
Csanádpalotai Közös Önkormányzati Hivatal Alapító Okirata egységes szerkezetben 

a módosítására kiadott módosító iratokkal 

 

Csanádpalota Város Önkormányzat, Kövegy Község Önkormányzat,  Királyhegyes Község 

Önkormányzat, Nagylak község Önkormányzat  képviselő-testületei az államháztartásról 

szóló 2011. év CXCV. törvény 8. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az 

államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. 

rendelet 5. § (1) - (2) bekezdésében foglalt tartalmi követelményeknek megfelelően a 

2013. március 1-jei hatállyal életbe lépett – Csanádpalota Városi Önkormányzat 

Képviselő-testülete  26/2013. (II. 13.) Kt.h. határozatával,  és Nagylak Község 

Önkormányzat Képviselő-testülete  12/2013. (II. 13.) Kt.h. határozatával elfogadott és  

Csanádpalota Város Önkormányzat Képviselő-testülete  27/2014.(II. 26.) Kt.h. számú, 

és 61/2014.(IV. 30.) Kt.h. számú, valamint  Nagylak Község Önkormányzat Képviselő-

testülete  17/2014.(II. 24.) Képv.T.H: számú, és a  34/2014.(IV.29.) Képv.T.H. számú 

határozatával többszörösen módosított - Csanádpalotai Közös Önkormányzati Hivatal 

Alapító Okirata tekintetében    (továbbiakban: Alapító Okirat) – figyelemmel Nagylak 

Község Önkormányzatának kilépésére és Kövegy és Királyhegyes községek 

önkormányzatainak csatlakozására – 2015. január 1-jei hatállyal az alábbi okiratot adják 

ki:  

 

1.) A költségvetési szerv neve: 

Csanádpalotai Közös Önkormányzati Hivatal 

 

2.) Költségvetési szerv székhelye: 

 Székhelye: 6913 Csanádpalota, Kelemen László tér 10. 

 

3.) A költségvetési szerv telephelye:  

Csanádpalotai Közös Önkormányzati Hivatal 

  Királyhegyesi Kirendeltsége (6911 Királyhegyes, Jókai u. 38.) 

 

Csanádpalotai Közös Önkormányzati Hivatal 

  Kövegyi  Kirendeltsége (6912, Kövegy Kossuth u. 29.) 

   

4.) A jogelődjének megnevezése, székhelye:  

Csanádpalota Városi Önkormányzat Polgármesteri  Hivatala  

6913 Csanádpalota, Kelemen László tér 10. 

 

 

 

 

 



 

 

5.) Közfeladata: 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 

(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 együttműködésének 

összehangolásában. 

 

6.) Ellátandó alaptevékenységek: 

6.1 A közös hivatal Csanádpalota, Királyhegyes és Kövegy  települések 

közigazgatási területén ellátja a Mötv.-ben és a vonatkozó egyéb 

jogszabályokban a számára meghatározott feladatokat. A közös hivatal 

feladatait részletesen a társult települések önkormányzatai által jóváhagyott, a 

közös hivatal működtetésére és fenntartására létrejött megállapodás 

tartalmazza. 

1.2 Államháztartási szakágazati besorolása: A költségvetési szerv szakmai 

szempontból meghatározó alaptevékenységének a KSH által kiadott 

gazdasági tevékenységek egységes ágazati rendje szerinti besorolása: 

841105 helyi önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások 

igazgatási tevékenysége, 

6.3 A kötelező feladatok kormányzati funkciói: 

011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános 

igazgatási tevékenysége 

 

 

 
  

- az önkormányzatok képviselőtestületeinek, bizottságainak 

működésével összefüggő feladatok, valamint az önkormányzati 

hivatalok és társulások igazgatási szervei általános igazgatási 

feladatainak ellátása. 

013360 Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb 

szolgáltatások 

 

   

- a más költségvetési szerv részére az irányító szerv kijelölése vagy 

megállapodás alapján végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési 

vagy egyéb szolgáltatásokkal összefüggő feladatok ellátása. 

Amennyiben a feladatot ellátó szerv költségvetésében az ellátott 

szerv működésére, üzemeltetésére szolgáló előirányzat került 

meghatározásra, a funkció kizárólag a szerv közfeladatának alapító 

okirati meghatározására szolgál, a feladattal összefüggő kiadások 

bevételek a 



3. § (3) bekezdés a) és b) pontja alapján nem ezen a funkción 

kerülnek elszámolásra, hanem az ellátott szerv érintett kormányzati 

funkcióin. 

 

016010 Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz 

kapcsolódó tevékenységek 

- az országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti 

képviselőválasztásokkal összefüggő feladatok ellátása. 

 

016020 Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek  

- az országos és helyi népszavazással összefüggő feladatok ellátása. 
 

 

016030 Állampolgársági ügyek 

   

- a születési, halotti, házassági és egyéb anyakönyvezési tevékenységgel, 

- az egyéb állampolgársági ügyekkel, 

- a magyar állampolgárok és a Magyarországon tartózkodó nem magyar 

állampolgárok személyazonosítására, valamely státusz igazolására alkalmas 

hivatalos okmányok kibocsátásával, módosításával, bevonásával, pótlásával 

összefüggő feladatok ellátása.” 

6.4 Az ellátandó vállalkozási tevékenység köre, mértéke:  

A költségvetési szerv vállalkozási tevékenységet nem folytathat. 

 

7.) Illetékességi területe:  

Csanádpalota város, Királyhegyes és Kövegy községek közigazgatási területe.  

 

8.) Irányító szervek megnevezése, székhelye: 

Csanádpalota Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 

6913 Csanádpalota, Kelemen László tér 10. 

 

9.) Alapítói jogokat gyakorló szervek: 

Csanádpalota Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6933 Csanádpalota, 

Kelemen L. tér 10. 

Királyhegyes Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6911, Királyhegyes, Jókai 

u. 38. 

Kövegy Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6912, Kövegy Kossuth u. 29. 

 

10.) A költségvetési szerv vezetőjének kinevezési rendje: 

A jegyző kinevezése a Mötv. 82-83. §-ai, valamint a közszolgálati tisztviselőkről 

szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezéseinek megfelelően – pályázat alapján, 

határozatlan időre - történik. 



A jegyző kinevezése és az egyéb munkáltatói jogkör gyakorlása Csanádpalota 

város polgármesterének hatáskörébe tartozik. 

 

 

11.) Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszonyok: 

a.) közszolgálati jogviszony a közszolgálati 

b.) munkajogviszony a Munka Törvénykönyve alapján 

c.) egyéb foglalkoztatás a Polgári Törvénykönyv alapján  

 

Záradék: 

 

Jelen egységes szerkezetű alapító  okiratot: 

Csanádpalota Város Önkormányzat   

Képviselő-testülete a    218/2014.(12.10.) számú, 

Nagylak Község Önkormányzat  

Képviselő-testülete a     128/2014.(12.10.) számú,  

Kövegy Község Önkormányzat 

Képviselő-testülete  a   123/2014.(12.10.) számú,  

Királyhegyes Község Önkormányzat 

Képviselő-testülete a                           121/2014.(12.10.) számú 

határozatával fogadta el és 2015. január 1. napjával léptette  hatályba.  

 

 

 

 

Kovács Sándor           Horváth Lajos 

Csanádpalota polgármestere           Királyhegyes  polgármestere 
 

Galgóczkiné Krobák Mária                  Gyarmati András  

Kövegy polgármestere         Nagylak polgármester 

 

 

 

dr. Barna Angéla   

jegyző 

 
 


