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HATÁROZAT:

Mindszent Város Képviselő-testülete megtárgyalta „Polgármesteri Hivatal alapító
okiratának módosítása” tárgyú előterjesztést, és a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság
javaslata alapján úgy határoz, hogy jóváhagyja a Polgármesteri Hivatal egységes
szerkezetbe foglalt „Alapító okiratát” az előterjesztés mellékletében foglaltak szerint.
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ALAPÍTÓ OKIRAT

Mindszent Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi
CXCV. törvény 8./A ~ szakaszában, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló
2011. évi CLXXXIX. törvényben kapott felhatalmazás alapján, az államháztartásról szóló
törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.3 1.) Kormányrendelet 5. ~ (1)-(2) bekezdése
szerinti tartalommal az alábbi alapító okiratot adja ki:

1.! A költsé2vetési szerv Mindszenti Polgármesteri Hivatal
me2nevezése:

2.! A költsé2vetési szerv Polgármesteri Hivatal
rövidített neve:

3.! Székhelye: 6630 Mindszent, Köztársaság tér 31.

4.! Telephelye címe, neve: Gazdasági udvar
6630 Mindszent, Kőrösi Cs. S. u. 2.
Irodaház
6630 Mindszent, Köztársaság tér 16.

5.! Jo~e1őd me2nevezése, Mindszent Város Gondozási Központja
székhelye: 6630 Mindszent, Köztársaság tér 16.

6.! Közfeladata: Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvénybe foglalt kötelező, valamint a
különböző ágazati jogszabályokban a képviselő-testület, a
polgármester és a jegyző hatáskörébe utalt feladatainak
ellátása és önként vállalt feladatok.

7.! Szakmai alaptevékenysé~e: Az önkormányzat működésével, valamint a polgármester
vagy a jegyző feladat-, és hatáskörébe tartozó ügyek
döntésre való előkészítésével és végrehajtásával
kapcsolatos feladatok ellátása. A hivatal közreműködik
az önkormányzatok egymás közötti, valamint az állami
szervekkel történő együttműködésének
összehango lásában.

8.! Allamháztartási szaká2azati 841105 Helyi önkormányzatok és társulások igazgatási
besorolása: tevékenysége

9.! Szakmai 011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok
a1aptevékenysé~(ek) jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége
kormányzati funkció 011220 Adó-, vám- és jövedéki igazgatás
szerinti me2jelölése 013350 Az önkormányzati vagyonnal való

gazdálkodással kapcsolatos feladatok
013360 Más szerv részére végzett pénzügyi-
gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások
016010 Országgyűlési, önkormányzati és európai
parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó
tevékenységek



016030 Állampolgársági ügyek
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás
044310 Epítésügy igazgatása
061010 Lakáspolitika igazgatása
076010 Egészségügy igazgatása
082010 Kultúra igazgatása
098010 Oktatás igazgatása
106020 Lakásfenntartással, lakhatással összernggő
ellátások
109010 Szociális szolgáltatások igazgatása

10.! Illetékessé2e, működési Mindszent Város közigazgatási területe
köre:

11.! Irányító szerv Mindszent Város Önkormányzat Képviselő-testülete
me2nevezése, székhelye: 6630 Mindszent, Köztársaság tér 31.

12.! Alapítói io~okkal Mindszent Város Önkormányzat Képviselő-testülete
felruházott irányító szerv 6630 Mindszent, Köztársaság tér 31.
megnevezése, székhelye:

13.! Fenntartó neve, székhelye: Mindszent Város Önkormányzat
6630 Mindszent, Köztársaság tér 31.

14.! Vezetőjének me2bízási A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
rendje: CLXXXIX. törvény 82. ~ (1) bekezdése értelmében a

polgármester nevezi ki pályázat alapján.
15.! Fo~lalkoztatottjaira a.! Elsősorban köztisztviselői jogviszony, melyre a
vonatkozó foglalkoztatási közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi
jo~viszonyok me~ielölése: CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók.

b.! Egyes foglalkoztatottak esetében
munkajogviszony, melyre a munka
törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény
rendelkezései az irányadók.

c./ Bizonyos esetekben megbízási jogviszony, melyre
a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V.
törvény rendelkezései az irányadók.

d.I Egyes foglalkoztatottak esetében közalkalmazotti
jogviszony, melyre a közalkalmazottak
jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény
rendelkezései az irányadók.

e./ Egyes foglalkoztatottak esetében
közfoglalkoztatási jogviszony, amelyre a
közfoglalkoztatásról és a közfoglalkoztatáshoz
kapcsolódó, valamint egyéb törvények
módosításáról szóló 2011. évi CVI. törvény az
rendelkezései az irányadók.

16.! A feladatellátást szol~j~ Mindszent Város Önkormányzatának tulajdonában
lévő, az önkormányzat törzsvagyonába sorolt és az
önkormányzat könyvviteli nyilvántartásában rögzített
ingatlanok, (a Hivatal épülete: 6630 Mindszent,



Köztársaság tér 31., a Gazdasági udvar: 6630
Mindszent, Kőrösi Cs. S. u. 2. és az Irodaház 6630
Mindszent, Köztársaság tér 16. épületének a
feladatellátásra kijelölt irodái) és az önkormányzat
befektetett eszközök nyilvántartásában szereplő
nagyértékű tárgyi eszközök, valamint a költségvetési
szerv nyilvántartásában szereplő kisértékű tárgyi
eszközök.

17.! A vagyon feletti
rendelkezési jog:

Az önkormányzati vagyonnal való
rendelkezés szabályairól szóló
rendelet, a mindenkori költségvetési
valamint más hatályos jogszabályi
határozzák meg.

Jelen alapító okirat a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzéssel lép hatályba,
egyidejűleg a Mindszenti Polgármesteri Hivatal 2014. július 24. napján kelt 159/2014.
24.) Kt. számú határozattal elfogadott egységes szerkezetű alapító okirata hatályát veszti.

A Mindszent Város Önkormányzat a Mindszenti Polgármesteri Hivatal egységes szerkezetbe
foglalt alapító okiratát Mindszent Város Képviselő-testülete a 26/2015. (I. 28.) Kt. számú
határozatával hagyta jóvá.

Mindszent, 2015. január 29.

Zs~ ér Károly
p . ~gármester

Dr.~Szilvia
jegyző

Záradék:

gazdálkodás és
önkormányzati

rendelet,
előírások

ezzel
(VII.




