Csákvári Közös Önkormányzati Hivatal
Alapító Okirata
a 2013. január 1-i hatályú XII. számú módosítással egységes szerkezetben
1. A költségvetési szerv neve:

Csákvári Közös Önkormányzati Hivatal

2. A költségvetési szerv székhelye:

8083 Csákvár, Szabadság tér 9.

A Magyar Államkincstárnál
vezetett törzskönyvi száma:

361514

2.2.

Számlavezető pénzintézete:

Raiffeisen Bank Zrt.

2.3.

Pénzintézeti számlaszáma:

12023008-01331452-00100004

2.4.

Adóigazgatási száma:

15361514-1-07

2.5.

Telephelyei: ügyfélszolgálati megbízott általi ügyfélfogadást biztosítva:

2.1.

8080 Bodmér, Vasvári P. u. 58. sz.
8085 Vértesboglár, Alkotmány utca 3. sz.
3. Létrehozásáról rendelkező határozat száma: Csákvár Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestülete
81/2003. (VII.8.) számú határozata
Jelen Alapító Okirat módosítást jóváhagyó s a módosítással egységes szerkezetbe foglaló határozatok
száma:
Csákvár
Nagyközség
Önkormányzata
Képviselőtestülete 325/2012. (XI.6.) számú határozata
Bodmér Község Önkormányzata
68/2012. (XI.6.) számú határozata

Képviselőtestülete

Vértesboglár Község Önkormányzata Képviselőtestülete
121/2012. (XI.6.) számú határozata
4. A költségvetési szerv alapító, fenntartó szervei, székhelyeik:
·

Csákvár
Nagyközség
Önkormányzata
Képviselőtestülete
székhelye: 8083 Csákvár, Szabadság tér 9. sz.

·

Bodmér Község Önkormányzata Képviselőtestülete
székhelye: 8080 Bodmér, Vasvári P. u. 58. sz.

·

Vértesboglár Község Önkormányzata Képviselőtestülete
székhelye: 8085 Vértesboglár, Alkotmány utca 3. sz.

5. A költségvetési szerv irányító szerve:

Csákvár Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete
székhelye: 8083 Csákvár, Szabadság tér 9. sz.

6. A költségvetési szerv típusa:

közös önkormányzati hivatal

7. A költségvetési szerv illetékességi területe: Csákvár Nagyközség, Bodmér Község és Vértesboglár Község
teljes közigazgatási területe
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8. A költségvetési szerv jogállása:

Önálló jogi személy. Önállóan működő és gazdálkodó, az
előirányzatai feletti rendelkezési jogosultság tekintetében
teljes jogkörű, önálló adószámmal és bankszámlával
rendelkező helyi önkormányzati költségvetési szerv.
Pénzügyi-gazdálkodási feladatait saját gazdasági szervezete
útján látja el.
A költségvetési szerv saját éves elemi költségvetéssel
rendelkezik.
A költségvetési szerv - külön munkamegosztási
megállapodás alapján - ellátja a :
Mese-Vár Óvoda és Bölcsőde
(8083 Csákvár, Ady E. u. 2.)
Gondozási Központ és Idősek Otthona
(8083 Csákvár, Szent István u. 13.)
Floriana Könyvtár
(8083 Csákvár, Széchenyi u. 8.)
Vértesboglári Általános Művelődési Központ
(8085 Vértesboglár, Alkotmány u. 14.)
önállóan működő helyi önkormányzati költségvetési
szervek pénzügyi-gazdálkodási feladatait, továbbá
a Gróf Esterházy Móric Általános Iskola - 8083 Csákvár,
Szabadság tér 8. – működtetéséhez kapcsolódó pénzügyi
gazdálkodási feladatokat.

9. Jogszabály által meghatározott közfeladata:

10.

9.1.

A „Magyarország helyi önkormányzatairól” szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. – Mötv. – 84. § (1)
bekezdése alapján Csákvár Nagyközség Önkormányzata, Bodmér Község Önkormányzata és
Vértesboglár Község Önkormányzata működésével, valamint az Önkormányzat polgármesterei,
vagy a jegyző feladat- és hatáskörébe tartozó ügyek döntésre való előkészítésével és végrehajtásával
kapcsolatos feladatok ellátása s közreműködés az Önkormányzatok egymás közötti, valamint az
állami szervekkel történő együttműködésének összehangolásában.

9.2.

Az „államháztartásról” szóló 2011. évi CXCV. tv. 27. § (2) bekezdésében foglalt a helyi nemzetiségi
önkormányzatok bevételeivel és kiadásaival kapcsolatban a tervezési, gazdálkodási, ellenőrzési,
finanszírozási, adatszolgáltatási és beszámolási feladatok, továbbá, a „nemzetiségek jogairól” szóló
2011. évi CLXXIX. tv. 80. §-ában meghatározott feladatok ellátása a Vértesboglár Német
Nemzetiségi Önkormányzat – melynek székhelye: 8085 Vértesboglár, Alkotmány utca 3. –
működéséhez kapcsolódóan.

A költségvetési szerv alaptevékenysége:
10.1. TEÁOR ’08 alapján:

8411’08 Általános közigazgatás

10.2. Szakágazati besorolása:

841105 Helyi önkormányzatok, valamint többcélú
kistérségi társulások igazgatási tevékenysége.

10.3.

