Alapító okirat
módosításokkal egységes szerkezetben
Költségvetési szerv
Neve:
Köröstarcsa Község Önkormányzata Polgármesteri Hivatal
Idegen neve: Rövid neve:

-

Székhelye:
5622 Köröstarcsa Kossuth tér 7.
2.)
Létrehozásáról rendelkező jogszabály (határozat(ok)):
110/1999.(XII.02.), 61/2009.(IV.23.) kt. számú határozat
Közvetlen jogelődjének neve, székhelye: 3.)

Helyébe a következő rendelkezés lép:

Jogszabályban – a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény - meghatározott
közfeladata:
Alap- és vállalkozási tevékenysége:
Alaptevékenysége
a.)
841105

Helyi önkormányzatok, valamint többcélú
kistérségi társulások igazgatási tevékenysége

b.) Az intézmény feladatai:
Az intézmény szakfeladatai
Tevékenységek megnevezése

szakfeladatszám

Erdészeti, egyéb erdőgazdálkodási tevékenységek

021000

Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése

370000

Települési hulladék kezelése, ártalmatlanítása

382101

Lakó és nem lakó épület építése

412000

Út, autópálya építése

421100

Folyadék szállítására szolgáló közmű építése

422100

Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása

522110

Saját tulajdonú ingatlan adásvétele

681000

Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése

682001

Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése

682002

Zöldterület-kezelés

813000

Önkormányzati jogalkotás

841112

Országgyűlési képviselő választáshoz kapcs. tev.

841114

Önkormányzati képviselő-választáshoz kapcs. tev.

841115

Országos, települési és területi kisebbségi önk. választáshoz kapcs. tev. 841116
Európai parlamenti képviselő-választáshoz kapcs. tev.

841117

Országos és helyi népszavazáshoz kapcs. tev.

841118

Önkormányzatok és TKT-k igazgatási tevékenysége

841126

Adóigazgatás

841132

Önkormányzatok közbeszerzési eljárásainak
lebonyolításával összefüggő szolgáltatások

841401

Közvilágítás

841402

Város és községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások

841403

Önkormányzatok, TKT-k elszámolásai

841901

Központi költségvetési befizetések

841902

Intézményfinanszírozás

841907

Önkormányzatok m.n.s. nemzetközi kapcsolatai
Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek

842155
842541

Alapfokú oktatási intézmények, programjainak komplex támogatása 852000
Háziorvosi alapellátás

862101

Háziorvosi ügyeleti ellátás

862102

Fogorvosi alapellátás

862301

Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás

869041

Ifjúság-egészségügyi gondozás

869042

Rendszeres szociális segély

882111

Lakásfenntartási támogatás normatív alapon

882113

Ápolási díj alanyi jogon

882115

Ápolási díj méltányossági alapon

882116

Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás

882118

Óvodáztatási támogatás

882119

Átmeneti segélyek

882122

Temetési segélyek

882123

Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás

882124

Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása

882125

Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások

882129

Közgyógyellátás

882202

Köztemetés

882203

Önkormányzatok által nyújtott lakástámogatás
Munkáltatók által nyújtott lakástámogatás

889942
889943

Speciális tehetséggondozó pr. hátrányos helyzetű gyermekek,
fiatalok részére

890115

Civil szervezetek működési támogatása

890301

Rövid időtartamú közfoglalkoztatás

890441

Bérpótló juttatásra jogosultak hosszabb időtartamú foglalkoztatása 890442
Egyéb közfoglalkoztatás

890443

Szakszervezeti tevékenység támogatása

890603

Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése

931102

Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása

931204

M.n.s. egyéb sporttámogatás

931903

Köztemető fenntartás és működtetés

960302

Települési kisebbségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége

841127

Falumegújítás és fejlesztés

841354

Foglalkoztatást elősegítő képzések

855933

Egyéb oktatást kiegészítő tevékenység

856099

Máshova nem sorolható egyéb felnőttoktatás

855937

Közművelődési tevékenységek és támogatásuk

910501

c.)

Vállalkozási tevékenysége és ennek arányának felső határa a szerv kiadásaiban:
maximum 0 %

4.)
Működési köre: Illetékessége Köröstarcsa Község közigazgatási területe
5.)
Irányító szerv(einek) neve, székhelye:
Köröstarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
5622 Köröstarcsa Kossuth tér 7.

Alapítói jogokkal felruházott irányító szerv(ek) neve, székhelye: Felügyeleti szerv(ek) neve, székhelye: 6.)
Típus szerinti besorolása:
A tevékenységek jellege alapján: közhatalmi költségvetési szerv
Közszolgáltató szerv fajtája:
Feladatellátáshoz kapcsolódó funkciója: önállóan működő és gazdálkodó, teljes
jogkörrel rendelkező költségvetési szerv
Ellátja Köröstarcsa Község Önkormányzata Szabó Károly Művelődési Ház és
Könyvtár, és a Köröstarcsa Község Önkormányzata Alapszolgáltatási Központ
gazdálkodási feladatait.
7.)
Vezetőjének (vezető szerve, testülete, tagjainak) kinevezési, megbízási, választási rendje:
A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 36. § (1) bekezdés, Köztisztviselők
jogállásáról szóló többszörösen módosított 1992. évi XXIII.
törvény 8. § (1) bekezdés, 10. § a) pont
A jegyzői állást nyilvános pályázat útján kell betölteni.
A pályázati eljárás előkészítésével és lefolytatásával kapcsolatos feladatokat a polgármester
köteles elvégezni.
A jegyzőt Köröstarcsa Község Önkormányzata Képviselő-testülete nevezi ki határozatlan
időre.
8.)
Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszony(ok) megjelölése:
Köztisztviselői jogviszony(1992. évi XXIII. törvény)
Munka törvénykönyve hatálya alá tartozó jogviszony (1992. évi XXII. törvény)
9.)
Jogi személyiségű szervezeti egység(einek) adatai: Megszűnésének
időpontja: pontos feltétele: 10.)
Alapító, illetve a fenntartó neve és címe: Köröstarcsa Község Önkormányzatának
Képviselő-testülete 5622 Köröstarcsa Kossuth tér 7.
Az intézmény típusa: polgármesteri hivatal
11.)

Nemzeti, etnikai, kisebbségi és más feladatait: Tagintézménye(i): Telephelye(i), címe(i): -

12.)
A feladatellátást szolgáló vagyon: Köröstarcsa Község Önkormányzata Képviselőtestülete által rendelkezésére bocsátott intézményi leltár szerint
nyilvántartott eszközök és forgalomképtelen önkormányzati törzsvagyon.
A vagyon feletti rendelkezés joga: Az intézmény a rendelkezésre álló vagyontárgyakat
feladatainak ellátáshoz szabadon használhatja, illetve azokkal a többször
módosított 9/2007(IV.27.) önkormányzati rendeletben foglaltak szerint
rendelkezik.
Köröstarcsa, 2011. szeptember 15.

Smiri László
polgármester sk.

Pardiné dr. Szabó Zsuzsanna
címzetes főjegyző sk.

