POLGÁRMESTERI HIVATAL
Alapító okirata
Egységes szerkezetben a módosításokkal
(Hatályos: 2013. szeptember 30-tól.)
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 84. § (1), az
államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv. 66. §, valamint a költségvetési szervek
jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. törvény 1. §-4. §-a, 15. §-18. §-a,
valamint az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998. (XII. 30.) Korm.
Rendelet 8. § - 16. §-a alapján Szeghalom Város Önkormányzat Képviselő-testülete
határozatlan időre alapított költségvetési szervének alapító okiratát az alábbiak szerint
határozza meg:
1. A költségvetési szerv neve: Szeghalmi Polgármesteri Hivatal
2. Székhelye: 5520, Szeghalom, Szabadság tér 4-8.
3. Jogelődje: Városi Tanács Végrehajtó Bizottsága Szeghalom, Szabadság tér 4-8
4. Alapítás ideje: 1990. november 1.
5. Alapításáról rendelkező jogszabály:
a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény.
Létrehozásáról rendelkező határozat: 9 /1990 (XI.01.)
6. Bankszámla száma: 10402661-50526587-56781003
7. Törzsszám: 344575000
8. A költségvetési szerv jogszabályban meghatározott közfeladata:
Alaptevékenysége:
Szakágazat száma:
841105
helyi önkormányzatok valamint többcélú kistérségi társulások
igazgatási tevékenysége
Alkalmazandó szakfeladatok
841112
841124
841126
841133
882111
882113
882117
882119
882129
882202

önkormányzati jogalkotás
területi általános végrehajtó igazgatási tevékenység
önkormányzatok és társulások általános végrehajtó igazgatási
tevékenysége
adó, illeték, kiszabása, beszedése, adóellenőrzés
aktívkorúak ellátása
lakásfenntartási támogatás normatív alapon
rendszeres gyermekvédelmi, pénzbeli ellátás
óvodáztatási támogatás
egyéb, önkormányzati eseti pénzbeli ellátások
közgyógyellátás

