Alapító okirat
(egységes szerkezetben)

Gyöngyössolymos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete és Mátraszentimre
Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szólő 2011. évi CXCV. törvény 8.§
(5) bekezdésében kapott felhatalmazás 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. A költségvetési szerv
1.1 Megnevezése: Gyöngyössolymosi Közös Önkormányzati Hivatal
1.2 Székhelye: 3231 Gyöngyössolymos, Szabadság út 139.

1.3 Állandó jelleggel működő kirendeltsége: 3235 Mártaszentimre, Rákóczi út 16.
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Alapításáról rendelkező jogszabály:
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 85. § (1), (7)
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Jogelődök:
3.1 Gyöngyössolymos Község Polgármesteri Hivatal
3231 Gyöngyössolymos, Szabadság út 139.
3.2 Polgármesteri Hivatal
3235 Mátraszentimre, Rákóczi út 16.
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Közfeladata:
4.1 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 tartözó ügyek döntésre való előkészítésével és azok végrehajtásával
kapcsolatos feladatokat.
A közös hivatal közreműködik az önkormányzatok egymás közötti, valamint állami
szervekkel történő együttműködésének összehangolásában.
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Szakmai Alaptevékenysége:
5.1 A közös hivatal ellátja a Mötv.-ben és a vonatkozó egyéb jogszabályokban a számára
meghatározott
feladatokat
Gyöngyössolymos,
Mátraszentimre
települések
vonatkozásában. A közös hivatal feladatait részlegesen a társult települések
önkormányzatai által jóváhagyott, a közös hivatal működtetésére és fenntartására
létrejött megállapodás tartalmazza.
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Államháztartási szakágazati besorolása

841105 Helyi önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások igazgatási
tevékenysége
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A szakmai alaptevékenységek kormányzati funkciók szerinti megjelölése:

011130

Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási
tevékenysége

011140

Országos és helyi, nemzetiségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége

013210

Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások

106010

Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz
kapcsolódó tevékenységek

016020

Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek

011220

Adó, Vám és jövedéki igazgatás
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Illetékessége, működési köre:
Gyöngyössolymos és Mátraszentimre közigazgatási területe
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Irányító szervek neve, székhelye:
9.1 Gyöngyössolymos Községi Önkormányzat Képviselő- testülete
3231 Gyöngyössolymos, szabadság út 139.
9.2 Mátraszentimre Önkormányzat Képviselő-testülete
3235 Mátraszentimre, Rákóczi út 16.

10 Vezetőjének megbízási rendje:
10.1
A közös önkormányzati hivatal vezetője a jegyző. A jegyző kinevezése a Mötv.
82-83. §-ai, valamint a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény
rendelkezéseinek megfelelően történik.
10.2
Az érintett települések polgármesterei- pályázat alapján határozatlan időrenevezik ki a jegyzőt.
10.3
A jegyző kinevezéséhez az érintett települések polgármestereinek
lakosságszám-arányos, többségi döntése szükséges.
10.4
A jegyzővel kapcsolatos egyéb munkáltatói jogokat a székhely település
polgármester gyakorolja.

10.5
Az aljegyzőt- pályázat alapján határozatlan időre, a jegyző javaslatára- a
polgármesterek lakosságszám-arányos többségi döntés alapján nevezik ki, a
kirendeltség polgármesterének egyetértésével. Az aljegyző feletti egyéb munkáltatói
jogokat a jegyző gyakorolja a kirendeltség polgármesterének egyetértési jogának
biztosításával.
11 Foglalkoztatottakra vonatkozó foglalkoztatási jogviszony:
11.1
A közös önkormányzati hivatal köztisztviselőinek foglalkoztatási
jogviszonyára a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény az
irányadó.
11.2
A Mátraszentimrei Kirendeltségen dolgozó köztisztviselők tekintetében a
Mötv. 81. § (4) bekezdésében biztosított egyetértési jogot a Mátraszentimre
polgármestere gyakorolja.
11.3
A székhelyen dolgozó köztisztviselők tekintetében a Mötv. 81.§ (4)
bekezdésében biztosított egyetértési jogot Gyöngyössolymos polgármestere
gyakorolja.
11.4
A közös önkormányzati hivatalnál közfoglalkoztatás keretében foglalkoztatott
jogviszonyára a mindenkori Munka Törvénykönyve rendelkezései az irányadóak.
11.5
Egyéb foglalkoztatásra irányuló jogviszonyra a Polgári törvényről szóló 2013.
évi. V. törvény rendelkezései az irányadóak.

Záradék:

Jelen egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot Gyöngyössolymos Község Önkormányzat
Képviselő-testülete 2014. április 30-i ülésén a 24/2014. (IV.30) számú határozatával,
Mátraszentimre Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. 04.28 ülésén a 32/2014.
(IV.28.) sz. határozatával fogadta el, és ezzel egyidejűleg hatályát veszti a
„Gyöngyössolymosi Közös Önkormányzati Hivatal” költségvetési szerv 2012. december 13.
napján kelt, Gyöngyössolymos Község Önkormányzat Képviselő-testülete által a 2012.
december 1-i ülésén a 61/2012. (XII.01.) számú, Mátraszentimre Község Önkormányzat
Képviselő-testülete által a 2012. december 13-i ülésén az 180/2013. (XII.13.) sz.
határozatával jóváhagyott egységes szerkezetű alapító okirat. Az alapító okirat az
államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 105. § (5) bekezdése értelmében a
bejegyzés napján válik hatályossá.

Gyöngyössolymos, 2014. 05.05.
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Gyöngyössolymos Község
Polgármestere
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Gyöngyössolymos Község
Jegyzője

Stuller András
Mátraszentimre Község
Polgármestere
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