Alapító okirat

Bajót Község Önkormányzatának Képviselő-testülete és Nagysáp Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011.
évi CLXXXIX. törvény (Mötv.) 84-85.§-aiban kapott felhatalmazás alapján, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Áht.) 8.§ (1) bekezdés b) pontjában megfogalmazott
jogkörében eljárva – figyelemmel az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról rendelkező 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (Ávr.) 5.§ (1)-(2) bekezdéseiben megfogalmazott tartalmi követelményekre – az alábbi Alapító okiratot adják ki az Áht. 8.§ (5) bekezdése alapján:

A költségvetési szerv

1.1. megnevezése:
Bajóti Közös Önkormányzati Hivatal

1.2. rövidített neve:
Bajóti KÖH

2.

székhelye:
2533 Bajót, Kossuth Lajos u. 147.

3.

telephelye:
Bajóti Közös Önkormányzati Hivatal Nagysápi Kirendeltsége
2524 Nagysáp, Köztársaság tér 1.

4.

jogszabályban meghatározott közfeladata:
A Mötv. 84.§ (1) bekezdése alapján a közös hivatal ellátja
a)

az alapító önkormányzatok működésével kapcsolatos
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b)

a közigazgatási (polgármesterek és jegyző feladat-és hatáskörébe tartozó) ügyek
döntésre való előkészítésével és végrehajtásával kapcsolatos

c)

a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvényben meghatározott

feladatokat.

5.

alaptevékenysége:
A közös hivatal ellátja a Mötv.-ben és a vonatkozó egyéb jogszabályokban a számára
meghatározott feladatokat Bajót és Nagysáp települések vonatkozásában. A közös hivatal feladatait részletesen az együttműködő települések önkormányzati képviselőtestületei által jóváhagyott, a közös hivatal létrehozására és fenntartására vonatkozó
Együttműködési megállapodás, továbbá a közös hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata tartalmazza.

5.1. az államháztartási szakágazati besorolás szerint:
841105 Helyi önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások igazgatási
tevékenysége

5.2. az államháztartás szakfeladat-rend szerinti besorolása:
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
841124 Területi általános végrehajtó igazgatási tevékenység
Helyi szintű általános végrehajtó igazgatási tevékenység
841126 Önkormányzatok és társulások általános végrehajtó igazgatási tevékenysége
841127 Helyi nemzetiségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége
841133 Adó, illeték kiszabása, beszedése, adóellenőrzés
841154 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok
841173 Statisztikai tevékenység
841192 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények
841901 Önkormányzatok és társulások elszámolásai
841907 Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szerveikkel
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6.

vállalkozási tevékenysége:
A költségvetési szerv vállalkozási tevékenységet nem folytat.

7.

8.

jogelődjeinek neve, székhelye:
a)

Bajót-Mogyorósbánya Körjegyzőség
2533 Bajót, Kossuth Lajos u. 147.

b)

Nagysáp Község Önkormányzati Képviselő-testületének Polgármesteri Hivatala
2524 Nagysáp, Köztársaság tér 1.

illetékessége, működési köre:
A Bajóti Közös Önkormányzati Hivatal illetékessége és hatásköre Bajót és Nagysáp
községek közigazgatási területére terjed ki a Mötv. rendelkezései szerint és az egyéb
vonatkozó jogszabályokban meghatározott valamennyi ügyben.

9/1. alapító szerve:
a)

Bajót Község Önkormányzata
2533 Bajót, Kossuth Lajos u. 147.

b)

Nagysáp Község Önkormányzata
2524 Nagysáp, Köztársaság tér 1.

9/2. irányító szerve:
Bajót Község Önkormányzatának Képviselő testülete
2533 Bajót, Kossuth Lajos u. 147.

9/3. alapításának időpontja:
2013. március 1.

10.

gazdálkodási besorolása:
Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv.
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11.

vezetőjének megbízási rendje:
A Mötv. 82-83.§-ai és a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény
(Kttv.) vonatkozó rendelkezései alapján az előírt képesítési követelményeknek megfelelő jegyző kiválasztása pályáztatás útján történik, kinevezése határozatlan időre szól.

12.

foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszony:
a)

közszolgálati jogviszony, a Kttv. alapján;

b)

munkaviszony, a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény alapján;

c)

megbízásos jogviszony, a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény
(Ptk.) alapján

Jelen Alapító okirat 2013. március 1-jén lép hatályba.

Bajót, 2013. február 5.

Tóth Zoltán
polgármester
Bajót Község Önkormányzata
nevében

Balogh Miklós
polgármester
Nagysáp Község Önkormányzata
nevében

Záradék

Jelen Alapító okirat elfogadásáról Bajót Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
a 10/2013. (II. 5.) számú határozatával, Nagysáp Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az 5/2013. (II. 5.) számú határozatával döntött.

Dics Mária
mb. körjegyző
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