A közfeladatot ellátó szerv által alapított költségvetési szerv neve, székhelye, a költségvetési
szervet alapító jogszabály megjelölése, illetve az azt alapító határozat, a költségvetési szerv
alapító okirata, vezetője, honlapjának elérhetősége, működési engedélye

BORSOSBERÉNYI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL
Alapító Okirata
Borsosberény Község Önkormányzata Képviselő-testülete, Bánk Község Önkormányzata Képviselőtestülete és Tolmács Község Önkormányzata Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi
CXCV. törvény 8. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazása alapján, az államháztartásról szóló
törvény végrehajtására kiadott 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 5. § (1)-(2) bekezdésében foglalt
tartalmi követelményeknek megfelelően az alábbi okiratot adják ki:
A költségvetési szerv
1. Megnevezése:
Borsosberényi Közös Önkormányzati Hivatal
2. Székhelye:
2644 Borsosberény, Petőfi út 161.
3. Telephelyei:
1. Borsosberényi Közös Önkormányzati Hivatal Bánki Kirendeltsége
2653 Bánk, Hősök tere 11.
2. Borsosberényi Közös Önkormányzati Hivatal Tolmácsi Kirendeltsége
2657 Tolmács, Sport utca 1.
4. Alapítók neve:
1.) Bánk Község Önkormányzata
2653 Bánk, Hősök tere 11.
2.) Borsosberény Község Önkormányzata
2644 Borsosberény, Petőfi út 161.
3.) Tolmács Község Önkormányzata
2657 Tolmács, Sport u. 1.
5. Az alapítás időpontja: 2013. január 1.
6. Jogelődjének megnevezése, székhelye:
Bánk-Tolmács Körjegyzőség
2653 Bánk, Hősök tere 11.
Borsosberény Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatala
2644 Borsosberény, Petőfi út 161.
7. Közfeladata
A 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 tartozó ügyek döntésre való
előkészítésével és végrehajtásával kapcsolatos feladatokat. A hivatal közreműködik az

önkormányzatok egymás közötti, valamint az állami szervekkel történő együttműködés
összehangolásában.
8. Alaptevékenysége
A közös hivatal ellátja a Mötv.-ben és a vonatkozó egyéb jogszabályokban a számára
meghatározott feladatokat Bánk, Borsosberény, Tolmács települések vonatkozásában. A közös
hivatal feladatait részletesen a társult települések önkormányzatai által jóváhagyott, a közös
hivatal működtetésére és fenntartására létrejött megállapodás tartalmazza.
8.1 A hatáskörébe utalt közigazgatási ügyek döntés előkészítésével és végrehajtásával
kapcsolatos feladatok ellátása.
8.2 Hatósági, jogi-, pénzügyi és kommunális tevékenység végrehajtása.
8.3 Az egészségügyi, oktatási, igazgatási intézmények és szakfeladatok tervezési,
gazdálkodási, nyilvántartási, beszámolási és ellenőrzési feladatainak ellátása.
8.4 Az önállóan működő intézmények költségvetés szerinti finanszírozása, tervezési,
gazdálkodási, nyilvántartási, beszámolási tevékenységének koordinálása, ellenőrzése.
8.5 Az önkormányzati intézmények üzemeltetésével, karbantartásával, felújításával
kapcsolatos feladatok ellátása.
8.6 Településfejlesztési, köztisztasági és parkgondozási feladatok ellátása.
Államháztartási szakágazati besorolása: 841105 Helyi önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi
társulások igazgatási tevékenysége
Szakfeladatok
száma

megnevezése

841126

Önkormányzatok és társulások általános végrehajtó igazgatási tevékenysége

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

841133

Adó, illeték kiszabása, beszedése, adóellenőrzés

841154

Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok

841173

Statisztikai tevékenység

841238

Szociális szolgáltatások helyi igazgatása és szabályozása

9. Vállalkozási tevékenység felső határa a módosított kiadási előirányzatok arányában
A Közös Önkormányzati Hivatal vállalkozási tevékenységet nem folytat.
10. Illetékessége, működési köre
Bánk Község közigazgatási területe, Borsosberény Község közigazgatási területe, és Tolmács
Község közigazgatási területe
11. /1. Irányító szerv neve, székhelye
Borsosberény Község Önkormányzata képviselő-testülete és
(székhely: 2644 Borsosberény, Petőfi út 161.)

