
Lengyeltóti Város Önkormányzatának Polgármestere 

8693 Lengyeltóti Zrínyi utca 2.  

 

Ügyiratszám: 491-4/2014  

 

E l ő t e r j e s z t é s 

 

Lengyeltóti Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

2014. május 29-én tartandó ülésére 

 

 

N a p i r e n d: Lengyeltóti Közös Önkormányzati Hivatal Alapító Okiratának  

módosítása 

E l ő a d ó:  Zsombok Lajos    polgármester 

 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

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

rendelet 180.§ szabályozza, hogy a költségvetési szervek alapító okirataiban szereplő 

alaptevékenységek kormányzati funkció szerinti besorolását miként és milyen határidővel kell 

elvégeznie az irányító szervnek. 

A Magyar Államkincstár által vezetett, közhiteles nyilvántartásba bejegyzett államháztartási 

szakfeladat kódok 2013. december 31-i hatállyal minden törzskönyvi alany tekintetében 

lezárásra kerültek. A Nemzetgazdasági Minisztérium az alaptevékenységek besorolását eddig 

biztosító államháztartási szakfeladatok helyett alkalmazandó új, kormányzati funkció kódra 

történő áttéréshez összerendelő táblázatot készített. A megfeleltetés eredményeképpen 

előállított kormányzati funkció kódok a törzskönyvi nyilvántartásba 2014. január 1-jei 

hatályosulási dátummal beépítésre kerültek.  

Az Ávr.181.§ rendelkezik arról, hogy az alapító okiratok soron következő módosításakor az 

egységes szerkezetbe foglalt okiratból törölni szükséges a gazdálkodási besorolásra vonatkozó 

információt és gondoskodni kell a dokumentumsablon szerinti alapító okirat kiegészítés 

egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratba kerüléséről. 

Ennek megfelelően szükséges a Lengyeltóti Közös Önkormányzati Hivatal Alapító Okiratát 

módosítani. 
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Határozati javaslat: 

 

1. Lengyeltóti Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Lengyeltóti Közös 

Önkormányzati Hivatal költségvetési szerv Alapító Okiratát az előterjesztés 

melléklete alapján módosítja. Ezzel egyidejűleg a 2012.12.17-én kelt egységes 

szerkezetű Alapító Okirat hatályát veszti. 

2. Egyúttal felhatalmazza Zsombok Lajos polgármestert, hogy a Magyar 

Államkincstárnál vezetett hiteles törzsadattári nyilvántartáshoz szükséges egységes 

szerkezetű Alapító Okiratot továbbítsa. Az egységes szerkezetű okirat a kincstári 

bejegyzéssel lép hatályba. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: polgármester 

 

 

Lengyeltóti, 2014. május 15. 

 

                       Zsombok Lajos 

                          polgármester 

Előterjesztést készítette: 
 

Huberné Bajzik Ibolya 

közgazdasági irodavezető 

 

Böröndi Franciska 

aljegyző 

 

 

Jóváhagyta: 

 

Dr. Szatmári Ibolya 

jegyző 
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LENGYELTÓTI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 

 

ALAPÍTÓ OKIRAT  

MÓDOSÍTÁS 

 

Lengyeltóti Városi, Gyugy, Hács, Kisberény Községi Önkormányzatok Képviselő-testületei 

az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 8.§. (5) 

bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az államháztartásról szóló törvény végrehajtására 

kiadott 368/2011.(XII.31.) Korm. rendelet 5.§ (1) – (2) bekezdésében foglalt tartalmi 

követelményeknek megfelelően a …./2014. számú önkormányzati határozatával az alábbiak 

szerint módosítja: 

 

1.) Az Alapító Okirat 6. pont: „A költségvetési szerv államháztartási szakágazat 

besorolása: 

841105 Helyi önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások 

igazgatási tevékenysége” 

 

szövegrész helyére a  

 

„Alaptevékenységi besorolás: 

Államháztartási szakágazat: 841105 Helyi önkormányzatok és társulások  

igazgatási tevékenysége” 

szövegrész kerül. 

 

2.) Az Alapító Okirat 7.pont: „Az alaptevékenységek szakfeladat rend szerinti 

besorolása: 

841112 Önkormányzati igazgatása 

841114 Országgyűlési képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek 

841115 Önkormányzati képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek 

841115 Önkormányzati képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek 

841116 Országos és helyi nemzetiségi önkormányzati választásokhoz kapcsolódó 

tevékenységek 

841117 Európai parlamenti képviselőválasztáshoz kapcsolódó tevékenységek 

841118 Országos és helyi népszavazáshoz kapcsolódó tevékenységek 

841124 Területi általános végrehajtó igazgatási tevékenység 

- építési osztály 

841126 Önkormányzatok és társulások általános végrehajtó igazgatási tevékenysége 

841133 Adó, illeték kiszabása, beszedése, adóellenőrzés 

841173 Statisztikai tevékenység 

841901 Önkormányzatok és társulások elszámolásai 

841908 Fejezeti és általános tartalékok elszámolása  

882111 Aktív korúak ellátása 

882112 Időskorúak járadéka 

882113 Lakásfenntartási támogatás normatív módon 

882115 Ápolási díj alanyi jogon 

882116 Ápolási díj méltányossági alapon 

882117 Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás 

882118 Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás 

882119 Óvodáztatási támogatás 

882202 Közgyógyellátás 
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889921 Szociális étkeztetés 

889922 Házi segítségnyújtás 

889924 Családsegítés” 

 

szövegrész helyére a  

 

