Alapító Okirat
Szajol Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban: Mötv.), az államháztartásról szóló 2011.
évi CXCV. törvény, valamint a 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet alapján az alábbi
alapító okiratot adja ki:

Költségvetési szerv neve:

Szajoli Polgármesteri Hivatal

Székhelye:

5081 Szajol, Rózsák tere 1.

Telephelyei:

Sportcsarnok Szajol

Jogszabályban meghatározott közfeladata: Közigazgatás
Közfeladata:
Az 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 összeghangolásában.
Alaptevékenysége:
A Polgármesteri Hivatal ellátja az Mötv-ben és a vonatkozó egyéb jogszabályokban számára
meghatározott feladatokat.
Gondoskodik a helyi önkormányzat bevételeivel és kiadásaival kapcsolatban a tervezési,
gazdálkodási, ellenőrzési, finanszírozási, adatszolgáltatási és beszámolási feladatok
ellátásáról.
Államháztartási szakágazati besorolása:
841105

Helyi önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások igazgatási
tevékenysége

Az alaptevékenységek szakfeladat rend szerinti besorolása:
680002

Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése

811000

Építményüzemeltetés

821000

Adminisztratív, kiegészítő szolgáltatás

841112

Önkormányzati jogalkotás

841114

Országgyűlési képviselőválasztáshoz kapcsolódó tevékenységek

841115

Önkormányzati képviselőválasztáshoz kapcsolódó tevékenységek

841117

Európai parlamenti képviselőválasztáshoz kapcsolódó tevékenységek
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841118

Országos és helyi népszavazáshoz kapcsolódó tevékenységek

841126

Önkormányzatok és társulások általános végrehajtó igazgatási tevékenysége

841133

Adó, illeték kiszabása, beszedése, adóellenőrzés

841154

Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok

841163

Pályázat és támogatáskezelés, ellenőrzés

841173

Statisztikai tevékenység

841191

Nemzeti ünnepek programjai

841907

Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szerveikkel

842421

Közterület rendjének fenntartása

931102

Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése

Illetékességi területe: Szajol község közigazgatási területe
Az alapító szerv neve: Szajol Községi Önkormányzat
Az alapítás éve: 1990.
Az irányító szerv neve, székhelye: Szajol Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
5081 Szajol, Rózsák tere 1.
Gazdálkodási besorolás: önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv
Vezetőjének megbízási rendje:
Szajol Községi Önkormányzat polgármestere nyilvános pályázat útján, az Mötv. 82. §-a,
valamint a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvényben (továbbiakban:
Ktv.) meghatározott képesítési követelményeknek megfelelő jegyzőt nevez ki, határozatlan
időre.
Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszonyok megjelölése:
A költségvetési szervnél foglalkoztatottak foglalkoztatási jogviszonya a Ktv., a Munka
Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (továbbiakban: Mt.), a közalkalmazottak
jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (továbbiakban: Kjt.), a Polgári Törvénykönyvről
szóló 1959. évi IV. törvény (továbbiakban: Ptk.), valamint a polgármesteri tisztség ellátásának
egyes kérdéseiről és az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról szóló 1994. évi LXIV.
törvény alapján áll fenn.
Feladat ellátást szolgáló vagyon:
Szajol Községi Önkormányzat tulajdonában álló, 234 hrsz-ú ingatlan és a vagyonleltárban
nyilvántartott tárgyi eszközök.
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A vagyon feletti rendelkezés joga:
A vagyonnal való gazdálkodás vonatkozásában az önkormányzati vagyongazdálkodásról szóló
önkormányzati rendeletben foglaltak szerint kell eljárni.

Záradék

Jelen Alapító Okirat 2013. február 1-jén lép hatályba, ezzel egyidejűleg a 2012. február 9-én
kelt, az 5/2012. (II. 9.) számú képviselő-testületi határozattal jóváhagyott Alapító Okirat
hatályát veszti.
Jelen Alapító Okiratot Szajol Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 3/2013. (I. 31.)
számú határozattal hagyta jóvá.

Szajol, 2013. január 31.

Szöllősi József
polgármester

Dr. Bartók László
jegyző

