ALAPÍTÓ OKIRAT
A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, valamint az államháztartásról szóló törvény
végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet alapján Püspökladány Város
Önkormányzata Képviselő-testülete a Püspökladányi Polgármesteri Hivatal alapító okiratát a következők szerint határozza meg:
A költségvetési szerv
neve: Püspökladányi Polgármesteri Hivatal
Székhelye: 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2.
Alapítás ideje: 1990. szeptember 30.
Az alapító jogokkal felruházott
irányító és felügyeleti Püspökladány Város Önkormányzata Képviselő-testülete
szerv neve, címe: 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2.
A költségvetési szerv illetékességi Püspökladány város közigazgatási területe, továbbá járásszékhely
területe, működési köre: települési jegyzői hatáskörbe tartozó építésügyi hatósági eljárások
végzése során a járás valamennyi településének közigazgatási
területe az építésügyi és az építésfelügyeleti hatóságok kijelöléséről és működési feltételeiről szóló 343/2006. (XII. 23.) Korm.
rendelet szerint.
A költségvetési szerv jogállása: önálló jogi személy
Gazdálkodási besorolása alapján: önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv
Jogszabályban meghatározott Az önkormányzat működésével, valamint a polgármester és a
közfeladata: jegyző feladat- és hatáskörébe tartozó ügyek döntésre való előkészítésével és végrehajtásával kapcsolatos feladatok ellátása a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX.
törvény 84. § (1) bekezdése alapján.
Alaptevékenysége: A Polgármesteri Hivatal ellátja a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvényben és a vonatkozó
jogszabályokban számára meghatározott feladatokat. Gondoskodik a helyi önkormányzat bevételeivel és kiadásaival kapcsolatban
a tervezési, gazdálkodási, ellenőrzési, finanszírozási, adatszolgáltatási és beszámolási feladatok ellátásáról.
Megnevezése:
TEÁOR szerint: Általános közigazgatás

Száma:
8411

Szakágazat szerinti Helyi önkormányzatok, valabesorolása: mint többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysé841105
ge
Szakfeladat szerinti
besorolása:
Építményüzemeltetés

811000

Önkormányzati jogalkotás

841112

Országgyűlési képviselő választásokhoz kapcsolódó tevé841114
kenységek
Önkormányzati képviselő választásokhoz kapcsolódó tevé841115
kenységek
Országos és helyi nemzetiségi
önkormányzati választásokhoz kapcsolódó tevékenységek 841116
Európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó
841117
tevékenységek
Országos és helyi népszavazáshoz kapcsolódó tevékenységek

841118

Területi általános végrehajtó
igazgatási tevékenység

841124

Önkormányzatok és többcélú
kistérségi társulások igazgatá841126
si tevékenysége
Adó, illeték kiszabása, beszedése, adóellenőrzés

841133

Általános gazdasági, társadalmi tervezési tevékenységek
841172
helyi, területi szinteken
Statisztikai tevékenység

841173

Város-, községgazdálkodási
m.n.s. szolgáltatások

841403
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Önkormányzatok és társulások elszámolásai
841901
Finanszírozási műveletek

841906

Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szerveikkel

841907

Fejezeti és általános tartalékok elszámolása

841908

Közterület rendjének fenntar842421
tása
Szociális ösztöndíjak

854314

Aktív korúak ellátása

882111

Lakásfenntartási támogatás
normatív alapon

882113

Helyi rendszeres lakásfenntartási támogatás

882114

Kiegészítő gyermekvédelmi
támogatás

882118

Óvodáztatási támogatás

882119

Átmeneti segély

882122

Temetési segély

882123

Rendkívüli gyermekvédelmi
támogatás

882124

Egyéb önkormányzati eseti
pénzbeli ellátások

882129

Közgyógyellátás

882202

Köztemetés

882203

Önkormányzatok által nyújtott lakástámogatás

889942

Munkáltatók által nyújtott
lakástámogatás

889943
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Rövid időtartamú közfoglalkoztatás

890441

Foglalkoztatást helyettesítő
támogatásra jogosultak hoszszabb időtartamú közfoglalkoztatása

890442

Egyéb közfoglalkoztatás

890443

Egyéb m.n.s. közösségi, társadalmi tevékenységek támoga890509
tása
Lakóingatlan bérbeadása,
üzemeltetése

680001

Nem lakóingatlan bérbeadása,
680002
üzemeltetése
Az ellátható vállalkozási
tevékenység köre: A költségvetési szerv vállalkozási tevékenységet nem folytat.
Vezetőjének kinevezési, Püspökladány Város Önkormányzata polgármestere nyilvános
megbízási, választási rendje: pályázat útján, határozatlan időtartamra jegyzőt nevez ki a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX.
törvény 82. §-a, valamint a közszolgálati tisztviselőkről szóló
2011. évi CXCIX. törvényben meghatározott képesítési követelményeknek megfelelően.
Foglalkoztatottjaira vonatkozó A költségvetési szervnél foglalkoztatott foglalkoztatási jogviszofoglalkoztatási jogviszonyok nya a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törmeg jelölése: vény (Kttv.), a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi
XXXIII. törvény (Kjt.), a munka törvénykönyvéről szóló 2012.
évi I. törvény (Mt.), valamint a Polgári Törvénykönyvről szóló
1959. évi IV. törvény alapján áll fenn.
A feladatellátást szolgáló - Püspökladány Város Önkormányzata tulajdonában lévő ingatlan,
vagyon: ingó és egyéb vagyon kezelése és használata a mindenkori vagyonrendeletben meghatározottak szerint.
- A gazdálkodáshoz rendelkezésre álló vagyon értékét a számviteli
nyilvántartások alapján elkészített mindenkori éves mérleg tartalmazza.
- A vagyoni állapotot a hivatal mindenkori leltára tartalmazza.
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A vagyon feletti rendelkezés joga: A vagyonnal való gazdálkodás során Püspökladány Város Önkormányzatának az önkormányzat vagyonáról, a vagyongazdálkodás szabályairól, valamint a nem lakáscélú helyiségek bérletéről
szóló mindenkor hatályos önkormányzati rendelet szerint kell
eljárni.
Gazdasági társaságokban a képviselő-testület döntésének megfelelően részt vesz.

Záradék:
Püspökladány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Püspökladány Város
Önkormányzat Polgármesteri Hivatala alapító okiratát a 60/X /2009. (V. 28.) számú
határozatával hagyta jóvá, a 97/VIII/2009. (VIII. 27.) számú, a 16/IX/2010. (II. 25.)
számú, a 3/VIII/2011. (I. 27.) számú és a 48/2013. (IV. 29.) számú határozataival módosította.
Püspökladány, 2013. április 30.

D o m b i Imréné
polgármester
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