Szakfeladati rend szerinti alaptevékenységei:
Megnevezés

Szakfeladat száma

10.3.1.

Országgyűlési képviselőválasztásokhoz kapcsolódó
tevékenységek

841114

10.3.2.

Önkormányzati képviselőválasztásokhoz kapcsolódó
tevékenységek

841115
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Országos és helyi nemzetiségi önkormányzati választásokhoz
kapcsolódó tevékenységek

841116

10.3.4. Európai parlamenti választásokhoz kapcsolódó tevékenységek

841117

10.3.5. Országos és helyi népszavazáshoz kapcsolódó tevékenységek

841118

Önkormányzatok és társulások általános végrehajtó igazgatási
tevékenysége

841126

10.3.3.

10.3.6

10.3.7. Statisztikai tevékenység
11.

841173

A költségvetési szerv vezetőjének, a Jegyzőnek a kinevezési rendje:
11.1. A jegyzői álláshelyet nyilvános pályázat útján kell betölteni. A pályázati eljárás előkészítésével és
lefolytatásával kapcsolatos feladatokat a székhely önkormányzat: Csákvár Nagyközség
Önkormányzata polgármestere látja el.
11.2. A Jegyző kinevezési feltételeit „a közszolgálati tisztviselőkről” szóló 2011. évi CXCIX. tv. 247. §
(1) bekezdésében rögzíti, a képesítési feltételek alól felmentés nem adható.
11.3. A Jegyzőt Csákvár Nagyközség Önkormányzata polgármestere, Bodmér Község Önkormányzata
polgármestere és Vértesboglár Község Önkormányzata polgármestere együttesen nevezi ki
lakosságarányos többségi döntéssel. A kinevezés határozatlan időre szól.
11.4. A Jegyző tekintetében az egyéb munkáltató jogkört Csákvár Nagyközség Önkormányzata
polgármestere gyakorolja.
11.5. Az Alapító Okirat 2013. január 1-i hatályú jelen módosítása a kinevezett jegyző kinevezését,
közszolgálati jogviszonyát nem érinti.
A Csákvári Közös Önkormányzati Hivatalt, mint helyi önkormányzati költségvetési szervet a Jegyző vezeti
és képviseli.

12.

A költségvetési szerv foglalkoztatottjai:
12.1. A foglalkoztatott köztisztviselők jogviszonya közszolgálati jogviszony, melyre „a közszolgálati
tisztviselőkről” szóló 2011. évi CXCIX. törvény – Kttv. – rendelkezései az irányadók.
12.2. A költségvetési szerv munkavállalói jogviszonyára a Kttv. szabályain túlmenően a „Munka
törvénykönyvéről” szóló 2012. évi I. tv. rendelkezései is alkalmazandók.
12.3. A költségvetési szervvel megbízásos jogviszonyban állók esetében a Ptk. vonatkozó rendelkezései
az irányadóak.

13.

A költségvetési szerv feladatellátását szolgáló vagyon: melyre nézve a költségvetési szervet használati
jog illeti meg:
13.1. Csákvár Nagyközség Önkormányzata tulajdonában lévő, az önkormányzat törzsvagyonába, továbbá
egyéb vagyoni körébe sorolt, a költségvetési szerv könyvviteli nyilvántartásaiban rögzített ingó - és
ingatlan vagyon.

14.

A használatba adott vagyon feletti rendelkezési jog:
A költségvetési szerv a 13. pont szerint rendelkezésére bocsátott vagyontárgyakat a feladatai ellátásához
szabadon használhatja, de nem idegenítheti és nem terhelheti meg azokat.
A 13. pont szerinti vagyontárgyak tekintetében a költségvetési szerv az önkormányzat vagyonáról és a
vagyongazdálkodás szabályairól szóló, Csákvár Nagyközség Önkormányzata a mindenkor hatályos
önkormányzati rendeletében foglalt előírásoknak köteles eleget tenni.
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15.

Csákvár Nagyközség Polgármesteri Hivatala vállalkozási tevékenységet nem folytat.

Záradék:
Az Alapító Okiratot Csákvár Nagyközség Képviselő-testülete a 81/2003. (VII.8.) számú határozatával fogadta el,
s a 40/2005.(IV.19.), a 7/2008. (I.29.), a 63/2009.(IV.28.), a 130/2009. (VII.28.), a 150/2009.(IX.15.),
a 179/2009. (X.27.), a 16/2010. (I.26.), a 163/2010. (IX.14.), a 210/2010. (X.28.), a 101/2011.(III.31) számú, a
263/2011. (VII. 28. ) számú, a 76/2012. (III.22.) számú, valamint a 325/2012.(XII.6.) számú határozatával
módosította, s foglalta egységes szerkezetbe, továbbá Bodmér Község Önkormányzat Képviselőtestülete
68/2012. (XII.6.) számú határozatával, Vértesboglár Község Önkormányzata Képviselőtestülete
121/2012.(XII.6.) számú határozatával módosította s foglalta egységes szerkezetbe.
Csákvár, 2012. december 6.
/: Katonáné dr. Venguszt Beatrix :/
Csákvár Nagyközség Önkormányzata
polgármestere

/: Sztányi István :/
Vértesboglár Község Önkormányzata
polgármestere

/: Balogh István László :/
Bodmér Község Önkormányzata
polgármestere

/: Tóth Jánosné :/
Csákvár Nagyközség Önkormányzata
jegyzője
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