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Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A Jánossomorjai Közös Önkormányzati Hivatal alapító okiratát 2013. február 14-én fogadta el 

Jánossomorja Város Önkormányzatának, Újrónafő Községi Önkormányzat és Várbalog Község 

Önkormányzatának Képviselő-testülete. 

 

A Vincent Auditor Számviteli és Tanácsadó Kft. által lefolytatott belső ellenőrzési vizsgálat 

javasolja az alapító okiratban meghatározott kormányzati funkciók bővítését a gazdasági 

szervezettel nem rendelkező, költségvetés alapján gazdálkodó szervezetek részére végzett, a 

gazdálkodási feladatok ellátásával összefüggésben történő feladatellátás miatt a „013360 Más 

szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások” elnevezésű 

kormányzati funkcióval, tekintettel a 68/2013. (XII.29.) NGM rendelet 1. számú mellékletében 

foglaltakra. 

 

A módosítás az alapító okiratok egységes tartalmi és formai követelményeinek megfelelően 

készült. 

 

 

Határozati javaslat: 

 

Jánossomorja Város Önkormányzata Képviselő-testületének …./2016. (X.18.) Kt. 

határozata: 

 

 Jánossomorja Város Képviselő-testülete dönt arról, hogy a Jánossomorjai Közös 

Önkormányzati Hivatal alapító okiratának módosítását és annak egységes szerkezetbe 

foglalását az 1. sz. melléklet szerinti tartalommal elfogadja.  

 

 Felkéri a polgármestert, hogy a döntésről a határozati kivonat egy példányának 

megküldésével Várbalog és Újrónafő Községek Képviselő-testületeit értesítse, egyúttal 

felhatalmazza arra, hogy mindkét település képviselő-testületénél kezdeményezze a 

Jánossomorjai Közös Önkormányzati Hivatal alapító okiratának módosítását. 

 

 Felkéri a jegyzőt, hogy a testületi döntéseket követően gondoskodjon a Jánossomorjai 

Közös Önkormányzati Hivatal alapító okiratának törzskönyvi nyilvántartásban történő 

átvezetéséről. 

 

 

Határidő: 2016. október 24. 

Felelős: Lőrincz György polgármester 

   dr. Péntek Tímea jegyző 

 

 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztésben foglaltat megtárgyalni és az 

alapító okirat módosítását a mellékelt formában elfogadni szíveskedjen.  

 

 

Jánossomorja, 2016. október 12. 

 

Lőrincz György s.k.  

       polgármester 
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1. sz. melléklet 
Okirat száma: …………/2016. 

 

Módosító okirat 

 

A Jánossomorjai Közös Önkormányzati Hivatal Jánossomorja Város Önkormányzata, 

Újrónafő Községi Önkormányzata, valamint Várbalog Község Önkormányzata Képviselő-

testületei által 2013. február 14. napján kiadott alapító okiratát az államháztartásról szóló 

2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a alapján  - Jánossomorja Város Önkormányzatának 

Képviselő-testülete ……………. számú, Újrónafő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 

….. számú, Várbalog Községi Önkormányzat Képviselő-testülete ….. számú határozatára  

figyelemmel - a következők szerint módosítom:  

1.)  Az alapító okirat bevezető része az alábbiak szerint változik: 

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a alapján a Jánossomorjai Közös 

Önkormányzati Hivatal alapító okiratát a következők szerint adom ki: 

2.) Az alapító okirat 1., 2. és 3. pontja – mely a módosított okiratban a 1.1 és 1.2 pontok alatt 

szerepel – helyébe a következő rendelkezés lép: 

1.1. A költségvetési szerv 

1.1.1.   megnevezése: Jánossomorjai Közös Önkormányzati Hivatal 

1.1.2.   rövidített neve: KÖH 

1.2. A költségvetési szerv 

1.2.1. székhelye: 9241 Jánossomorja, Szabadság utca 39. 

