HATÁROZAT-TERVEZET

ALAPÍTÓ OKIRAT
Rákócziújfalu Községi Önkormányzatának Képviselő testülete államháztartásról
szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,
az államháztartásról szóló törvény végrehajtására kiadott 368/2011. (XII. 31) Korm.
rendelet 5. § (1)-(2) bekezdésében foglalt tartalmi követelményeknek megfelelően az
alábbi okiratot adja ki:
1./ A költségvetési szerv:
Megnevezése:
Rákócziújfalui Polgármesteri Hivatal
Székhelye:
5084 Rákócziújfalu, Rákóczi út 26.
Alapításának időpontja: 1990. 10. 01.
Alapításáról rendelkező
jogszabály:
a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.
törvény.
2./ Közfeladata:
A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a
továbbiakban: Mötv.) 84. § (1) bekezdése alapján a polgármesteri hivatal
ellátja az önkormányzat működésével, valamint a polgármester és 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 összehangolásában.
3./ Alaptevékenysége:
A polgármesteri hivatal ellátja a Mötv.-ben és a vonatkozó jogszabályokban a
számára megállapított feladatokat. Gondoskodik a helyi önkormányzat
bevételeivel és kiadásaival kapcsolatban a tervezési, gazdálkodási,
ellenőrzési, finanszírozási, adatszolgáltatási és beszámolási feladatok
ellátásáról.
3/A Az alaptevékenységek államháztartási szakágazati besorolása:
841105 Helyi önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások
Igazgatási tevékenysége.
3/B Az alaptevékenységek kormányzati funkció szerinti besorolása:
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
016030 Állampolgársági ügyek
109010 Szociális szolgáltatások Igazgatása
4./ Illetékessége, működési köre: Rákócziújfalu község közigazgatási területe.
5./ Irányító szerv neve, székhelye:
Rákócziújfalu Község Önkormányzatának
Képviselő-testülete
5084 Rákócziújfalu, Rákóczi út 26.
6./Alapító szerv neve székhelye:
Rákócziújfalu Község Önkormányzata
5084 Rákócziújfalu, Rákóczi út 26.
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7./ Vezető megbízási rendje:
A jegyző kinevezése a Mötv. 82. §-a, valamint a közszolgálati tisztviselőkről
szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezéseinek megfelelően történik. A
település polgármestere – pályázat alapján – határozatlan időre nevezi ki a
jegyzőt.
8./ Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszonyok megjelölései:
Foglalkoztatottjainak jogviszonya alapesetben köztisztviselő, melyre a
közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény az irányadó.
Foglalkoztatottjainak jogviszonya lehet továbbá közalkalmazott, melyre a
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az
irányadók.
Egyes foglalkoztatottjainak a jogviszonya munkavállaló, melyekre nézve a
Munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény előírásai vonatkoznak.
Egyéb foglalkoztatásra irányuló jogviszonyra a Polgári Törvénykönyvről szóló
1959. évi IV. törvény (pl.: megbízási szerződés) az irányadó.
9./ Záradék
Jelen alapító okirat a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzéssel lép hatályba,
ezzel egyidejűleg a Rákócziújfalui Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának
módosításáról szóló 97/2013.(X.29.) és a Rákócziújfalui Polgármesteri Hivatal
Alapító Okiratának egységes szerkezetbe foglalásáról szóló 98/2013.(X.29.)
önkormányzati határozatokat hatályon kívül helyezi.
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Rákócziújfalu, 2014. május …
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