KIVONAT
Csanádpalota Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. február 13. napján
megtartott együttes nyílt ülésének jegyzőkönyvéből
26/2013. (II. 13.) Kt.h.
Tárgy: Csanádpalotai Közös Önkormányzati Hivatal Alapító Okiratának jóváhagyása
Határozat
Csanádpalota Város Önkormányzatának Képviselő-testülete - az államháztartásról
szóló 2011. évi CXCV. törvény 8.§ (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az
államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról rendelkező 368/2011.(XII.31.)Korm.
rendelet 5.§ (1)-(2) bekezdésében foglaltakra figyelemmel - 2013. március 1. napjától
működő Csanádpalotai Közös Önkormányzati Hivatal Alapító Okiratát a határozat
mellékletét képező tartalommal jóváhagyja.
Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a Csanádpalotai Közös Önkormányzati
Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatát készítse el, s azt terjessze a Képviselőtestületek soron következő ülése elé.
Határidő: 2013. március havi testületi ülések
Erről értesítést kap:
1.) Csanádpalota község Polgármestere
2.) Nagylak község Polgármestere
3.) Csanádpalota Város jegyzője
4.) Polgármesteri Hivatal pénzügyi csoportja
K.m.f.t.
Kovács Sándor sk.
polgármester

Erdélyi Sándorné dr. sk.
jegyző

Mikulán László s.k.
jkv. hit.

Jancsik Zoltán s.k.
jkv. hit.

Kivonat hiteles:
Csanádpalota, 2013. február 14.
Huszár Kálmánné
főelőadó

ALAPÍTÓ OKIRAT
Csanádpalota Városi Önkormányzat, Nagylak Községi Önkormányzat Képviselőtestületei az államháztartásról szóló 2011.évi CXCV. törvény 8.§(5) bekezdésében
kapott felhatalmazás alapján, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról
szóló 368/2011.(XII.31.) Korm. rendelet 5.§(1)-(2) bekezdésében foglalt tartalmi
követelményeknek megfelelően az alábbi okiratot adják ki:
1.) A költségvetési szerv neve:
Csanádpalotai Közös Önkormányzati Hivatal
2.) Költségvetési szerv székhelye:
Székhelye: 6913 Csanádpalota, Kelemen László tér 10.
3.) A költségvetési szerv telephelye:
Csanádpalotai Közös Önkormányzati Hivatal Nagylaki Kirendeltsége
6933 Nagylak, Petőfi utca 14.
4.) A jogelődjének megnevezése, székhelye:
Csanádpalota Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala
6913 Csanádpalota, Kelemen László tér 10.
5.) Közfeladata:
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény
(továbbiakban: Mötv.) 84.§ (1) bekezdése alapján a közös hivatal ellátja az
önkormányzatok működésével, valamint a polgármester vagy a jegyző feladatés hatáskörébe tartozó ügyek döntésre való előkészítésével és végrehajtásával
kapcsolatos feladatokat. A hivatal közreműködik az önkormányzatok egymás
közötti, valamint az állami szervekkel történő együttműködésének
összehangolásában.
6.) Ellátandó alaptevékenységek:
6.1 A közös hivatal Csanádpalota és Nagylak települések közigazgatási területén
ellátja a Mötv.-ben és a vonatkozó egyéb jogszabályokban a számára
meghatározott feladatokat. A közös hivatal feladatait részletesen a társult
települések önkormányzatai által jóváhagyott, a közös hivatal működtetésére és
fenntartására létrejött megállapodás tartalmazza.
Nagylak községben a közös hivatalnak kirendeltsége működik az pénzügyigazdálkodási, önkormányzati hatósági ügyek intézésére, valamint a
mindennapos ügyfélfogadás biztosítására.
6.2 Államháztartási szakágazati besorolása: A költségvetési szerv szakmai
szempontból meghatározó alaptevékenységének a KSH által kiadott gazdasági
tevékenységek egységes ágazati rendje szerinti besorolása: 841105 helyi
önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások igazgatási
tevékenysége,
6.3 Az alaptevékenységek államháztartási szakfeladatrend szerinti besorolása,
és tartalmi meghatározása:
a.) 841112 önkormányzati jogalkotás,

b.)

c.)

d.)

e.)

f.)

g.)