1.2.2  telephelyei:  

 telephely megnevezése telephely címe 

1 Újrónafői Kirendeltség 9244 Újrónafő, Szabadság utca 3. 

2 Várbalogi Kirendeltség 9243 Várbalog, Fő utca 1. 

 

3.) Az alapító okirat 4. és 9. pontja – mely a módosított okiratban a 2.1., 2.2 és 2.3. pontok alatt 

szerepel – helyébe a következő rendelkezés lép: 
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2.1. A költségvetési szerv alapításának dátuma: 2013. 03. 01. 

 

2.2. A költségvetési szerv alapítására, átalakítására, megszüntetésére jogosult szerv 

2.2.1. megnevezése: Jánossomorja Város Önkormányzata Képviselő-testülete 

          Újrónafő Községi Önkormányzata Képviselő-testülete 

          Várbalog Község Önkormányzata Képviselő-testülete 

 

2.2.2. székhelye: 9241 Jánossomorja, Szabadság utca 39. 

   9244 Újrónafő, Szabadság utca 3.  

   9243 Várbalog, Fő utca 1.  

 

2.3. A költségvetési szerv jogelőd költségvetési szervének 

 megnevezése székhelye 

1 Jánossomorja Város Polgármesteri Hivatal 9241 Jánossomorja, Szabadság utca 39. 

2 Újrónafő-Várbalog Községek 

Körjegyzősége 

9244 Újrónafő, Szabadság utca 3. 

 

4.) Az alapító okirat 8. pontja, mely a - módosított okiratban a 3.1. pont alatt szerepel- helyébe a 

következő rendelkezés lép:  

 3.1.  A költségvetési szerv irányító szervének 

 3.1.1 megnevezése: Jánossomorja Város Önkormányzata Képviselő-testülete 

 3.1.2 székhelye: 9241 Jánossomorja, Szabadság utca 39. 

 

5.) Az alapító okirat 5., 6., és 7. pontja - mely a módosított okiratban a 4. pont alatt szerepel – 

helyébe a következő rendelkezés lép:  

4.1.  A költségvetési szerv közfeladata: Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 

CLXXXIX. törvény 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.  
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4.2. A költségvetési szerv főtevékenységének államháztartási szakágazati besorolása:  

 szaka gazat sza ma szaka gazat megneveze se 

1 841105  Helyi önkormányzatok és társulások igazgatási 

tevékenysége 

 

4.3.  A költségvetési szerv alaptevékenysége: a közös hivatal ellátja a Magyarország helyi 

önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvényben és a vonatkozó egyéb jogszabályokban a 

számára meghatározott feladatokat Jánossomorja, Újrónafő és Várbalog települések 

vonatkozásában. A közös hivatal feladatait részletesen a társult települések önkormányzatai által 

jóváhagyott, a közös hivatal működtetésére és fenntartására létrejött megállapodás tartalmazza.  

Újrónafő és Várbalog településeken a közös hivatalnak kirendeltsége működik az igazgatási, 

pénzügyi, adózási tevékenység végzésére.  

4.4. A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkciók szerinti megjelölése: 

 korma nyzati funkcio sza m korma nyzati funkcio  megneveze se 

1 011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok 

jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége 

2 011140 Országos és helyi nemzetiségi önkormányzatok 

igazgatási tevékenysége 

3 011220 Adó-, vám – és jövedéki igazgatás 

4 013210 Átfogó tervezési és statisztikai adatszolgáltatás 

5 013360 Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, 

üzemeltetési, egyéb szolgáltatások 

6 016010 Országgyűlési, önkormányzati és európai 

parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó 

tevékenységek 

7 016020 Országos és helyi népszavazással kapcsolatos 

tevékenységek 

8 044310 Építésügy igazgatása 
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4.5.  A költségvetési szerv illetékessége, működési területe: Jánossomorja Város, Újrónafő, 

valamint Várbalog Községek közigazgatási területe 

6.) Az alapító okirat 10. pontja elhagyásra kerül. 

