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A NAGYSZENTJÁNOSI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL
ALAPÍTÓ OKIRATA
Nagyszentjános Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (9072 Nagyszentjános, Vasút
út. 1., képviseli Friderics Cecília polgármester) valamint Rétalap Község Önkormányzatának
Képviselő-testülete (9074 Rétalap, Széchenyi u. 68., képviseli Kövi Pál polgármester) az
államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 8. §-ának (1)
bekezdése b) pontjában, továbbá a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 85. §-ának (1) bekezdésében foglaltak alapján a
Nagyszentjánosi Közös Önkormányzati Hivatal Alapító Okiratát (a továbbiakban: Alapító
Okirat) az alábbiak szerint állapítja meg:
1. A költségvetési szerv neve, székhelye, telephelyei:
1.1. A költségvetési szerv neve:
Nagyszentjánosi Közös Önkormányzati Hivatal
1.2. Székhelye:
Telephelye:
2.

9072 Nagyszentjános, Vasút út 1.
9074 Rétalap, Széchenyi u. 68.

A költségvetési szerv jogszabályban meghatározott közfeladata:
Az önkormányzat működésével, valamint a polgármester vagy a jegyző feladat- és
hatáskörébe tartozó ügyek döntésre való előkészítésével és végrehajtásával kapcsolatos
feladatok ellátása. A hivatal közreműködik az önkormányzatok egymás közötti,
valamint az állami szervekkel történő együttműködésének összehangolásában.

3. A költségvetési szerv alaptevékenysége:
Szakágazat:
841105

helyi önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások igazgatási
tevékenysége

Szakfeladatok:
811000
841114
841115
841116
841117
841118
841126

építményüzemeltetés
országgyűlési képviselő választásokhoz kapcsolódó tevékenységek
önkormányzati képviselő választásokhoz kapcsolódó tevékenységek
országos és helyi nemzetiségi önkormányzati választásokhoz kapcsolódó
tevékenységek
európai parlamenti képviselő választáshoz kapcsolódó tevékenységek
országos és helyi népszavazáshoz kapcsolódó tevékenységek
önkormányzatok és társulások általános végrehajtó igazgatási tevékenysége

841127

helyi nemzetiségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége

841133
841173
841901
841906
841907

adó, illeték kiszabása, beszedése, adóellenőrzés
statisztikai tevékenység
önkormányzatok és társulások elszámolásai
finanszírozási műveletek
önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szerveikkel

841908
890442
890441
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fejezeti és általános tartalékok elszámolása
foglalkozást helyettesítő támogatásra jogosultak hosszabb időtartamú
közfoglalkoztatása
foglalkozást helyettesítő támogatásra jogosultak rövid időtartamú
közfoglalkoztatása

4. A költségvetési szerv illetékességi területe:
Nagyszentjános és Rétalap községek közigazgatási területe
5. A költségvetési szerv irányító szervének neve, székhelye:
1. Nagyszentjános Község Önkormányzat Képviselő-testülete
9072 Nagyszentjános, Vasút út 1.
2. Rétalap Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
9074 Rétalap, Széchenyi u. 68.
6. A költségvetési szerv jogelődjének neve, székhelye:
1. Pér-Nagyszentjános Községek Körjegyzősége
9099 Pér, Szent Imre u. 1.
2. Mezőörs és Rétalap Községek Körjegyzősége
9097 Mezőörs, Fő utca 105.
7. A költségvetési szerv gazdálkodási besorolása:
Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv
8. A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje:
A költségvetési szerv vezetője a Mötv. 81. §-ának (1) bekezdése alapján a jegyző.
Az érintett képviselő-testületek polgármesterei megállapodnak, hogy a Mötv. 146/C. §
(2) bekezdése értelmében a megszűnő Pér-Nagyszentjános Községek Körjegyzőségének
aljegyzőjét – annak egyetértésével – a Nagyszentjánosi Közös Önkormányzati hivatal
jegyzőjeként, pályázati kiírás nélkül továbbfoglalkoztatják.
A jegyzőt a közös önkormányzati hivatal fenntartásában részt vevő önkormányzatok
polgármesterei a Mötv. 82. §-ának (1) bekezdésében és a közszolgálati tisztviselők
jogállásáról szóló 2011. évi CXCIX. törvény (a továbbiakban: Ktv.) 247. §-ában foglalt
eljárás alkalmazásával, a közös önkormányzati hivatal létrehozására kötött
megállapodásban foglaltak figyelembe vételével határozatlan időtartamra nevezik ki.
9. A költségvetési szerv foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszonyok
megjelölése:
A foglalkoztatottak a közös önkormányzati hivatallal a Ktv. szerinti közszolgálati
jogviszonyban állnak, kivéve az ugyanezen tevékenység ellátását segítő technikai
alkalmazottakat, akik a Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (a
továbbiakban:
Mt.)
szerinti
munkajogviszonyban
állnak.
Az
egyéb
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foglalkoztatottakra a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény az
irányadó.
10. Záró rendelkezések:
Az Alapító Okirat 2013. március 1-jén lép hatályba. Az Alapító Okirat hatályba lépése
értelmében a Nagyszentjánosi Közös Önkormányzati Hivatal 2013. március 1. napjával jön
létre és azzal a nappal kezdi meg működését.
Nagyszentjános, 2013. február 11.
Friderics Cecília
polgármester
Nagyszentjános Község Önkormányzata

Kövi Pál
polgármester
Rétalap Község Önkormányzata

ZÁRADÉK
Az Alapító Okiratot Nagyszentjános Község Önkormányzatának Képviselő-testülete …/2013.
(II.11.) önkormányzati határozatával, Rétalap Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
…/2013. (II.11.) önkormányzati határozatával hagyta jóvá.

