29/2012.(III.22.) számú határozat 2. számú melléklete

Péteri Községi Polgármesteri Hivatal Alapító Okirata
(módosításokkal egységes szerkezetben)
Péteri Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi
LXV. törvény 38.§(1) bekezdésében, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8-11.§ában, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31.) 5.§(1)-(2)
bekezdésében foglaltak alapján Péteri Községi Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratát az alábbiak
szerint határozza meg:
1. A költségvetési szerv:
a) neve, székhelye: Péteri Községi Polgármesteri Hivatal
2209 Péteri, Kossuth L. u. 2.
b) Létrehozásáról rendelkező határozat: 110/1193.(XII.15.)
c) KSH kódja: 1321847
d) A jogszabályban meghatározott közfeladata: általános közigazgatás.
2. A költségvetési szerv alaptevékenysége:
a) alaptevékenység szöveges meghatározása: az önkormányzat működésével, az
államigazgatási ügyek döntésre való előkészítésével és végrehajtásával
kapcsolatos feladatok ellátása
b) államháztartási szakágazati besorolása: 841105 Helyi önkormányzatok, valamint
kistérségi társulások igazgatási tevékenysége
c) az alaptevékenységek államháztartási szakfeladatrend szerinti besorolása:
562917 Munkahelyi étkeztetés
682001 Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
682002 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
841112 Önkormányzati jogalkotás
841114 Országgyűlési képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek
841115 Önkormányzati képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek
841116 Országos, települési és területi kisebbségi képviselőválasztásokhoz
kapcsolódó tevékenységek
841117 Európai parlamenti képviselő-választásokhoz kapcsolódó tevékenységek
841118 Országos és helyi népszavazáshoz kapcsolódó tevékenységek
841126 Önkormányzatok és társulások igazgatási tevékenysége
841133 Adó, illeték kiszabása, beszedése, adóellenőrzés
3. Illetékességi területe: Péteri Község közigazgatási területe
4. Alapítói jogokkal felruházott irányító szerv(ek) neve, székhelye:
Péteri Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2209 Péteri, Kossuth L. u. 2.
5. Felügyeleti szervének neve, székhelye: Péteri Község Önkormányzat Képviselő-testülete
6. Gazdálkodási besorolása: önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv

7. Vezetőjének (vezető szerve, testülete tagjainak) kinevezési, megbízási, választási rendje:
A jegyző kinevezésének rendje: a képviselő-testület – pályázat alapján – a köztisztviselők
jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvényben megállapított képesítési követelményeknek
megfelelően jegyzőt nevez ki. A kinevezés határozatlan időre szól.
8. A költségvetési szerv feladatellátását szolgáló vagyon: a péteri 219/2 hrsz. alatt található –
természetben a Péteri, Kossuth L. u. 2. – az Önkormányzat tulajdonát képező ingatlan,
valamint a vagyonleltárban nyilvántartott tárgyi eszközök és egyéb készletek.
9. Foglalkoztatottjaira a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény
rendelkezései szerinti közszolgálati jogviszony, valamint a Munka Törvénykönyve szerinti
munkaviszony vonatkozik. Egyéb foglalkoztatásra irányuló jogviszonyra a Ptk. az irányadó.

Dr. Molnár Zsolt
polgármester

Keresztény Anikó
jegyző

Záradék:
A Péteri Községi Polgármesteri Hivatal egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okiratát Péteri Község
Önkormányzat Képviselő-testülete 29/2012.(III.22.) számú határozatával hagyta jóvá.
Péteri, 2012. március 23.
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polgármester

