hivatala

Rövidített neve:

Kerekegyháza Polgármesteri Hivatal

Székhelye:

Kerekegyháza, Fő u. 47./a.

Létrehozásáról rendelkező jogszabály: a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.
tv.
Illetékességi területe:

Kerekegyháza város közigazgatási területe, valamint az
alábbi körzetközponti feladatok estekben kiegészül:
•
Építésügyi hatóság: Kunbaracs
•
Gyámhivatal: Kunbaracs, Fülöpháza
•
Okmányirodai feladatok: Kunbaracs, Fülöpháza

Alapító szerve:

Kerekegyháza Város Önkormányzata

Irányító szerve:

Kerekegyháza Város Önkormányzat
Képviselő-testülete
Kerekegyháza Fő u. 47/a

Irányító szerv vezetője:
Az intézmény jogállása:

Polgármester: A helyi választópolgárok által a
Választási eljárásról szóló 1997. évi C. tv. szerint
önálló jogi személy

Jogszabályban meghatározott közfeladata: a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi
LXV. Törvényben foglaltak szerint
Tevékenység jellege:

közhatalmi költségvetési szerv

Az intézmény vezetőinek kinevezési rendje:
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Jegyző: Az irányító szerv pályázati eljárása útján a helyi
önkormányzatokról szóló többször módosított 1990. évi LXV. tv.
36. § (1) bekezdése szerint
Foglalkoztatottjaira vonatkozó jogviszony megjelölése:
• Köztisztviselői jogviszony, akikre a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi
XXIII. 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.
törvény az irányadó.
• Egyéb foglalkoztatásra irányuló jogviszony, a Polgári Törvénykönyvről szóló
1959. évi. IV. törvény (pl. megbízási jogviszony) az irányadó.
Feladatellátáshoz kapcsolódó
funkció szerinti besorolása:
önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv
Az intézmény törzsszáma:

337902

Adószám:

15337908-2-03

Az intézmény szakágazati számjele: 841105 Helyi önkormányzatok, valamint
többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége
Az intézmény ellátandó tevékenységei:
Alaptevékenysége: a létrehozásáról rendelkező jogszabályban (határozatban) és az
alapító okiratban a költségvetési szerv szakmai alapfeladataként meghatározott
közszolgáltató tevékenység.
370000 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése (szennyvízkezelő rendszerek
működtetése, fejlesztés)
381101 Települési hulladék összetevőinek válogatása, elkülönített begyűjtése,
begyűjtése, szállítása, átrakása (rendszeres vagy időszakos begyűjtés)
381103 Települési hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása
381202 Egyéb veszélyes hulladék begyűjtése, szállítása, átrakása (elektronikus)
412000 Lakó és nem lakóépület építése (iskola, irodaépület építése, felújítás)
421100 Út, autópálya építése (út, utca, kerékpárút építése)
422100 Folyadék szállítására alkalmas közmű építése
429900 Egyéb m.n.s. építés (ipari létesítmények építése, földterület értéknövelés)
522110 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása
682001 Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
682002 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
812100 Általános épülettakarítás
813000 Zöldterület-kezelés
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
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841124 Területi általános végrehajtó igazgatási tevékenység
841126 Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége
841133 Adó, illeték kiszabása, beszedése, adóellenőrzés
841191 Nemzeti ünnepek programjai (március 15, augusztus 20, október 23)
841192 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények
841322 Mezőgazdaság területi igazgatása és szabályozása
841325 Építésügy, területpolitika területi igazgatása és szabályozása
841401 Önkormányzatok közbeszerzési eljárásainak lebonyolításával összefüggő
szolgáltatások
841402 Közvilágítás
841403 Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások
842421 Közterület rendjének fenntartása: a mezőőri feladatellátás
841901 Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások elszámolásai
841902 Központi költségvetési befizetések
842155 Önkormányzatok m.n.s. nemzetközi kapcsolatai
842160 Nemzetközi szervezetekben való részvétel
852000 Alapfokú oktatás intézményeinek, programjainak komplex támogatása
854234 Szociális ösztöndíjak
862101 Háziorvosi alapellátás
862301 Fogorvosi alapellátás
869031 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások
869033 Paramedikális szolgáltatás, természetgyógyászat
869041 Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás
869042 Ifjúság-egészségügyi gondozás
869052 Település-egészésügyi feladatok
882111 Rendszeres szociális segély
882112 Időskorúak járadéka
882113 Lakásfenntartási támogatás normatív alapon
882114 Helyi rendszeres lakásfenntartási támogatás
882115 Ápolási díj alanyi jogon
882116 Ápolási díj méltányossági alapon
882117 Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás
882118 Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás
882119 Óvodáztatási támogatás
882122 Átmeneti segély
882123 Temetési segély
882124 Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás
882125 Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása
882129 Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások
882202 Közgyógyellátás
882203 Köztemetés
889101 Bölcsődei ellátás
889928 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás
889935 Otthonteremtési támogatás
889936 Gyermektartásdíj megelőlegezés
890216 Önkormányzati ifjúsági kezdeményezésekés programok, valamint támogatásuk
890441 Közcélú foglalkoztatás
890442 Közhasznú foglalkoztatás
890443 Közmunka
931102 Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése
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931903 Máshová nem sorolható egyéb sporttámogatás
960302 Köztemető-fenntartás és működtetés
Az intézmény kiegészítő tevékenységébe tartozó feladatok:
A költségvetési szerv alaptevékenységével megegyező, az alaptevékenység ellátására
létrehozott kapacitás kihasználását célzó, a költségvetésben az alaptevékenységre
meghatározott mértékén felül, támogatáson kívüli forrásból, más jogi személy vagy
természetes személy számára nem kötelezően és nem haszonszerzés céljából végzett
tevékenységek köre:
841169 Máshova nem sorolható egyéb kiegészítő szolgáltatások
Kisegítő és vállalkozási tevékenységet az intézmény nem folytathat.
E tevékenységet az intézmény az irányító szerv előzetes engedélyével végezhet.
Az intézmény feladata ellátását szolgáló vagyon:
Kerekegyháza Város Önkormányzat tulajdonát képező Polgármesteri
Hivatal Kerekegyháza, Fő u. 47/a., 8/5 hrsz., és 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.
Az intézmény gazdálkodásával összefüggő jogosítványok: A Polgármesteri Hivatal
pénzügyi- adó- és költségvetési iroda látja el az önállóan működő
intézmények pénzügyi-gazdálkodási tevékenységét.
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.
Kerekegyháza, 2010. március 31.
Dr. Kelemen Márk
polgármester
Záradék
Az Alapító Okiratot Kerekegyháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az 53/2010.
(III.31.) sz. határozatával jóváhagyta.
Jelen alapító okirat a törzskönyvi nyilvántartásba vétel napján lép hatályba.
Jelen alapító okirat hatálybalépésével a 193/2009. (IX.29.) sz. Kth. Alapító Okirat hatályát
veszti.
Kerekegyháza, 2010. március 31.
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Vincze Miklós
jegyző
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