Nagykőrösi Polgármesteri Hivatal
Alapító Okirata
Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország helyi önkormányzatairól
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV.
törvény 8. §-ában, továbbá az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.
(XII. 31.) Kormányrendelet 5. § (1)-(2) bekezdésében foglaltak alapján a
Nagykőrösi Polgármesteri Hivatal
Alapító Okiratát az alábbiak szerint határozza meg.
1.) A költségvetési szerv neve:
Nagykőrösi Polgármesteri Hivatal
A költségvetési szerv székhelye: 2750 Nagykőrös, Szabadság tér 5.
1.1.

Létrehozásáról rendelkező határozat:
Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő-testületének
53/2000. (V. 25.) ÖT. sz. határozata

1.2.

Telephelye:
2750 Nagykőrös, Szabadság tér 4.

1.3.

Törzsszáma: 395171

2.) A költségvetési szerv fenntartója és irányító szerve:
2.1.

A költségvetési szerv alapítói jogokkal felruházott fenntartója és címe:
Nagykőrös Város Önkormányzata
2750 Nagykőrös, Szabadság tér 5.

2.2.

A költségvetési szerv irányító szervének neve, székhelye:
Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő-testülete
2750 Nagykőrös, Szabadság tér 5.

3.) A költségvetési szerv jogszabályban meghatározott közfeladata:
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a
továbbiakban: Mötv.) 84. § (1) bekezdése alapján a polgármesteri hivatal ellátja az
önkormányzatok 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.
4.) A költségvetési szerv tevékenysége:
4.1.

Alaptevékenysége:
A Polgármesteri Hivatal működéséhez, a helyi önkormányzat, a helyi
nemzetiségi önkormányzat gazdasági feladatainak ellátásához, a jegyzőhöz
telepített államigazgatási feladatok végzéséhez szükséges személyi, tárgyi
feltételek biztosításához, a vagyonkezelt ingó-ingatlan vagyon fenntartásához
kapcsolódó tevékenységek.

4.2.

A költségvetési szerv államháztartási szakágazat szerinti besorolása:
Általános közigazgatás TEÁOR 8411
Szakágazata és száma: Helyi önkormányzatok, és társulások igazgatási
tevékenysége 841105

4.3.

A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkciók szerinti
besorolása:

011130
011220
013210
013360
016010
016020
016030
031030
044310
106020
109010
4.4.

Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és
általános igazgatási tevékenysége
Adó-, vám és jövedéki igazgatás
Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások
Más szerv részére végzett pénzügyi gazdálkodás, üzemeltetési,
egyéb szolgáltatások
Országgyűlési,
önkormányzati
és
európai
parlamenti
képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek
Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek
Állampolgársági ügyek
Közterület rendjének fenntartása
Építésügyi igazgatás
Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő feladatok
Szociális szolgáltatások igazgatása

A hivatal vállalkozási tevékenységet nem folytat.

5.) Illetékessége, működési köre: Nagykőrös város közigazgatási területe, valamint az
egyes ágazati jogszabályok által meghatározott illetékességi terület.
6.) A költségvetési szerv vezetőjének kinevezési, megbízási, választási rendje:
A jegyző vezeti a Polgármesteri Hivatalt. A jegyző kinevezése az Mötv. 82. §-a, valamint
a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezéseinek
megfelelően történik. A költségvetési szerv vezetőjét, a jegyzőt a polgármester pályázat
útján határozatlan időre nevezi ki. A jegyző tekintetében a polgármester gyakorolja a
munkáltatói jogokat.
7.) A költségvetési szerv foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszonyok:
Foglalkoztatottjainak jogviszonya alapesetben köztisztviselő, melyekre a közszolgálati
tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény az irányadó.
Egyes foglalkoztatottjainak jogviszonya munkavállaló, melyekre nézve a Munka
Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény az irányadó.
Egyéb foglalkoztatási jogviszonyra a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény
az irányadó.
8.) A feladatellátást szolgáló vagyon és a vagyon feletti rendelkezési jog:
 az 5106 hrsz-ú természetben Nagykőrös, Szabadság tér 5.
 az 5105 hrsz-ú természetben Nagykőrös, Szabadság tér 4. sz. alatt található
ingatlanok
 A leltár szerint nyilvántartott immateriális javak és tárgyi eszközök.
A költségvetési szerv feladatellátását szolgáló vagyontárgyakkal a költségvetési szerv a
hatályos önkormányzati vagyonrendelet alapján rendelkezik.
9.) A költségvetési szerv képviseletére jogosult személyek:
A Polgármesteri Hivatal képviseletére a jegyző, távollétében az aljegyző, illetve a jegyző
által írásban meghatalmazott köztisztviselő jogosult.

ZÁRADÉK:
Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Nagykőrösi Polgármesteri Hivatal
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okiratát a 110/2014. (IX. 25.)
önkormányzati határozatával hagyta jóvá.
Jelen Alapító Okirat a törzskönyvi nyilvántartásba vétel időpontjával lép hatályba, ezzel
egyidejűleg a Nagykőrösi Polgármesteri Hivatal Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselőtestülete 182/2012. (XII. 13.) önkormányzati határozatával jóváhagyott, 2012. december 13.
napján kelt egységes szerkezetű Alapító Okirata hatályát veszti.
Nagykőrös, 2014. szeptember 25.

DR. CZIRA SZABOLCS
polgármester

