BARACSI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL
Alapító Okirata
a 2013. március 1-jei hatályú módosítással egységes szerkezetben
- melyet a dőlt betűs szedés jelöl Baracs Község Önkormányzatának Képviselőtestülete és Kisapostag Község Önkormányzata
Képviselőtestülete a „Magyarország helyi önkormányzatairól” szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 84. § (1)
bekezdésében, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV törvény 8. § (1) bekezdés b) pontjában, az
államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. Korm. rendelet 5. §-ában, valamint a
szakfeladatrendről és az államháztartási szakágazati rendről szóló 56/2011. (XII. 31.) NGM
rendeletben foglaltak alapján a Baracsi Közös Önkormányzati Hivatal alapító okiratát a következők
szerint határozza meg:
1. Költségvetési szerv típusa: közös önkormányzati hivatal
2. A költségvetési szerv alapadatai:
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
2.6.

2.7.

A költségvetési szerv neve:
Baracsi Közös Önkormányzati Hivatal
Törzskönyvi azonosító szám:
361691
KSH statisztikai számjel:
15361693-8411-325-07
Adószáma:
15361693-2-07
Székhelye:
2427 Baracs, Táncsics utca 27. sz.
Telephelye: Állandó jelleggel működő kirendeltsége:
Baracsi Közös Önkormányzati Hivatal
Kisapostagi Kirendeltsége
2428 Kisapostag, Petőfi Sándor utca 63. sz.
Jogelődje: A Baracsi Közös Önkormányzati Hivatalba 2013. március 1-jei hatállyal
beolvadó:
Kisapostag Község Polgármesteri Hivatala
2428 Kisapostag, Petőfi Sándor utca 63. sz.

3. Alapító és fenntartó szerveinek neve, székhelyei:
3.1.
3.2.

Baracs Község Önkormányzata Képviselőtestülete
2427 Baracs, Táncsics utca 27. sz.
Kisapostag Község Önkormányzat Képviselőtestülete
2428 Kisapostag, Petőfi Sándor utca 63. sz.

4. A költségvetési szerv irányító szerve:

Baracs Község Önkormányzata Képviselő-testülete
2427 Baracs, Táncsics utca 27.

5. Jelen Alapító Okirat módosítást elfogadó s a módosítással egységes szerkezetbe foglaló határozat
száma:
5.1.
5.2.

Baracs Község Önkormányzata Képviselőtestülete 39/2013. (II.13.) számú határozata
Kisapostag Község Önkormányzat Képviselőtestülete 46/2013. (II.14.) ÖKT. számú
határozata

6. A költségvetési szerv jogállása:

önálló jogi személyiséggel rendelkező
önkormányzati költségvetési szerv

helyi

7. A költségvetési szerv gazdálkodási formája:
a.) a költségvetési szerv önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv.
b.) A Közös Önkormányzati Hivatal az előirányzatok feletti rendelkezési jogosultság tekintetében
teljes jogkörrel, önálló bankszámlával rendelkező helyi önkormányzati költségvetési szerv.
A Közös Önkormányzati Hivatal látja el munkamegosztási megállapodás alapján a Négy
Vándor Óvoda – melynek székhelye: 2427 Baracs, Széchenyi tér 102. sz. - pénzügyi
gazdálkodási feladatait.
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8. A költségvetési szerv szakágazati besorolása:
Alapvető szakágazat: 841105 Helyi önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások
igazgatási tevékenysége
9. A költségvetési szerv alaptevékenysége:
a.) szakfeladat rend
841126 1
841133 1
841143 1
841114 1
841115 1
841117 1
841118 1
841173 1
889943

Önkormányzatok és társulások általános végrehajtó igazgatási tevékenysége
Adó, Illeték kiszabása, beszedése, adóellenőrzés
A költségvetés végrehajtása, a kifizetések ellenőrzése területi szinten
Országgyűlési képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek
Önkormányzati képviselő-választásokhoz kapcsolódó tevékenységek
Európai parlamenti képviselő-választáshoz kapcsolódó tevékenységek
Országos és helyi népszavazáshoz kapcsolódó tevékenységek
Statisztikai tevékenység
Munkáltatók által nyújtott lakástámogatások