11. /2. Alapítói jogokkal felruházott irányító szervek neve, székhelye
Bánk Község Önkormányzata képviselő-testülete és
(székhely: 2653 Bánk, Hősök tere 11.)
Tolmács Község Önkormányzata képviselő-testülete
(székhely: 2657 Tolmács, Sport u. 1.)
12. Gazdálkodási besorolása
-

Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv
Önálló jogi személy

13. Vezetőjének megbízási rendje
A költségvetési szerv (Közös Önkormányzati Hivatal) egyszemélyi felelős vezetője a jegyző. A
jegyző kinevezése a társult önkormányzatok polgármesterei által a Mötv. 82-83.§-ai, valamint a
közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezéseinek megfelelően
történik. A társult önkormányzatok polgármesterei – pályázat alapján – határozatlan időre nevezik
ki a jegyzőt. A jegyző kinevezéséhez az érintett települések polgármestereinek lakosságszámarányos többségi döntése szükséges.
A jegyző tekintetében az egyéb munkáltatói jogokat Borsosberény Község Polgármestere
gyakorolja, azzal, hogy a teljesítményértékelés és jutalmazás tekintetében a társult
önkormányzatok Polgármestereinek a Mötv. 83.§ b) pontban foglaltaknak megfelelő többségi
döntése szükséges.
14. Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszonyok megjelölése
A költségvetési szerv foglalkoztatottjaira alapvetően a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011.
évi CXCIX. törvény szabályai érvényesek (közszolgálati jogviszony). A költségvetési szerv egyes
feladatait megbízási jogviszony útján is elláthatja.
15. A költségvetési szerv gazdálkodása
A Közös Önkormányzati Hivatal alaptevékenységét az irányító szervek által évente megállapított
költségvetés alapján látja el.
A bankszámla feletti rendelkezés a jegyző és a költségvetési szerv jegyző által felhatalmazott
köztisztviselőjének együttes aláírásával történik.
A jóváhagyott költségvetést érintő kötelezettségvállalásra, utalványozásra, ellenjegyzésre a belső
szabályzatban meghatározott személyek jogosultak.
16. A feladatellátást szolgáló vagyon
A feladat ellátását szolgáló vagyon az alapítók tulajdona. A vagyon feletti rendelkezési
jogosultság az alapítókat illeti meg.
Bánk Község Önkormányzata a Borsosberényi Közös Önkormányzati Hivatal Bánki Kirendeltség
feladatai ellátásához rendelkezésére bocsátja a tulajdonát képező 2653 Bánk, Hősök tere 11. szám
alatti (146 helyrajzi számú) ingatlant és az ingatlanban található valamennyi leltári
nyilvántartásban szereplő kisértékű tárgyi eszközt.
Borsosberény Község Önkormányzata Borsosberényi Közös Önkormányzati Hivatal székhely
feladatai ellátásához rendelkezésére bocsátja a tulajdonát képező 2644 Borsosberény, Petőfi út
161 szám alatti ingatlant és az ingatlanban található valamennyi leltári nyilvántartásban szereplő
kisértékű tárgyi eszközt.
Tolmács Község Önkormányzata a Borsosberényi Közös Önkormányzati Hivatal Tolmácsi
Kirendeltségének feladatai ellátásához rendelkezésére bocsátja a tulajdonát képező 2657
Tolmács, Sport utca 1. szám alatti (76 helyrajzi-számú) ingatlant és az ingatlanban található
valamennyi leltári nyilvántartásban szereplő kisértékű tárgyi eszközt.

17. Hatályba léptető rendelkezések:
Jelen alapító okirat 2013. január 1. napján lép hatályba

Borsosberény, 2012. december 20.

Ivanics András

Molnárné Gere Rita

Bánk Község Polgármestere

Borsosberény Község Polgármestere

Hajnis Ferenc
Tolmács Község Polgármestere

Záradék
A Borsosberényi Közös Önkormányzati Hivatal alapító Okiratát Bánk Község Önkormányzat
Képviselő-testülete 100/2012. (XII.17.), Borsosberény Község Önkormányzat Képviselő-testülete
76/2012. (XII.12.), Tolmács Község Önkormányzata 107/2012 (XII.17.) határozatával fogadta el.
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