7.)Az alapító okirat 11. és 12. pontja - mely a módosított okiratban 5.1. és 5.2. pont alatt szerepel 

– helyébe a következő rendelkezés lép: 

5.1.  A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje: a jegyző kinevezése a Magyarország 

helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 82-83. §-ai, valamint a közszolgálati 

tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezéseinek megfelelően történik. Abban az 

esetben, ha a közös önkormányzati hivatalt működtető települések egyike város – az érintett 

települések eltérő megállapodásának hiányában- a jegyzőt a város polgármestere nevezi ki és 

gyakorolja felette a munkáltatói jogokat. A kinevezés pályázat alapján történik, és határozatlan 

időre szól.  

 

5.2. A költségvetési szervnél alkalmazásban álló személyek jogviszonya: 

 foglalkoztatási jogviszony jogviszonyt szabályozó jogszabály 

1.  
közszolgálati jogviszony a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. 

törvény 

2 
közalkalmazotti jogviszony a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. 

törvény 

3 
munkaviszony 

 

munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 

 

4 megbízásos jogviszony a polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 

5 

közfoglalkoztatási jogviszony a közfoglalkoztatásról és a közfoglalkoztatáshoz 

kapcsolódó, valamint egyéb törvények módosításáról 

szóló 2011. évi CVI. törvény 

 

8.) Az alapító okirat záradéka – mely a módosított okiratban a 6. Záró rendelkezések pont alatt 

szerepel- helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

      6. Záró rendelkezések 

 

Jelen alapító okiratot a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés napjától kell alkalmazni, 

ezzel egyidejűleg a költségvetési szerv 2013. február 14. napján kelt alapító okiratát visszavonom. 
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Jánossomorja, ………………………………. 

       P.H.    

…………………………………………………    ……………………………………………. 

  Lőrincz György      Kertész Attila 

 Jánossomorja Város Polgármestere    Újrónafő Község Polgármestere 

 

 

 

     ……………………………………… 

      Odor Ernő 

        Várbalog Község Alpolgármestere 
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Okirat száma: ……./2016 

Alapító okirat 
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva 

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a alapján a Jánossomorjai Közös 

Önkormányzati Hivatal alapító okiratát a következők szerint adom ki: 

1. A költségvetési szerv 
megnevezése, székhelye, telephelye 

1.1. A költségvetési szerv 

1.1.1. megnevezése: Jánossomorjai Közös Önkormányzati Hivatal 

1.1.2. rövidített neve: KÖH 

1.2. A költségvetési szerv 

1.2.1. székhelye: 9241 Jánossomorja, Szabadság utca 39. 

1.2.2. telephelye(i): 

 telephely megnevezése telephely címe 

1 Újrónafői Kirendeltség 9244 Újrónafő, Szabadság utca 3. 

2 Várbalogi Kirendeltség 9243 Várbalog, Fő utca 1. 

2. A költségvetési szerv 
alapításával és megszűnésével összefüggő rendelkezések 

2.1. A költségvetési szerv alapításának dátuma: 2013. 03. 01. 

2.2. A költségvetési szerv alapítására, átalakítására, megszüntetésére jogosult szerv 

2.2.1. megnevezése: Jánossomorja Város Önkormányzata Képviselő-testülete 

          Újrónafő Községi Önkormányzata Képviselő-testülete 

          Várbalog Község Önkormányzata Képviselő-testülete 
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2.2.2. székhelye: 9241 Jánossomorja, Szabadság utca 39. 

9244 Újrónafő, Szabadság utca 3. 

9243 Várbalog, Fő utca 1. 
 

2.3. A költségvetési szerv jogelőd költségvetési szervének 

 megnevezése székhelye 

1 Jánossomorja Város Polgármesteri Hivatal 9241 Jánossomorja, Szabadság utca 39 

2 
Újrónafő-Várbalog Községek 

Körjegyzősége 

9244 Újrónafő, Szabadság utca 3. 

