
Okirat sza ma: DER/41-5/2020. 

Alapí tó  ókirat 
mó dósí ta sókkal egyse ges szerkezetbe fóglalva 

 
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a alapján a Derecskei Közös 
Önkormányzati Hivatal alapító okiratát a következők szerint adom ki: 

1. A költségvetési szerv 
megnevezése, székhelye, telephelye 

1.1. kó ltse gvete si szerv 

1.1.1. megneveze se: Derecskei Kó zó s O nkórma nyzati Hivatal 

1.2. A kó ltse gvete si szerv 

1.2.1. sze khelye: 4130 Derecske, Kó zta rsasa g ú t 87. 

1.2.2. telephelyei: 

 telephely megneveze se telephely cí me 

1 
Derecskei Kó zó s O nkórma nyzati Hivatal 
Te pei Kirendeltse ge 

4132 Te pe, Ra kó czi útca 1. 

 

2. A költségvetési szerv 
alapításával és megszűnésével összefüggő rendelkezések 

2.1. A kó ltse gvete si szerv alapí ta sa nak da túma: 2020.01.01. 

2.2. A kó ltse gvete si szerv alapí ta sa ra, a talakí ta sa ra, megszú ntete se re jógósúlt szerv 

2.2.1. megneveze se: Derecske Va rós O nkórma nyzata 

2.2.2. sze khelye: 4130 Derecske, Kó zta rsasa g ú t 87. 

2.2.3. megneveze se: Te pe Kó zse g O nkórma nyzata 

2.2.4. sze khelye: 4132 Te pe, Ra kó czi útca 1. 

2.3. A kó ltse gvete si szerv jógeló d kó ltse gvete si szerve nek 

 megneveze se sze khelye 

1 Derecskei Pólga rmesteri Hivatal 4130 Derecske, Kó zta rsasa g ú t 87. 

3. A költségvetési szerv irányítása, felügyelete 

3.1. A kó ltse gvete si szerv ira nyí tó  szerve nek 



3.1.1. megneveze se: Derecske Va rós O nkórma nyzata Ke pviseló -testú lete 

3.1.2. sze khelye: 4130 Derecske, Kó zta rsasa g ú t 87. 

 

4. A költségvetési szerv tevékenysége 

4.1. A kó ltse gvete si szerv kó zfeladata: 

A Magyarórsza g helyi ó nkórma nyzatairó l szó ló  2011. e vi CLXXXIX. tó rve ny 84. § (1) bekezde se 

alapja n a kó zó s ó nkórma nyzati hivatal ella tja az ó nkórma nyzat mú kó de se vel, valamint a 

pólga rmester vagy a jegyzó  feladat- e s hata skó re be tartózó  ú gyek dó nte sre való  eló ke szí te se vel 

e s ve grehajta sa val kapcsólatós feladatókat. A kó zó s ó nkórma nyzati hivatal kó zremú kó dik az 

ó nkórma nyzatók egyma s kó zó tti, valamint az a llami szervekkel tó rte nó  egyú ttmú kó de se nek 

ó sszehangóla sa ban. 

 
4.2. A kó ltse gvete si szerv fó teve kenyse ge nek a llamha ztarta si szaka gazati besóróla sa: 

 szaka gazat sza ma szaka gazat megneveze se 

1 841105 Helyi ó nkórma nyzatók e s ta rsúla sók igazgata si teve kenyse ge. 
 

4.3. A kó ltse gvete si szerv alapteve kenyse ge: 

A kó zó s ó nkórma nyzati hivatal ella tja a Magyarórsza g helyi ó nkórma nyzatairó l szó ló  2011. e vi 

CLXXXIX. tó rve nyben e s egye b vónatkózó  jógszaba lyókban az ó nkórma nyzat hivatalók sza ma ra 

meghata rózótt feladatókat Derecske e s Te pe telepú le sek vónatkóza sa ban.  

Góndóskódik Derecske e s Te pe telepú le sek ó nkórma nyzatainak e s inte zme nyeinek, valamint a 

nemzetise gi ó nkórma nyzat beve teleivel e s kiada saival kapcsólatós terveze si, gazda lkóda si, 

ellenó rze si, finanszí róza si adatszólga ltata si e s besza móla si feladatainak ella ta sa ró l.  

Ella tja a kó zó s ó nkórma nyzati hivatal a ltala nós igazgata si feladatait. 

Te pe telepú le sen a kó zó s ó nkórma nyzati hivatalnak kirendeltse ge mú kó dik az igazgata si, 

gazda lkóda si, ú gyfe lszólga lati feladatók ella ta sa ra.  

4.4 A kó ltse gvete si szerv alapteve kenyse ge nek kórma nyzati fúnkció  szerinti megjeló le se: 

 
kórma nyzati 
fúnkció sza m 

kórma nyzati fúnkció  megneveze se 

1 
011130 O nkórma nyzatók e s ó nkórma nyzati hivatalók jógalkótó  e s a ltala nós 

igazgata si teve kenyse ge 

2 013210 A tfógó  terveze si e s statisztikai szólga ltata sók 

3 
016010 Orsza ggyú le si, ó nkórma nyzati e s eúró pai parlamenti 

ke pviseló va laszta sókhóz kapcsóló dó  teve kenyse gek 

4 016020 Orsza gós e s helyi ne pszavaza ssal kapcsólatós teve kenyse gek 

5 016030 A llampólga rsa gi ú gyek 

6 109010 Szócia lis szólga ltata sók igazgata sa 

4.5. A kó ltse gvete si szerv illete kesse ge, mú kó de si terú lete: 



Derecske va rós e s Te pe kó zse g kó zigazgata si terú lete.  

 

5. A költségvetési szerv szervezete és működése 

5.1. A kó ltse gvete si szerv vezetó je nek megbí za si rendje: 

A jógszaba lyókban meghata rózótt ke pesí te si kó vetelme nyeknek megfeleló  jegyzó t - pa lya zat 

ú tja n, Te pe kó zse g pólga rmestere nek eló zetes ve leme nykike re se t kó vetó en - Derecske va rós 

pólga rmestere hata rózatlan idó re nevezi ki. A jegyzó  kineveze se re, felmente se re e s ellene 

fegyelmi elja ra s elrendele se re a Magyarórsza g helyi ó nkórma nyzatairó l szó ló  2011. e vi CLXXXIX 

tó rve ny, valamint a kó zszólga lati tisztviseló kró l szó ló  2011. e vi CXCIX. tó rve ny eló í ra sait kell 

alkalmazni. Az egye b múnka ltató i jógókat Derecske va rós pólga rmestere gyakórólja.  

5. 2. A kó ltse gvete si szervne l alkalmaza sban a lló  szeme lyek jógviszónya: 

 fóglalkóztata si jógviszóny jógviszónyt szaba lyózó  jógszaba ly 

1 
kó zszólga lati jógviszóny Kó zszólga lati tisztviseló kró l szó ló  2011. e vi CXCIX. 

tó rve ny 

2 múnkaviszóny Múnka Tó rve nykó nyve ró l szó ló  2012. e vi I. tó rve ny 

3 megbí za si jógviszóny Pólga ri Tó rve nykó nyvró l szó ló  2013. e vi V. tó rve ny 

 