b.) A költségvetési szerv vállalkozási tevékenységet nem végez.
10. A költségvetési szerv vezetőjének kinevezési rendje, valamint a foglalkoztatottjaira vonatkozó
foglalkoztatási jogviszony megjelölése:
10.1. A Jegyző kinevezési rendje:
10.1.1. A jegyzői álláshelyet nyilvános pályázat útján kell betölteni. A pályázati eljárás
előkészítésével és lefolytatásával kapcsolatos feladatokat Baracs Község
Önkormányzata polgármestere látja el.
10.1.2. A Jegyző kinevezési feltételeit „a közszolgálati tisztviselőkről” szóló 2011. évi
CXCIX. tv. 247. § (1) bekezdésében rögzíti, a képesítési feltételek alól felmentés
nem adható.
10.1.3. A Jegyzőt Baracs Község Önkormányzata polgármestere és Kisapostag Község
Önkormányzata polgármestere együttesen nevezi ki lakosságarányos többségi
döntéssel. A kinevezés határozatlan időre szól.
10.1.4. A Jegyző tekintetében az egyéb munkáltató jogkört Baracs Község Önkormányzata
polgármestere gyakorolja.
10.1.5. Az Alapító Okirat 2013. március 1-jei hatályú módosítása a kinevezett jegyző
kinevezését, közszolgálati jogviszonyát nem érinti.
10.2. A költségvetési szerv foglalkoztatottaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszony:
10.2.1. A foglalkoztatott köztisztviselők jogviszonya közszolgálati jogviszony, melyre „a
közszolgálati tisztviselőkről” szóló 2011. évi CXCIX. törvény – Kttv. –
rendelkezései az irányadók.
10.2.2. A költségvetési szervvel megbízásos jogviszonyban állók esetében a Ptk. vonatkozó
rendelkezései az irányadóak.
A Baracsi Közös Önkormányzati Hivatalt, mint helyi önkormányzati költségvetési szervet a
Jegyző vezeti és képviseli.
11. A jogszabályban meghatározott közfeladata:
A „Magyarország helyi önkormányzatairól” szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. – Mötv. – 84. 0 (1)
bekezdése alapján Baracs Község Önkormányzata és Kisapostag Község Önkormányzata
működésével, valamint az Önkormányzatok polgármestere, vagy a jegyző feladat- és hatáskörébe
tartozó ügyek döntésre való előkészítésével és végrehajtásával kapcsolatos feladatok ellátása s
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közreműködés az Önkormányzatok egymás közötti, valamint az állami szervekkel történő
együttműködésének összehangolásában.
12. A költségvetési szerv illetékességi területe:
12.1. Baracs Község közigazgatási területe
12.2. Kisapostag Község közigazgatási területe.
13. A költségvetési szerv alapfeladatát szolgáló vagyon:
13.1. a baracsi 488 hrsz-ú, 2427 Baracs, Táncsics utca 27. sz. alatti, a költségvetési szerv
székhelye elhelyezését biztosító ingatlan a benne lévő berendezésekkel, felszerelésekkel,
együtt Baracs Község Önkormányzata kizárólagos tulajdonát képezi.
13.2. a kisapostagi 115/6 hrsz-ú, 2428 Kisapostag, Petőfi Sándor utca 63. sz. alatt fekvő, a
költségvetési szerv kirendeltsége elhelyezését biztosító ingatlanban lévő hivatali helyiségek,
a bennük lévő berendezésekkel, felszerelésekkel, ingóságokkal együtt Kisapostag Község
Önkormányzat kizárólagos tulajdonában állnak.
A 13.1. és 13.2. pont alatti ingatlanok és ingóságok tekintetében a költségvetési szervet
térítésmentes használati jog illeti meg.
A költségvetési szerv tulajdonában lévő eszközöket az ingóleltár tartalmazza.
2013. március 1-i hatállyal a költségvetési szerv általi beszerzésekből származó vagyon a
költségvetési szerv tulajdonát képezi, melyre nézve a rendelkezési jog a költségvetési
szervet illeti meg.
Záradék:
Baracs Község Önkormányzata Képviselő-testülete 65/2003. (VI.24.) számú határozatával
jóváhagyott, - a 4/2008.(I.24.) számú Határozatával, 33/2009.(V.7.) számú Határozatával, 76/2010.
(V.13.) számú Határozatával, 46/2011.(III.24.) számú Határozatával, a 197/2011(.IX.15.) számú
határozatával és a 33/2012.(II.16.) számú határozatával módosított - Alapító Okiratának módosítását:



Baracs Község Önkormányzata Képviselőtestülete 39/2013. (II.13.) számú határozatával,
Kisapostag Község Önkormányzat Képviselőtestülete 46/2013. (II.14.) ÖKT számú határozatával

hagyta jóvá, s foglalta a módosítással egységes szerkezetbe.
Baracs, 2013. február 22.

/: Várai Róbert :/
Baracs Község Önkormányzata
polgármestere

/: Schreiner Béla:/
Kisapostag Község Önkormányzat
polgármestere

/: Dr. Horváth Zsolt :/
Baracs Község Önkormányzata
jegyzője

/: Dr. Horváth Zsolt:/
Kisapostag Község Önkormányzata
helyettesítő jegyzője