Szabad kapacitás kihasználása érdekében végzett alaptevékenység: nincs
Vállalkozási tevékenysége: nincs.
A hivatal alaptevékenysége Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. tv. értelmében az önkormányzat működésével, valamint az államigazgatási
ügyek döntésére való előkészítésével és végrehajtásával kapcsolatos, továbbá a
nemzeti és etnikai kisebbségek jogairól szóló törvényben meghatározott feladatok
ellátása.
9. Általános forgalmi adó alanyisága: alanyi adómentesség.
Adószáma:15344571-1-04
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10. Szervezeti felépítése: A polgármesteri hivatal szervezeti felépítését a mindenkor
hatályos SZMSZ tartalmazza.
11. Illetékessége:
a) Szeghalom Város közigazgatási területe
b) az általános építéshatóságok tekintetében a 343/2006.(XII. 23.) Korm.
rendelet 1./A mellékletében megjelölt települések közigazgatási területe,
valamint a 218/2012. (VIII. 13.) Korm. rendelet 1. sz. mellékletében
kijelölt illetékességi területe
c) jogszabályban meghatározott esetekben Szeghalom Kistérség
12. Irányító szerv neve, székhelye:
Szeghalom Város Önkormányzat Képviselő-testülete
5520 Szeghalom, Szabadság tér 4-8.
13. Alapítói jogokkal felruházott irányító szerv neve, székhelye:
Szeghalom Város Önkormányzat Képviselő-testülete
5520 Szeghalom, Szabadság tér 4-8.
14. Felügyeleti szerv neve, székhelye:
Szeghalom Város Önkormányzat Képviselő-testülete
5520 Szeghalom, Szabadság tér 4-8.
15. Költségvetési szerv besorolása:
Gazdálkodási besorolás alapján: önállóan működő és gazdálkodó költségvetési
szerv.
Saját gazdasági szervezete látja el a gazdálkodással, költségvetés-tervezéssel, az
előirányzat-felhasználással, a hatáskörébe tartozó előirányzat-módosítással, az
üzemeltetéssel,
fenntartással,
működtetéssel,
beruházással,
a
vagyon
használatával,
hasznosításával,
a
munkaerő-gazdálkodással,
a
készpénzkezeléssel,
analitikai
nyilvántartással,
könyvvezetéssel,
számlakezeléssel, pénzügyi információszolgáltatással összefüggő feladatait.
Gazdálkodását az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv. VII. fejezetének
rendelkezései szerint, éves költségvetés alapján folytatja.
A kötelezően ellátandó feladatok során keletkező díjak beszedési rendjéről az
önkormányzat által kiadott számviteli politika alapján gondoskodik.
A rendelkezések kiterjednek a nem vállalkozási tevékenység körében, az
alaptevékenysége feltételeként rendelkezésre álló, s e célra csak részben lekötött
személyi és anyagi kapacitások fokozott kihasználásából eredő bevételek díjainak
és a bevételek megállapodás útján történő szerzésének szabályaira, amelyet nem
nyereségszerzés céljából végeznek.
A - Szeghalom Város Önkormányzat Képviselő-testülete által jóváhagyott – a
gazdálkodással kapcsolatos munkamegosztás és a felelősségvállalás rendjéről
szóló megállapodások alapján ellátja az önállóan működő Napköziotthonos Óvoda
és Bölcsőde Szeghalom, az önállóan működő Nagy Miklós Városi Könyvtár és
Sárréti Közérdekű Múzeális Gyűjtemény pénzügyi, gazdasági feladatait is.
Előirányzatok feletti rendelkezési jogosultsága:
A Polgármesteri Hivatal teljes jogkörű szerv. Rendelkezési jogköre kiterjed
valamennyi a hivatal rendelkezésére bocsátott saját előirányzatra.
16. Vezetőjének kinevezési rendje:
A polgármesteri hivatal vezetője a jegyző. Kinevezésének rendje a Magyarország
helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 82.§ (1) bekezdése
szerint: a képviselő-testület - pályázat alapján - a jogszabályban megállapított
képesítési követelményeknek megfelelő jegyzőt nevez ki. A kinevezés
határozatlan időre szól. A jegyző felett az egyéb munkáltatói jogokat a
polgármester gyakorolja.
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17. Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszony(ok) megjelölése:
Foglalkoztatottjainak jogviszonya alapesetben köztisztviselő, melyekre a
közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény az irányadó.
Foglalkoztatottjainak jogviszonya lehet továbbá közalkalmazott, melyekre a
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény az irányadó. Egyes
foglalkoztatottjainak a jogviszonya munkavállaló, melyekre nézve a Munka
Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény az irányadó. Egyéb foglalkoztatásra
irányuló jogviszonyra a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény (pl.
megbízási jogviszony) az irányadó.
18. A költségvetési szerv képviseletére jogosultak: a jegyző.
19. Az intézményi vagyonnal kapcsolatos rendelkezési jogok:
A feladatok ellátásához a Polgármesteri Hivatal rendelkezésére áll a Képviselőtestület által rábízott székhelyen lévő épület ingatlan, valamint a hivatal leltár
szerint nyilvántartott eszközei és az éves költségvetés szerinti pénzeszközök.
A hivatal használatában lévő és a fentiekben részletezett, az alapító tulajdonát
képező ingatlanok, valamint az ingó vagyon feletti rendelkezési jog az ingyenes és
teljes körű használati jog gyakorlására és rendeltetésszerű használatára terjed ki.
Az önkormányzat tulajdonában és a hivatal használatában lévő vagyontárgyak
feletti rendelkezési jog önállóan illeti meg az intézményt. Az ilyen vagyontárgyak
elidegenítése
és
hasznosítása,
rendeltetésszerű
használata
módosítása
vonatkozásában az intézmény a rendelkezési jognak és rendeltetésszerű
használatnak megfelelően – az alapfeladat ellátása sérelme nélkül - az
önkormányzat vagyonáról szóló és a vagyontárgyak feletti tulajdonosi
rendelkezési jog gyakorlásának szabályairól a 4/1993 (II.1) számú képviselőtestületi rendeletben meghatározott időtartam szerint, mértékben és módon
önállóan, illetve tulajdonosi hozzájárulás alapján dönt.
A hivatal a rendelkezésre álló helyiségeket meghatározott időtartamra bérletbe
adhatja. A bérletbe adásra akkor van lehetőség, ha az nem akadályozza a
hivatalban folyó munkát.
Az Alapító Okirat módosításai 2013. szeptember 30. napján lépnek hatályba.
Záradék: Az 58/2009.(V.25.) Ökt. sz. határozattal elfogadott Alapító Okirat a
97/2009.(VI.29.) Ökt. sz. határozattal, a 138/2009.(IX.28.) Ökt. sz. határozattal, az
59/2011. (IV. 26.) Ökt. sz. határozattal, a 35/2012.(III.23.) Ökt. sz. határozattal,
valamint a 109/2013. (IX. 30.) Ökt. sz. határozattal lett módosítva.

Szeghalom, 2013. szeptember 30.

Macsári József
polgármester

