ALAPÍTÓ OKIRAT
Polgármesteri hivatal
Alapító szerv:

Medina Község Önkormányzata

Fenntartó szerv:

Medina Község Önkormányzata

Alapítás idıpontja:

1991.január 01

Elnevezés:

Polgármesteri Hivatal Medina

Székhelye:

7057 Medina Kossuth u. 59.

Pecsétje:

körbélyegzı :Polgármesteri Hivatal Medina
Polgármester 1.
Polgármesteri Hivatal Medina
Jegyzı 2.
Polgármesteri Hivatal Pénzügy 3.
hosszúbélyegzı

Polgármesteri Hivatal
Medina Kossuth u. 59
Telefon: 74/434-010

Jogállása:
Jogi személy.
Munkáltatói jogok:

Medina Község Képviselı Testülete,
jegyzı

Ágazati fıhatóság:

Belügymisztérium

Szakfelügyelet ellátása: Képviselı Testület Medina, Kossuth u. 59.

Épülete:
Helyiségei

7057 Medina Kossuth u. 59
Polgármesteri iroda, Adóügyi iroda ,Jegyzıi iroda,
Hivatalsegédi szoba, WC, Irattár, pénzügyi iroda,
Családgondozói, falugazdászi iroda.
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Tevékenységi köre: A képviselı-testület egységes polgármesteri hivatalt hoz létre
az önkormányzat mőködésével, valamint az államigazgatási ügyek döntésre való
elıkészítésével és végrehajtásával kapcsolatos feladatok ellátására .
A képviselı-testület a polgármesteri hivatal irányítását döntésein keresztül látja el.
A polgármesteri hivatalt a jegyzı vezeti.
Vállalkozói tevékenységet nem végez.

A polgármesteri hivatal önálló költségvetési szerv.
A polgármesteri hivatal belsı tagozódása:
a) igazgatási ügyintézés;
b) adóügyek;
c) pénzügyek;
d) .szociális ügyek
Idıszaki és rendkívüli feladatok ellátására – a jegyzı ajánlására – külön szervezeti
egység hozható létre. Errıl a polgármester köteles tájékoztatni a képviselıtestületet.
A polgármesteri hivatal munkarendje:
a) hétfıtıl csütörtökig: 7.30–16.00 óráig,
b) szerdán 7.30—17-ig
b) pénteken: 7.30–12.30 óráig tart .
A képviselı-testület a polgármester elıterjesztése alapján meghatározza a
polgármesteri hivatal belı szervezeti tagozódását, az ügyfélfogadása rendjét,
valamint a bértömeget.
A polgármesteri hivatal köteles ellátni a bizottságok mőködésével kapcsolatos,
valamint a képviselı-testület és a polgármester által meghatározott feladatokat,
különös tekintettel azokra az esetekre, amikor a képviselı-testület által
átruházott hatáskörben jár el a bizottság.
A települési képviselı a polgármesteri hivataltól a jegyzı útján igényelheti a
képviselıi munkához szükséges tájékoztatást és ügyviteli közremőködést.

A polgármesteri hivatal igény szerint köteles az önkormányzat és a hivatal
mőködésével, a község életével kapcsolatban adatokat szolgáltatni és jelentést
készíteni a képviselı-testületnek, valamint a bizottságoknak.
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A polgármesteri hivatal a jegyzı által elkészített és a polgármester által
jóváhagyott ügyrend szerint mőködik, amely a hivatal feladatait és a belsı
szervezeti egységek, valamint a dolgozók közötti munkamegosztás részletes
szabályait tartalmazza.
Ágazati besorolás: 751115 Helyi önkormányzatok igazgatási tevékenysége
Alapvetı szakfeladat: 751153 Önkormányzatok igazgatási tevékenysége
Tevékenységi kör:
Saját vagy bérelt ingatlan hasznosítás (701015)
Országgyőlési képviselıválasztással kapcsolatos feladatok végrehajtása
(751175)
Önkormányzati képviselıválasztással kapcsolatos feladatok végrehajtása
(751186)
Intézményi vagyon mőködtetés ( 751768)
Város és községgazdálkodási szolgáltatás (751845)
Közvilágítási feladatok (751878)
Önkormányzatok elszámolásai (751922)
Önkormányzatok feladatra nem tervezett elszámolása ( 751966)
Háziorvosi szolgálat (851219)
Rendszeres pénzbeni ellátások (853279)
Eseti pénzbeni ellátások (853280)
Szennyvíz elvezetés és kezelés (901116)
Település hulladékok kezelése, köztisztasági tevékenység ( 902113)
Mővelıdési központok, házak tevékenysége ( 921 815)
Közmővelıdési könyvtári tevékenység (923127)
Temetkezés és ehhez kapcsolódó szolgáltatás (930316)

Bankszámlaszám:

11746005-15414210

Medina, 2003. December 04.

Szalai László
Polgármester

Hıger János
Jegyzı

