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ÚnxÚrl PoLGÁRMEsTERI HIVATAL

ALAPíTÓ oKIRATA

(egységes szerkezetben)

Úrkút Község Önkormányzat Képviselő-testÜlete az államháztartásrol szóló 2011"
évi cXcV. törvény 8' s (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az
államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról rendelkező 36812011. (Xll.31.) Korm.
rendelet 5 s (1)-(2) bekezdése alapján az alábbi alapító okiratot adja ki:

1" A köttségvetési szerv neve: Úrkúti Polgármesteri Hivatal.
2. Székhelye: 8409 Úrkút, Rákóczi utca 45'
3. Jogelőd szerv neve: Úrkút Községi Tanács VB Szakigazgatási Szerve
4. Alapítás ideje: 1990. szeptember 30.

Ata pító szerve : Ú rkút Község Ön kormán yzat KépviselőtestÜ lete.
5. Jogszabályban meghatározott közfeladata: Magyarország helyi

önkormányzatairől szóló 2011. évi CLXXXIX' törvény (továbbiakban: Mötv.)
84. s (1) bekezdése alapján a polgármesteri hivatal ellátja az önkormányzatok
(települési és a helyi német nemzetiségi önkormányzat) működésével,
valamint a polgármester és a jegyző feladat- és hatáskörébe tartoző ügyek
döntésre való előkészítésével és végrehajtásával kapcsolatos feladatokat. A
Hivatal közreműködik az önkormányzatok egymás közötti, valamint az állami
szervekkel történő együttm ű ködésének összehangolásában.

6. AIaptevékenysége: A polgármesteri hivatal ellátja a Mötv.-ben és a
vonatkozó egyéb jogszabályokba n a számára meg h atározott feladatokat'
Gondoskodik a helyi önkormányzat, valamint a nemzetiségi önkormányzat
bevételeivel és kiadásaival kapcsolatba n a terve zési, gazdálkod ási,
el lenórzési, finanszírozási, adatszolgáltatási és beszámolási feladatok
ellátásáról.
6.í .ÁllamháztaÉási szakágazati besoro!ása: 841 1 05 Helyi önkormányzatok,
valamint többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége.
6.2. A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkció
szerinti besorolása:

011í30 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános
igazgatási tevékenysége
o1321o Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások
016010 országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti
képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek
016020 országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek



7. lIletékességi terütete: Úrkút község közigazgatási terÜlete
8' Alapítóijogokkal felruházott irányító szerv neve' székhelye: Úrkút Község

Önkormányzat Képviselő-testülete, 8409 Úrkút, Rákóczi utca 45.
9. Vezetőjének kinevezési rendje: A jegyző kinevezése a Mötv. 82. $-a,

valamint a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi cxclx. törvény
rendelkezéseinek megfelelően történik. A polgármester _ pályázat alapján _

határozatlan időre nevezi ki a jegyzőt.
10. Foglalkoztatottjaira vonatkoző foglalkoztatásijogviszony megjelölése:

Köztisztviselői jogviszony: a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011' évi
cxclx. törvény alapján, munkaviszony: a Munka Törvénykönyvéről szóló
2012. évi l. törvény alapján, egyéb foglalkoztatásra irányuló jogviszonyra: a
Polgári Törvénykönyvről szÓlÓ 1959. évi lV. törvény azirányadó (pl. megbizási
jogviszony).

11.A költségvetési szerv váIlalkozási tevékenységet nem folytat.

Záradék:
Az Úrkúti Polgármesteri Hivatal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát
Úrkút Község Önkormányzat Képviselo-testÜlete 2912014 (Vl.2). számú
ön kormán yzati határozatáv al hagyta jóvá.

ÚrkÚt, 2014'június 2.
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