3. A költségvetési szerv irányítása, felügyelete 

3.1. A költségvetési szerv irányító szervének 

3.1.1. megnevezése: Jánossomorja Város Önkormányzata Képviselő-testülete 

3.1.2. székhelye: 9241 Jánossomorja, Szabadság utca 39. 

4. A költségvetési szerv tevékenysége 

4.1.     A költségvetési szerv közfeladata: Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 

CLXXXIX. törvény 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.  

4.2.     A költségvetési szerv főtevékenységének államháztartási szakágazati besorolása: 

 szakágazat száma szakágazat megnevezése 

1 841105 Helyi önkormányzatok és társulások igazgatási tevékenysége 

 

4.3. A költségvetési szerv alaptevékenysége: a közös hivatal ellátja a Magyarország helyi 

önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvényben és a vonatkozó egyéb jogszabályokban a 

számára meghatározott feladatokat Jánossomorja, Újrónafő és Várbalog települések 

vonatkozásában. A közös hivatal feladatait részletesen a társult települések önkormányzatai által 

jóváhagyott, a közös hivatal működtetésére és fenntartására létrejött megállapodás tartalmazza.  
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Újrónafő és Várbalog településeken a közös hivatalnak kirendeltsége működik az igazgatási, 

pénzügyi, adózási tevékenység végzésére.  

4.4. A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti megjelölése: 

 
kormányzati 

funkciószám 

kormányzati funkció megnevezése 

1 
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános 

igazgatási tevékenysége 

2 
011140 Országos és helyi nemzetiségi önkormányzatok igazgatási 

tevékenysége 

3 011220 Adó-, vám – és jövedéki igazgatás 

4 013210 Átfogó tervezési és statisztikai adatszolgáltatás 

5 013360 Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, 

egyéb szolgáltatások 

6 016010 Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti 

képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek 

7 016020 Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek 

8 044310 Építésügy igazgatása 

4.5. A költségvetési szerv illetékessége, működési területe: Jánossomorja Város, Újrónafő, 

valamint Várbalog Községek közigazgatási területe 

5. A költségvetési szerv szervezete és működése 

5.1. A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje: A költségvetési szerv vezetőjének 

megbízási rendje: a jegyző kinevezése a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. 

évi CLXXXIX. törvény 82-83. §-ai, valamint a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi 

CXCIX. törvény rendelkezéseinek megfelelően történik. Abban az esetben, ha a közös 

önkormányzati hivatalt működtető települések egyike város – az érintette települések 

eltérő megállapodásának hiányában- a jegyzőt a város polgármestere nevezi ki és 

gyakorolja felette a munkáltatói jogokat. A kinevezés pályázat alapján történik, és 

határozatlan időre szól.  
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5.2. A költségvetési szervnél alkalmazásban álló személyek jogviszonya: 

 foglalkoztatási jogviszony jogviszonyt szabályozó jogszabály 

1 közszolgálati jogviszony a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. 
törvény 

2 
közalkalmazotti jogviszony a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. 

törvény 

3 
munkaviszony 

 

munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 

 

4 megbízásos jogviszony a polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 

5 

közfoglalkoztatási jogviszony a közfoglalkoztatásról és a közfoglalkoztatáshoz 

kapcsolódó, valamint egyéb törvények módosításáról 

szóló 2011. évi CVI. törvény 

 

6. Záró rendelkezés 

Jelen alapító okiratot a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés napjától kell alkalmazni, 

ezzel egyidejűleg a költségvetési szerv 2013. február 14. napján kelt alapító okiratát visszavonom. 

Kelt: Jánossomorja, 2016. …………………………P.H. 

Lőrincz György  

Jánossomorja Város Polgármestere 

P.H. 

Kertész Attila 

Újrónafő Község Polgármestere 

P.H. 

Odor Ernő 

Várbalog Község Alpolgármestere 
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