
 

 
 

A L A P Í T Ó   O K I R A T 
 
A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény, az állam-
háztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, valamint az államháztartásról szóló törvény 
végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet alapján Püspökladány Város 
Önkormányzata Képviselő-testülete és Szerep Község Önkormányzata Képviselő-testülete 
a Püspökladányi Közös Önkormányzati Hivatal alapító okiratát a következők szerint ha-
tározza meg: 

  
A költségvetési szerv 

 neve: 
 
Püspökladányi Közös Önkormányzati Hivatal 

  
Székhelye: 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. 

  
Telephelye neve és címe: Püspökladányi Közös Önkormányzati Hivatal 

Szerepi Kirendeltsége 
4163 Szerep, Nagy u. 53. 

  
Alapítás ideje: 1990. szeptember 30. 

  
Alapító jogokkal felruházott  

szerv neve, címe: 
Püspökladány Város Önkormányzata Képviselő-testülete 
4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. 
Szerep Község Önkormányzata Képviselő-testülete 
4163 Szerep, Nagy u. 53. 

  
Irányító jogokkal felruházott 

szerv neve, címe: 
Püspökladány Város Önkormányzata Képviselő-testülete 
4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. 

  
A költségvetési szerv illetékességi 

területe, működési köre: 
Püspökladány város és Szerep község közigazgatási területe, to-
vábbá járásszékhely települési jegyzői hatáskörbe tartozó építés-
ügyi hatósági eljárások végzése során a járás valamennyi települé-
sének közigazgatási területe az építésügyi és az építésfelügyeleti 
hatóságok kijelöléséről és működési feltételeiről szóló 343/2006. 
(XII. 23.) Korm. rendelet szerint. 

  
A költségvetési szerv jogállása: önálló jogi személy 

  
Jogszabályban meghatározott 

közfeladata: 
Az önkormányzat működésével, valamint a polgármester és a 
jegyző feladat- és hatáskörébe tartozó ügyek döntésre való előké-
szítésével és végrehajtásával kapcsolatos feladatok ellátása a Ma-
gyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. 
törvény 84. § (1) bekezdése alapján. 

  
Alaptevékenysége: A Püspökladányi Közös Önkormányzati Hivatal ellátja a Magyar-

ország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tör-
vényben és a vonatkozó jogszabályokban számára meghatározott 
feladatokat. Gondoskodik a Püspökladányi és Szerepi önkor-
mányzat bevételeivel és kiadásaival kapcsolatban a tervezési, gaz-
dálkodási, ellenőrzési, finanszírozási, adatszolgáltatási és beszá-
molási feladatok ellátásáról. 
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 Megnevezése: Száma: 
   

TEÁOR szerint: Általános közigazgatás 8411 
   

Szakágazat szerinti 
besorolása: 

Helyi önkormányzatok és tár-
sulások igazgatási tevékenysé-
ge 

 
 
841105 

   
Kormányzati funkciók szerinti  

besorolása: 
  

 Önkormányzatok és önkor-
mányzati hivatalok jogalkotó 
és általános igazgatási tevé-
kenysége 

 
 
 
011130 

   
 Adó-, vám- és jövedéki igazga-

tás 
 
011220 

   
 Átfogó tervezési és statisztikai 

szolgáltatások 
 
013210 

   
 Más szerv részére végzet 

pénzügyi-gazdálkodási, üze-
meltetési, egyéb szolgáltatások 

 
 
013360 

   
 Országgyűlési, önkormányzati 

és európai parlamenti képvi-
selőválasztásokhoz kapcsoló-
dó tevékenység 

 
 
 
016010 

   
 Országos és helyi népszava-

zással kapcsolatos tevékeny-
ségek 

 
 
016020 

   
 Állampolgársági ügyek 016030 
   
 Közterület rendjének fenntar-

tása 
 
031030 

   
 Építésügy igazgatás 044310 
   
 Város-, község gazdálkodási 

egyéb szolgáltatások 
 
066020 

   
 Szociális szolgáltatások igaz-

gatása 
 
109010 

   
Az ellátható vállalkozási  

tevékenység köre: A költségvetési szerv vállalkozási tevékenységet nem folytat. 
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Vezetőjének kinevezési,  
megbízási, választási rendje: 

Püspökladány Város Önkormányzata polgármestere nyilvános pá-
lyázat útján, határozatlan időtartamra jegyzőt nevez ki a Magyar-
ország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tör-
vény 82. §-a, valamint a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. 
évi CXCIX. törvényben meghatározott képesítési követelmények-
nek megfelelően. 

  
Foglalkoztatottjaira vonatkozó 

foglalkoztatási jogviszonyok  
meg jelölése: 

A költségvetési szervnél foglalkoztatott foglalkoztatási jogviszo-
nya a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. tör-
vény (Kttv.), a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi 
XXXIII. törvény (Kjt.), a munka törvénykönyvéről szóló 2012. 
évi I. törvény (Mt.), valamint a Polgári Törvénykönyvről szóló 
2013. évi V. törvény alapján áll fenn. 

  
A feladatellátást szolgáló  

vagyon: 
- Püspökladány Város Önkormányzata és Szerep Község Önkor-

mányzata tulajdonában lévő ingatlan, és egyéb vagyon kezelése 
és használata a mindenkori vagyonrendeletben, valamint a Püs-
pökladányi Közös Önkormányzati Hivatal alakításáról és fenn-
tartásáról szóló megállapodásban foglaltak szerint.  

- A gazdálkodáshoz rendelkezésre álló vagyon értékét a számviteli 
nyilvántartások alapján elkészített mindenkori éves mérleg tar-
talmazza.  

- A vagyoni állapotot a hivatal mindenkori leltára tartalmazza.  
  

A vagyon feletti rendelkezés joga: A vagyonnal való gazdálkodás során a Püspökladányi Közös Ön-
kormányzati Hivatal alapításáról és fenntartásáról szóló megálla-
podásban szereplő önkormányzatok hatályos vagyonrendelete, 
valamint a megállapodás 7. pontjában foglaltak szerint kell eljár-
ni. 

  
Gazdasági társaságokban  a képviselő-testület döntésének megfelelően részt vesz.  
 

 

Záradék: 

Jelen alapító okirat a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzéssel lép érvénybe 
és 2015. január 1. napján lép hatályba, ezzel egyidejűleg a Püspökladányi Polgármes-
teri Hivatal 2013. november 3. napján kelt 60/X/2009. (V. 28.) számú egységes szerke-
zetű alapító okirata hatályát veszti. 
 
Az alapító okiratot Püspökladány Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 
103/2014. (XII. 11.) számú határozatával és Szerep Község Önkormányzata Képvise-
lő-testülete a 109/2014. (XII. 11.) Képviselő-testületi határozatával hagyta jóvá. 
 

 

 
Püspökladány, 2014. december 11. 
 
 
 

 
 Tóthné Verő Tünde     D o m b i  Imréné 
       polgármester          polgármester 


