Iktatószám:

/2013.

SZÉCSÉNYI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL
ALAPÍTÓ OKIRATA
- a módosításokkal egységes szerkezetben Szécsény Város Önkormányzata Képviselő-testülete és Hollókő Község Önkormányzata
Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. § (5)
bekezdésében kapott felhatalmazása alapján, az államháztartásról szóló törvény
végrehajtására kiadott 368/2011.(XII.31.) Korm. rendelet 5. § (1)- (2) bekezdésében foglalt
tartalmi követelményeknek megfelelően az alábbi alapító okiratot adják ki:

1. Költségvetési szerv:
Megnevezése: Szécsényi Közös Önkormányzati Hivatal
Székhelye: 3170 Szécsény Rákóczi út 84.
Telephelyei neve, címe:
Szécsényi Közös Önkormányzati Hivatal Hollókői Kirendeltsége
3176 Hollókő, Kossuth út 74.
Jogelődjének megnevezése, székhelye:
Szécsény Városi Polgármesteri Hivatal, 3170 Szécsény, Rákóczi út 84.
Hollókő-Felsőtold-Alsótold Községek Körjegyzősége, 3176 Hollókő, Kossuth út 74.
2. Közfeladata:
A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény ( a
továbbiakban: Mötv.) 84. § (1) bekezdése alapján a közös hivatal ellátja az
önkormányzatok működésével, valamint a polgármester vagy a jegyző feladat- és
hatáskörébe tartozó ügyek döntésre való előkészítésével és végrehajtásával kapcsolatos
feladatokat. A hivatal közreműködik az önkormányzatok egymás közötti, valamint az
állami szervekkel történő együttműködésének összehangolásában.
3. Alaptevékenysége:
A közös hivatal ellátja a Mötv.-ben és a vonatkozó egyéb jogszabályokban a számára
meghatározott feladatokat Szécsény és Hollókő települések vonatkozásában, valamint a
nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvényben meghatározott feladatok
ellátása. A közös hivatal feladatait részletesen a társult települések önkormányzatai által
jóváhagyott, a közös hivatal működtetésére és fenntartására létrejött megállapodás
tartalmazza.
Hollókő településen a közös hivatalnak kirendeltsége működik az igazgatási, pénzügyi,
adózási tevékenység végzésére.
Államháztartási szakágazati besorolása:
841105 Helyi önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások igazgatási
tevékenysége
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Az alaptevékenységek szakfeladatrend szerinti besorolása:
812000 Takarítás
841114 Országgyűlési képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek
841115 Önkormányzati képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek
841116 Országos és helyi nemzetiségi önkormányzati választásokhoz kapcsolódó
tevékenységek
841117 Európai parlamenti képviselőválasztáshoz kapcsolódó tevékenységek
841118 Országos és helyi népszavazáshoz kapcsolódó tevékenységek
841126 Önkormányzatok és társulások általános végrehajtó igazgatási tevékenysége
841173 Statisztikai tevékenység
841907 Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szerveikkel
842531 A polgári védelem ágazati feladatai
842541 Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek
882000 Önkormányzati szociális támogatások finanszírozása
882111 Aktív korúak ellátása
882112 Időskorúak járadéka
882113 Lakásfenntartási támogatás normatív alapon
882115 Ápolási díj alanyi jogon
882117 Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás
882118 Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás
882119 Óvodáztatási támogatás
882201 Adósságkezelési szolgáltatás
882202 Közgyógyellátás
889935 Otthonteremtési támogatás
889936 Gyermektartásdíj megelőlegezése
890441 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás
890442 Foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosultak hosszabb időtartamú
közfoglalkoztatása
890443 Egyéb közfoglalkoztatás
960900 M.n.s.egyéb személyi szolgáltatás
Vállalkozási tevékenységet nem folytat.
4. Illetékessége, működési köre:
4.1. Jegyzői hatáskörbe tartozó szociális, gyámügyi, szabálysértési, birtokháborítási,
hagyaték, anyakönyvi igazgatás, népesség nyilvántartási, igazgatási ügyek.
a) Szécsény Város közigazgatási területe
b) Hollókő Község közigazgatási területe
4.2. A járásszékhely települési önkormányzat jegyzőjének központi jogszabályokban kijelölt
ellátási illetékességi területe, az építésügyi és az építésfelügyeleti hatóságok
kijelöléséről és működési feltételeiről szóló 343/2006.(XII.23.) Korm. rendelet 1/A.
melléklete szerint.
5. Irányító szerv neve, székhelye:
Szécsény Város Önkormányzata Képviselő-testülete, 3170 Szécsény, Rákóczi út 84.
6. Alapítói jogokat gyakorló irányító szervek neve, székhelye:
Hollókő Község Önkormányzata Képviselő-testülete, 3179 Hollókő, Kossuth út 74.
7. Gazdálkodási besorolása: Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv.
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8. Vezetőjének megbízási rendje:
A jegyző kinevezése a Mötv. 82-83. §-ai, valamint a közszolgálati tisztviselőkről szóló
2011. évi CXCIX. törvény rendelkezéseinek megfelelően történik.
Szécsény város polgármestere pályázat alapján határozatlan időre nevezi ki a jegyzőt Hollókő község polgármestere írásbeli véleményének kikérése mellett - és gyakorolja
felette a munkáltatói jogokat.
9. Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszonyok megjelölése:
9.1. A foglalkoztatottjainak jogviszonya alapesetben közszolgálati, akikre a közszolgálati
tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. tv. az irányadó.
9.2. Egyes foglalkoztatottjainak a jogviszonya munkaviszony, akikre nézve a Munka
Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. tv. az irányadó.
9.3. Egyes foglalkoztatottjainak jogviszonya közalkalmazott, akikre a közalkalmazottak
jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. tv. az irányadó.
9.4. Egyéb foglalkoztatásra irányuló jogviszonyra a Polgári Törvénykönyvről szóló
1959. évi IV. tv. (külön megbízási jogviszony) az irányadó.
10 A költségvetési szerv feladatellátását szolgáló ingatlanvagyon:
10.1. Szécsény, Rákóczi út 84. Hrsz: 1291
10.2. Hollókő, Rákóczi út 74. Hrsz: 55
11. Ingó vagyon leltár szerint.
12. Költségvetési szervre rábízott vagyon feletti rendelkezési jog:
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, az államháztartásról szóló törvény
végrehajtására kiadott 368/2011.(XII.31.) Korm. rendelet, valamint a 9.1. pontban
megjelölt ingatlanvagyon tekintetében Szécsény Város Önkormányzata Képviselőtestületének vagyonrendelete, a 9.2. pont tekintetében Hollókő Község Önkormányzata
Képviselő-testületének vagyonrendelete alapján.

Záradék:
Az alapító okirat 2013. január 1-jén lépett hatályba.
Az alapító okiratot Szécsény Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 252/2012.(XII.18.)
és a 33/2013.(II.14.) számú határozatával, Hollókő Község Önkormányzata Képviselőtestülete a 117/2012.(XII.18.) és a 25/2013.(II.14.) számú határozatával hagyta jóvá.
Egységes szerkezetbe foglalt, 2013. február 15. napjától hatályos szöveg.
Szécsény, 2013. február 14.

Stayer László
Szécsény város polgármestere

Szabó Csaba
Hollókő község polgármestere

dr. Bagó József
jegyző

