ELŐTERJESZTÉS
Csanádpalota Város Önkormányzata Képviselő-testülete részére
___________________________________________________________________________
Ügyiratszám: 327-5/2016.
Tárgy: Csanádpalotai Közös Önkormányzati Hivatal Alapító Okiratának és ezzel
egyidejűleg szervezeti és működési szabályzatának módosítása

Tisztet Képviselő-testület!
Csanádpalota Város, Kövegy és Királyhegyes községek önkormányzatai 2015. január 1-jével
hozták létre az új alapokra helyezett Csanádpalotai Közös Önkormányzati Hivatalt. A testületek a
februári üléseken a Társulási Megállapodásban és a Szervezeti és működési szabályzatban
átvezették az alábbi változásokat:
-

finanszírozott létszámkeret 19,44 fő lett
a települések lakosságszáma változott
a Királyhegyesi Kirendeltségen egy fő nyugdíjba ment, így az engedélyezett létszámkeret
5 főre változott
bankszámlavezető pénzintézet nevének változása

Ezen iratok mellett az Alapító okirat módosításának szükségessége is felmerült, mivel egy
kormányzati funkció nevének helyesbítésére van szükség, illetve egy új funkció felvétele
szükséges.
Ezek a következők:
- Az Alapító Okirat „841105 helyi önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások
igazgatási tevékenysége” kifejezés helyébe „841105 helyi önkormányzatok és társulások igazgatási
tevékenysége” kifejezést kell rögzíteni, mivel ez a helyes megnevezése a funkciónak
- Az Alapító Okiratot a 011220 Adó-, vám és jövedéki igazgatás kormányzati funkció kóddal kell
egészíteni

Fentiek alapján a következő határozati javaslatokat terjesztem a Tisztelt Képviselő-testületek elé:
1. sz. HATÁROZATI JAVASLAT

Csanádpalota Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Csanádpalotai Közös
Önkormányzati Hivatal Alapító Okiratának Módosító Okiratát az alábbiak szerint fogadja
el:
Okirat száma: 1/2016.

Módosító okirat

A Csanádpalotai Közös Önkormányzati Hivatal, Csanádpalota Város Önkormányzat,
Kövegy Község Önkormányzat, Királyhegyes Község Önkormányzat, Nagylak Község

Önkormányzat
által 2015. január 1. napján kiadott,
Csanádpalota Város
Önkormányzat Képviselő-testülete 218/2014.(12.10) képviselő-testületi határozatával,
Kövegy Község Önkormányzat Képviselő-testülete 123/2014.(12.10.)képviselő-testületi
határozatával,
Királyhegyes
Község
Önkormányzat
Képviselő-testülete
121/2014.(12.10.) Ö.h. határozatával, Nagylak Község Önkormányzat Képviselőtestülete 128/2014.(12.10.) képviselő-testületi határozatával elfogadott alapító
okiratát az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a alapján – a
Csanádpalota Város Önkormányzat Képviselő-testülete …../2016.(….) képviselő-testületi
határozatára,
Kövegy
Község
Önkormányzat
Képviselő-testülete
……/2016.(……)képviselő-testületi határozatára, Királyhegyes Község Önkormányzat
Képviselő-testülete …../2016.(…..) Ö.h. határozatára figyelemmel –a következők
szerint módosítom:
1. Az Alapító Okirat 4.2. pont „841105 helyi önkormányzatok, valamint többcélú
kistérségi társulások igazgatási tevékenysége” kifejezése helyébe „841105 helyi
önkormányzatok és társulások igazgatási tevékenysége” kifejezés kerül
2. Az Alapító Okirat kiegészül a 011220 Adó-, vám és jövedéki igazgatás kormányzati
funkció kóddal

Jelen módosító okiratot a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés napjától kell
alkalmazni.
Kelt: Csanádpalota, 2016. március …
P.H.
dr. Barna Angéla
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a határozattal kapcsolatos intézkedések
megtételére.
Felelős: Kovács Sándor polgármester
Határidő: értelem szerint

2. sz. HATÁROZATI JAVASLAT

Csanádpalota Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Csanádpalotai Közös
Önkormányzati Hivatal Egységes Szerkezetű Alapító Okiratát az alábbiak szerint fogadja
el:
Okirat száma: 2/2016.

Alapító okirat

módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a alapján a
Csanádpalotai Közös Önkormányzati Hivatal alapító okiratát a következők
szerint adom ki:

1. A költségvetési szerv
megnevezése, székhelye, telephelye
1.1. A költségvetési szerv
1.2.

1
2

1.1.1.

megnevezése: Csanádpalotai Közös Önkormányzati Hivatal

1.2.1.

székhelye: 6913 Csanádpalota, Kelemen László tér 10.

A költségvetési szerv
1.2.2.

telephelye(i):

telephely megnevezése

telephely címe

Csanádpalotai Közös Önkormányzati
Hivatal Kövegyi Kirendeletsége

6912 Kövegy, Kossuth u. 29.

Csanádpalotai Közös Önkormányzati
Hivatal Királyhegyesi Kirendeltsége

6911 Királyhegyes, Jókai u. 38.

2. A költségvetési szerv
alapításával és megszűnésével összefüggő rendelkezések
2.1.

2.2.
1
2

A költségvetési szerv alapításának dátuma: 2013. 03. 01.

