ALAPÍTÓ OKIRAT

Alsózsolca Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV.
törvény (továbbiakban: Áht.) 8. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a
államháztartásról szóló törvény végrehajtására kiadott 368/2011. (XII.31.) Korm.rendelet 5. §
(1)-(2) bekezdésében foglalt tartalmi követelményeknek megfelelően az alábbi alapító
okiratot adja ki:
1. A költségvetési szerv
1.1. Megnevezése: Alsózsolcai Polgármesteri Hivatal
1.2. Székhelye:
3571 Alsózsolca Kossuth Lajos út 138.
1.3. Telephelye: 3571 Alsózsolca Tanács út 2.
2. A költségvetési szerv jogelődjének megnevezése, székhelye:
- Alsózsolca Város Polgármesteri Hivatala / 2007. 07. 01 - 2013.02.28-ig/
- Alsózsolca Községi Tanács 1950-1971-ig
- Nagyközségi Tanács 1990-ig
- Alsózsolca Nagyközség Önkormányzatának
Polgármesteri Hivatala 2007. 06.30-ig/
3. A költségvetési szerv 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 alaptevékenysége:
4.1.

A polgármesteri hivatal ellátja a Mötv-ben és a vonatkozó egyéb jogszabályokban
a számára meghatározott feladatokat.
4.2. Gondoskodik a helyi önkormányzat és a Roma Nemzetiségi Önkormányzat
bevételével és kiadásaival kapcsolatban a tervezési, gazdálkodási ellenőrzési és
finanszírozási adatszolgáltatási és beszámolási feladatok ellátásáról.

5. Államháztartási szakágazati besorolás:
841 105

Helyi önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások igazgatási
tevékenysége

6. Az alaptevékenység szakfeladati rend szerinti besorolása:
841 112
841 114
841 115

Önkormányzati jogalkotás
Országgyűlési képviselőválasztáshoz kapcsolódó tevékenységek
Önkormányzati képviselőválasztáshoz kapcsolódó tevékenységek

841 116

Országos és helyi
tevékenységek

841 117
841 118
841 126
841 127
841 133
841 173
841 325
841 907
811 000
821 000
890 441
890 442
890 443
680 002
882 111
882 113
882 117
882 119
882 202
882 112
882 115

Európai parlamenti képviselőválasztáshoz kapcsolódó tevékenységek
Országos és helyi népszavazáshoz kapcsolódó tevékenységek
Önkormányzatok és társulások igazgatási tevékenysége
Helyi nemzetiségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége
Adó, illeték kiszabása, beszedése, ellenőrzése
Statisztikai tevékenység
Építésügyi, területpolitikai területi igazgatása és szabályozása
Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szervekkel
Építményüzemeltetés
Adminisztratív kiegészítő szolgáltatás
Rövid időtartalmú közfoglalkoztatás
Foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jog. Hossz. Időtartl. Közfoglal.
Egyéb közfoglalkoztatás
Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
Aktív korúak ellátása
Lakásfenntartási támogatás normatív alap
Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás
Óvodáztatási támogatás
Közgyógyellátás
Időskorúak járadéka
Ápolási díj alanyi jogon

nemzetiségi

önkormányzati

választásokhoz

kapcsolódó

7. A költségvetési szerv illetékessége, működési köre:
7.1. Alsózsolca Város közigazgatási területe
8. Irányító szerv neve, székhelye:
Alsózsolca Város Önkormányzat Képviselő-testülete
3571 Alsózsolca Kossuth Lajos út 138
9. Alapítói jogokat gyakorló irányító szervek neve, székhelye:
Alsózsolca Város Önkormányzat Képviselő-testülete
3571 Alsózsolca Kossuth Lajos út 138
10. Gazdálkodási besorolása:
Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv
11. A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje:
A jegyző kinevezése a Mötv. 82 §, valamint a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi
CXCIX. törvény rendelkezéseinek megfelelően történik.
A település polgármestere – pályázat alapján határozatlan időre – nevezik ki a jegyzőt.

12. A költségvetési
megjelölése:

szerv

foglalkoztatottjaira vonatkozó

foglalkoztatási

jogviszony

11.1. A Polgármesteri Hivatal foglalkoztatottjainak jogviszonya alapesetben a
közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény szerinti közszolgálati
jogviszony.
11.2. Foglalkoztatottjainak jogviszonya lehet továbbá közalkalmazott, melyekre a
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény az irányadó.
11.3. Egyes foglalkoztatottjainak a jogviszonya munkavállaló, melyekre nézve a Munka
Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény az irányadó.
11.4 Egyéb foglalkoztatásra irányuló jogviszonyra a Polgári Törvénykönyvről szóló
1959. évi. IV. törvény (pl. megbízási jogviszony) az irányadó.
11.5. A közfoglalkoztatásról és a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó, valamint egyéb
törvények módosításáról szóló 2011. évi CIV. törvény alapján közfoglalkoztatási
jogviszony.

13. A feladatellátást szolgáló vagyon:
- A 342 hrsz-on lévő 1354 m2 /Alsózsolca, Kossuth Lajos út 138./ területű ingatlan /
- Alsózsolca, Tanács u- 2. 342 hrsz-on 1354 m2 területen lévő épület rész,
- Alsózsolca, Petőfi Sándor út 33. szám alatti 404 m2 területű telek
- Alsózsolca, Tanács út 3. szám alatti 400 m2 parkoló
- Alsózsolca Tanács út 6. szám alatti temető

ZÁRADÉK
Az alapító okirat 2013. március 1-jén lép hatályba, ezzel egyidejűleg Alsózsolca Város
Önkormányzatának képviselő-testülete által a 155/2012. /X.11./ KT határozattal elfogadott,
2012. október 8-án kelt egységes szerkezetű alapító okirat hatályát veszti.
Az alapító okiratot Alsózsolca Város Önkormányzat Képviselő-testülete 12/2013. (II.08)
számú határozatával hagyja jóvá.

Alsózsolca, 2013. február 8

______________________
Zsiros Sándorné
polgármester

___________________________
Urbánné Lengyel Zsuzsanna
jegyző

