1. sz. melléklet a 7/2008. (I.24.) Kt. sz. határozathoz

ALAPÍTÓ OKIRAT
1./

Költségvetési szerv neve:

Szerencs Város Polgármesteri Hivatala

2./

Székhelye:

3900 Szerencs, Rákóczi út 89.

3./

Alapító szerv:

Szerencs Város Képviselő-testülete

4./

Alapítás ideje:

1990. 09. 30.

5./

Gazdálkodási jogköre:

Önálló gazdálkodási és bérgazdálkodási jogkörrel rendelkező,
az előirányzatok feletti rendelkezési jogosultság szempontjából
teljes jogkörrel rendelkező költségvetési szerv.
A Hivatal vállalkozási tevékenységet nem végez.

6./

Működési területe:

Szerencs város közigazgatási területe

7./

A feladat ellátását szolgáló vagyon: Az Önkormányzat által rendelkezésre bocsátott
ingatlanok, valamint a leltár szerint nyilvántartott tárgyi
eszközök.

8./

Az intézmény fenntartója:

Szerencs Város Önkormányzata

9./

Jogállása:

A Hivatal az Önkormányzat önállóan gazdálkodó költségvetési
szerve, e tekintetben jogi személyként jár el.

10./

Felügyeleti szerve:

Szerencs Város Képviselő-testülete.
Törvényességi felügyeletét az Észak-magyarországi
Regionális Közigazgatási Hivatal Borsod-Abaúj-Zemplén
Megyei Kirendeltsége látja el

11./

Irányítója:

polgármester

12./

Vezetője:

jegyző

13./

Vezető kinevezési rendje:

A Képviselő-testület pályázat útján a jogszabályokban
meghatározott képesítési követelményeknek megfelelően
jegyzőt nevez ki határozatlan időre.

14./

Képviselete:

Képviselője a jegyző, távollétében az aljegyző, mindkettő
távollétében a jegyző által megbízott köztisztviselő.

15./

Alaptevékenysége:

A helyi önkormányzatokról szóló törvény alapján ellátja az
önkormányzat működésével, az államigazgatási ügyek
döntésre való előkészítésével, a döntések végrehajtásával és a
kisebbségi önkormányzatokkal kapcsolatos, a mindenkor
hatályos jogszabályi rendelkezések alapján a feladat és
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hatáskörébe utalt feladatokat.
Alaptevékenységén túl egyéb ellátandó feladat :helyi újság
kiadása
16./

A Hivatal Szervezete:

17./

Alaptevékenységi szakágazat:
841105
Helyi önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi
társulások igazgatási tevékenysége
Szakágazat száma: 682000 Saját tulajdonú bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése
602000 Televízióműsor összeállítása, szolgáltatása
581400 Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása
TEÁOR száma:

A Polgármesteri Hivatal szervezeti felépítését az Ügyrend
tartalmazza.

8411
6820
6020
5814

Alapvető szakfeladat:
751153

Általános közigazgatás
Saját tulajdonú bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése
Televizióműsor összeállítása, szolgáltatása
Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása
Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási
tevékenysége

Szakfeladatok:
014034
Kisegítő mezőgazdasági szolgáltatás
631211
Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása
701015
Saját vagy bérelt ingatlan hasznosítása
751142
Területi körzeti igazgatási szervek tevékenysége
751164
Települési és területi helyi kisebbségi önkormányzatok igazgatási
tevékenység
751175
Országgyűlési képviselőválasztással kapcsolatos feladatok végrehajtása
751186
Önkormányzati képviselőválasztással kapcsolatos feladatok végrehajtása
751670
Polgári védelmi tevékenység
751757
Önkormányzati, valamint többcélú kistérségi társulási intézmények ellátó,
kisegítő szolgálatai
751845
Város- és községgazdálkodási szolgáltatás
751856
Települési vízellátás és vízminőség védelem
751878
Közvilágítási feladatok
751889
Gazdaság- és területfejlesztési feladatok
751922
Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások elszámolásai
751966
Önkormányzati és többcélú kistérségi társulások
751999
Finanszírozási műveletek finanszírozása
805915
Oktatási célok és egyéb feladatok
851967
Egészségügyi ellátás egyéb feladatai
853255
Szociális étkeztetés
853288
Egyéb szociális és gyermekjóléti szolgáltatás
853311
Rendszeres szociális pénzbeli ellátások
853322
Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátások
853333
Munkanélküli ellátások
853344
Eseti pénzbeli szociális ellátások
853355
Eseti pénzbeli gyermekvédelmi ellátások
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902113
921925
924047
751954

Települési hulladékok kezelése, köztisztasági tevékenység
Egyéb szórakoztatási és kulturális tevékenység
Sportcélok és feladatok
Szociális, gyermekvédelmi, gyermekjóléti intézményekben végzett kiegészítő
tevékenységek

Jelen alapító okiratot Szerencs Város Képviselő-testülete a 7/2008. (I.24.) Kt. határozatával
fogadta el.
Szerencs, 2008. január 24.
Rónavölgyi Endréné
polgármester
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