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A Nagycenki Közös Önkormányzati Hivatal SZMSZ-e 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A Nagycenki Közös Önkormányzati Hivatal 2013. január elsején megkezdte tevékenységét a 

2012. december 21-ei államkincstári törzskönyvi bejegyzésnek megfelelően. 

A Nagycenki Közös Önkormányzati Hivatal ( a továbbiakban: Nagycenki KÖH ) jogutódja 

Nagycenk Nagyközség Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának, Pereszteg Község 

Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának  Hidegség-Fertőboz Körjegyzősége fertőbozi 

irodájának.  

A foglalkoztatottak a 3 jogelőd szerv köztisztviselői, változatlan létszámmal.  

A nagycenki KÖH alakítására és fenntartására a 3 érintett önkormányzat képviselő-testülete 

megállapodást kötött 2012. november 29-én, melyben meghatározták, hogy együttes ülésen 

döntenek a  

a) a Nagycenki KÖH  költségvetéséről és zárszámadásáról; 

b) a Nagycenki KÖH működéséről szóló megállapodás elfogadásáról,  

c) a Nagycenki KÖH Szervezeti és Működési Szabályzatának jóváhagyásáról. 

d) a Nagycenki KÖH Alapító Okiratának elfogadásáról 

e) a Nagycenki KÖH munkájáról szóló éves jegyzői beszámoló elfogadásáról 

A Nagycenki KÖH Szervezeti és Működési Szabályzatának jóváhagyása együttes ülésen 

történik. Szükségesnek tartom azonban az egyéni képviselő-testületi álláspontok előzetes 

megismerését, hiszen akkor terjeszthető elő egy komplett, több oldalról is megtárgyalt 

testületi anyag.  

Az Államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról kiadott 368/2011.(XII.31.) 

kormányrendelet 13.§-a  taglalja  a költségvetési szerv szabályzatának alapvető adatait. 

„13. § (1) A költségvetési szerv szervezeti és működési szabályzata tartalmazza  

 

a) a költségvetési szerv alapításáról szóló jogszabály teljes megjelölését, ha a költségvetési 

szerv alapításáról jogszabály rendelkezett, 

b) a költségvetési szerv alapító okiratának – ha azt az alapítás óta módosították, a hatályos, 

egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratának – keltét, számát, az alapítás időpontját, 

c) az ellátandó, és a szakfeladatrend szerint szakfeladat számmal és megnevezéssel besorolt 

alaptevékenységek, rendszeresen ellátott vállalkozási tevékenységek, valamint az 

alaptevékenységet szabályozó jogszabályok megjelölését, 

d) azon gazdálkodó szervezetek részletes felsorolását, amelyek tekintetében a költségvetési 

szerv alapítói, tulajdonosi (tagsági, részvényesi) jogokat gyakorol, 

e) a szervezeti felépítést és a működés rendjét, a szervezeti egységek – ezen belül a gazdasági 

szervezet – megnevezését, engedélyezett létszámát, feladatait, a költségvetési szerv szervezeti 

ábráját, 
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f) azon ügyköröket, amelyek során a szervezeti egységek vezetői a költségvetési szerv 

képviselőjeként járhatnak el, 

g) a szervezeti és működési szabályzatban nevesített munkakörökhöz tartozó feladat- és 

hatásköröket, a hatáskörök gyakorlásának módját, a helyettesítés rendjét, az ezekhez 

kapcsolódó felelősségi szabályokat, 

h) jogszabályban meghatározott kivétellel a munkáltatói jogok gyakorlásának – ideértve az 

átruházott munkáltatói jogokat is – rendjét, és 

i) az irányító szerv által a 10. § (1)-(3) bekezdése szerint a költségvetési szervhez rendelt más 

költségvetési szervek felsorolását.” 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Fentiek alapján kérem, hogy a Képviselő-testületet tárgyalja meg, és az együttes ülésre 

elfogadásra javasolja a Nagycenki KÖH Szervezeti és Működési Szabályzatát.  

 

A határozati javaslat  elfogadásához egyszerű többség szükséges  

 

  

 Határozati javaslat: 

 

Nagycenk Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta és az 

önkormányzati képviselő-testületek együttes ülésére elfogadásra javasolja a Nagycenki 

Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működés Szabályzatát. 

 

A képviselő-testület felhatalmazza a jegyzőt, hogy az együttes testületi ülésre az SZMSZ-

t terjessze elő.  

 

Felelős:  Percze Szilvia jegyző 

Határidő:  2013. február 9. 

 

 

Nagycenk, 2013, január 21. 
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