Itt kell megtervezni és elszámolni: az önkormányzati képviselők,
képviselőcsoportok, bizottságok és az önkormányzati tisztségviselők
tevékenységének támogatásával, a jogszabályalkotás feltételeinek
biztosításával, a képviselő-testület ülései, továbbá a bizottsági ülések
előkészítésével és lefolytatásával, valamint a képviselő-testület
folyamatos működésével, át nem ruházható hatáskörben végzett
ügyeinek intézésével kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.
841114 országgyűlési képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek,
Itt kell megtervezni és elszámolni: az országgyűlési
képviselőválasztásokkal kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.
841115 önkormányzati képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek,
Itt kell megtervezni és elszámolni: az önkormányzati
képviselőválasztásokkal kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.
841116 országos és helyi nemzetiségi önkormányzati választásokhoz
kapcsolódó tevékenységek
Itt kell megtervezni és elszámolni: az országos, települési és területi
kisebbségi önkormányzati képviselőválasztásokkal kapcsolatos
bevételeket és kiadásokat.
841117
Európai
parlamenti
képviselőválasztáshoz
kapcsolódó
tevékenységek,
Itt kell megtervezni és elszámolni: az európai parlamenti
képviselőválasztásokkal kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.
841118 országos és helyi népszavazáshoz kapcsolódó tevékenységek,
Itt kell megtervezni és elszámolni: az országos és helyi
népszavazásokhoz kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.
841126 önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási
tevékenysége
Itt kell megtervezni és elszámolni: a közös önkormányzati hivatal
tevékenységével kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.

6.4 Az ellátandó vállalkozási tevékenység köre, mértéke:
A költségvetési szerv vállalkozási tevékenységet nem folytathat.
7.) Illetékességi területe:
Csanádpalota város és Nagylak község közigazgatási területe
8.) Irányító szervek megnevezése, székhelye:
Csanádpalota Városi Önkormányzat Képviselő-testülete
6913 Csanádpalota, Kelemen László tér 10.
9.) Alapító szervek megnevezése, székhelye:
a.) Csanádpalota Városi Önkormányzat Képviselő-testülete
6913 Csanádpalota, Kelemen László tér 10.
b.) Nagylak Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
6933 Nagylak, Petőfi utca 14.
10.) Gazdálkodás jogköre:

önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv.
11.) A költségvetési szerv vezetőjének kinevezési rendje:
A jegyző kinevezése a Mötv. 82-83.§-ai, valamint a közszolgálati tisztviselőkről
szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezéseinek megfelelően – pályázat
alapján, határozatlan időre - történik.
A jegyző kinevezése és az egyéb munkáltatói jogkör gyakorlása Csanádpalota
város polgármesterének hatáskörébe tartozik.
12.) Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszonyok:
a.) közszolgálati jogviszony a közszolgálati
b.) munkajogviszony a Munka Törvénykönyve alapján
c.) egyéb foglalkoztatás a Polgári Törvénykönyv alapján
Záradék:
Jelen alapító okirat 2013. március 1. napján lép hatályba.
A Csanádpalotai Közös Önkormányzati Hivatal alapító okiratát Csanádpalota Városi
Önkormányzat Képviselő-testülete 26/2013.(II. 13.) Kt.h. számú, Nagylak Községi
Önkormányzat Képviselő-testülete 12/2013.(II. 13.) Képv.T.H. számú határozatával
hagyta jóvá.
Csanádpalota, 2013. február 14.

Kovács Sándor
Csanádpalota város polgármestere

Gyarmati András
Nagylak község polgármestere

Erdélyi Sándorné dr.
jegyző

