Tiszacsege Város Önkormányzata

K I V O N A T
Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő‐testületének
2014. február 27‐én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből
33/2014.(II. 27.) KT. számú HATÁROZAT:
Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő‐testülete az államháztartásról szóló 2011. évi
CXCV. törvény 8.§ (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az államháztartási törvény
végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 5.§ (1)‐(2) bekezdése szerinti
tartalommal, valamint a 32/2014.(II. 27.) KT. számú határozata alapján az alábbi egységes
szerkezetű alapító okiratot adja ki:
ALAPÍTÓ OKIRAT
1.)

Intézmény neve:

Tiszacsegei Polgármesteri Hivatal

2.)

Székhelye:

4066 Tiszacsege, Kossuth u. 5. sz.

3.)

Közfeladata és szakmai
alaptevékenysége:

4.)

Főtevékenységének
államháztartási
szakágazati besorolása:

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény (továbbiakban: Mötv.) 84. § (1)
bekezdése
alapján
ellátja
az
önkormányzat
működésével, valamint a polgármester vagy a jegyző
feladat‐ és hatáskörébe tartozó ügyek döntésre való
előkészítésével
és
végrehajtásával
kapcsolatos
feladatokat. A hivatal közreműködik az önkormányzat
egymás közötti, valamint az állami szervekkel történő
együttműködésének összehangolásában.

841105 Helyi önkormányzatok és társulások igazgatási
tevékenysége

5.)

Illetékességi területe:

Tiszacsege Város közigazgatási területe

6.)

Irányító szerv neve:
székhelye:

7.)

Közfeladata és szakmai alaptevékenységei kormányzati funkció szerinti
megjelölése:
011130
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó
és általános igazgatási tevékenysége
011220
Adó‐, vám‐ és jövedéki igazgatás
016010
Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti
képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek
016020
Országos és helyi népszavazással kapcsolatos
tevékenységek

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő‐testülete
4066 Tiszacsege, Kossuth út 5.

8.)

Vagyon feletti rendelkezés:
o A vagyonnal való gazdálkodás vonatkozásában Tiszacsege Város
Önkormányzatának
az
Önkormányzat
vagyonáról
és
a
vagyongazdálkodásáról szóló 13/2013. (IV. 10.) önkormányzati rendeletében
foglaltak szerint kell eljárni.
o Az intézmény kezelésében lévő vagyon csak az alaptevékenység, a
rendeltetésszerű működés veszélyeztetése nélkül hasznosítható, adható
bérbe.

9.)

Az intézmény vezetőjének kinevezési, megbízási rendje:
A vezető kinevezése a Mötv. 82.§, valamint a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011.
évi CXCIX tv. rendelkezéseinek megfelelően történik.

10.) Foglalkoztatottjaira
vonatkozó foglalkoztatási
jogviszonyok megjelölése:

o

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi
CXCIX törvény alapján köztisztviselői jogviszony

o

Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I.
törvény

Tiszacsege, 2014. február 27.
Szilágyi Sándor
polgármester
ZÁRADÉK
Az alapító okiratot Tiszacsege Város Önkormányzata 33/2014.(II. 27.) KT számú határozatával
hagyta jóvá.
Jelen alapító okirat 2014. február 27. napján lép hatályba, ezzel egyidejűleg a Tiszacsege
Város Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala 2012. január 25. napján kelt ‐ 5/2012 (I.25.)
KT. számú határozattal elfogadott ‐ egységes alapító okirata hatályát veszti.
Tiszacsege, 2014. február 27.
Füzesiné Nagy Zita
jegyző
K. m. f.
Szilágyi Sándor sk.
polgármester

Füzesiné Nagy Zita sk.
jegyző

A kivonat másolat hiteléül:
Tiszacsege, 2014. február 27.

Zsólyominé Gyenes Anikó
jegyzőkönyvvezető
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