A költségvetési szerv alapítására, átalakítására, megszüntetésére jogosult szerve:

megnevezése

székhelye

Királyhegyes Község Önkormányzat

6911 Királyhegyes, Jókai u. 38.

Csanádpalota Város Önkormányzat
Képviselő-testülete

6913 Csanádpalota, Kelemen László tér 10.

3
2.3.
1

Képviselő-testülete

Kövegy Község Önkormányzat Képviselőtestülete

6912 Kövegy, Kossuth u. 29.

A költségvetési szerv jogelőd költségvetési szervének

megnevezése

Csanádpalota Városi Önkormányzat
Polgármesteri Hivatala

székhelye

6913 Csanádpalota, Kelemen László tér 10.

3. A költségvetési szerv irányítása, felügyelete
3.1.

A költségvetési szerv irányító szervének
3.1.1.

3.1.2.

megnevezése: Csanádpalota Város Önkormányzat Képviselő-testülete
székhelye: 6913 Csanádpalota, Kelemen László tér 10.

4. A költségvetési szerv tevékenysége
4.1.

A költségvetési szerv 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 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 összeghangolásában.

4.2.

A költségvetési szerv főtevékenységének államháztartási szakágazati besorolása:

1

4.3.

4.4.

szakágazat száma
841105

A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti megjelölése:

011130

3

013360

4
5
6

Helyi önkormányzatok és társulások igazgatási tevékenységes

A költségvetési szerv alaptevékenysége: A közös hivatal Csanádpalota, Királyhegyes és Kövegy
települések közigazgatási területén ellátja az Mötv-ben és a vonatkozó egyéb jogszabályokban a
számára meghatározott feladatok. A közös hivatal feladatait részletesen a társult települések
önkormányzatai által jóváhagyott, a közös hivatal működtetésére és fenntartására létrejött
megállapodás tartalmazza.

1
2

szakágazat megnevezése

011220
016010
016020
016030

Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános
igazgatási tevékenysége
Adó-, vám és jövedéki igazgatás

Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb
szolgáltatások
Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti
képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek

Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek
Állampolgársági ügyek

4.5.

A költségvetési szerv illetékessége, működési területe: Csanádpalota város, Királyhegyes és Kövegy
községek közigazgatási területe.

5. A költségvetési szerv szervezete és működése
5.1.
5.2.
1
2
3

A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje: A jegyző kinevezése az Mötv. 82-83 §-ai,
valamint a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezéseinek
megfelelően, pályázat alapján határozatlan időre történik.
A költségvetési szervnél alkalmazásban álló személyek jogviszonya:

foglalkoztatási jogviszony

jogviszonyt szabályozó jogszabály

egyéb foglalkoztatás

2013. évi V. törvény

közszolgálati jogviszony

2011. évi CXCIX. törvény

munkajogviszony

2012. évi I. törvény

6. Záró rendelkezés
Jelen alapító okiratot a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés napjától kell
alkalmazni, ezzel egyidejűleg a költségvetési szerv 2015. január 1. napján kiadott,
Csanádpalota Város Önkormányzat Képviselő-testülete 218/2014.(12.10) képviselőtestületi határozatával, Kövegy Község Önkormányzat Képviselő-testülete
123/2014.(12.10.)képviselő-testületi határozatával, Királyhegyes Község Önkormányzat
Képviselő-testülete 121/2014.(12.10.) Ö.h. határozatával, Nagylak Község
Önkormányzat Képviselő-testülete 128/2014.(12.10.) képviselő-testületi határozatával
elfogadott alapító okiratát visszavonom.
Kelt: Csanádpalota, 2016. március ….

P.H.
dr. Barna Angéla

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a határozattal kapcsolatos intézkedések
megtételére.
Felelős: Kovács Sándor polgármester
Határidő: értelem szerint

3. sz. HATÁROZATI JAVASLAT
Tárgy: Csanádpalotai Közös Önkormányzati
Szabályzatának módosítása

Hivatal

Szervezeti

és

Működési

Csanádpalota Város
önkormányzatának képviselő-testülete a Csanádpalotai Közös
Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatát (továbbiakban: Szabályzat) az
alábbiak szerint módosítja:
A Szabályzat:
- I. fejezet 9. pontja „841105 helyi önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi
társulások igazgatási tevékenysége” kifejezése helyébe „841105 helyi
önkormányzatok és társulások igazgatási tevékenysége” kifejezés kerül

-

kormányzati funkció kódjai a 011220 Adó-, vám és jövedéki igazgatás kormányzati
funkció kóddal egészül ki

A Képviselő-testület felhatalmazza a jegyzőt, hogy a határozatban foglaltak szerint készítse el az
egységes szerkezetű Szabályzatot.
Felelős: dr. Barna Angéla jegyző
Határidő: 15. nap
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, szíveskedjenek a fenti határozati javaslatokat elfogadni.
Csanádpalota, 2016. március 24.

Kovács Sándor
polgármester