„Szakmai alaptevékenységek kormányzati funkció szerinti megjelölése: 

Korm. funk. kód  Megnevezés 

011130   Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és  

általános igazgatási tevékenysége 

      011220   Adó-, vám- és jövedéki igazgatás 

      013210   Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások 

      016010   Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselő  

választásokhoz kapcsolódó tevékenységek 

      016020   Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek” 

 

szövegrész kerül. 

 

3.) Az Alapító Okirat 10. pont: „ A költségvetési szerv besorolása gazdálkodási 

jogkör alapján: 

 

Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv 

A Közös Önkormányzati Hivatal látja el külön megállapodás alapján a gazdálkodói 

feladatokat az alábbi gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szerveknek és 

törzskönyvi jogi személynek: 

 

      a) Lengyeltóti Alapszolgáltatási Központ  8693 Lengyeltóti, Zrínyi u. 16. 

 b) Lengyeltóti Városi Művelődési Ház és Könyvtár 8693 Lengyeltóti, Rákóczi u. 22. 

 c) Pogányvölgyi Többcélú Kistérségi Társulás  8693 Lengyeltóti, Zrínyi u. 2. 

 d) Kincsem Óvoda     8693 Lengyeltóti, Tűzoltó u. 8. 

e) Napsugár Óvoda     8694 Hács, Fő u. 31.” 

 

szövegrész helyére a  

 

„A költségvetési szerv gazdálkodása: 

A Közös Önkormányzati Hivatal látja el külön megállapodás alapján a gazdálkodói 

feladatokat az alábbi gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szerveknek és 

törzskönyvi jogi személynek: 

 

      a) Lengyeltóti Alapszolgáltatási Központ  8693 Lengyeltóti, Zrínyi u. 16. 

 b) Lengyeltóti Városi Művelődési Ház és Könyvtár 8693 Lengyeltóti, Rákóczi u. 22. 

 c) Pogányvölgyi Többcélú Kistérségi Társulás  8693 Lengyeltóti, Zrínyi u. 2. 

 d) Kincsem Óvoda     8693 Lengyeltóti, Tűzoltó u. 8. 

 e) Napsugár Óvoda     8694 Hács, Fő u. 31. „ 

 

szövegrész kerül. 

 

 

Záradék 
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Jelen Alapító Okirat a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzéssel lép hatályba, ezzel 

egyidejűleg 2012.12.17-én kelt egységes szerkezetű Alapító Okirat hatályát veszti. Az Alapító 

Okiratot módosító okiratot a Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 

…./2014. számú önkormányzati határozatával hagyta jóvá. 

 

 

Lengyeltóti, 2014. május 19. 

 

       Zsombok Lajos     Dr. Szatmári Ibolya 

             polgármester                                                               jegyző 
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LENGYELTÓTI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 

 

ALAPÍTÓ  OKIRATA 

 

 

Lengyeltóti Városi, Gyugy, Hács, Kisberény Községi Önkormányzatok Képviselő-testületei 

az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 8.§. (5) 

bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az államháztartásról szóló törvény végrehajtására 

kiadott 368/2011.(XII.31.) Korm. rendelet 5.§ (1) – (2) bekezdésében foglalt tartalmi 

követelményeknek megfelelően az alábbi  alapító okiratot adják ki: 

 

1.) A költségvetési szerv megnevezése: 

 

     Lengyeltóti Közös Önkormányzati Hivatal 

 

2.) A költségvetési szerv székhelye: 

 

     8693 Lengyeltóti, Zrínyi u. 2. 

 

3.) Létrehozásáról rendelkező határozat: 

 

      Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a 305/2012.(XII.17.) kt. hat.,     

      Gyugy Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 95/2012.(XII.17.) kt. hat.,  

 Hács Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 99/2012.(XII.17.) kt. hat.,  

 Kisberény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 107/2012.(XII.17.) kt. 

határozatával döntött arról, hogy Lengyeltóti székhellyel, 2013. január 1. napjával, 

határozatlan időtartamra Közös Önkormányzati Hivatalt alakítanak és tartanak fenn. 

 

4.) Jogszabályban meghatározott 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. 

 

5.) Alaptevékenysége: 

 

A közös hivatal ellátja a Mötv-ben és a vonatkozó egyéb jogszabályokban a számára 

meghatározott feladatokat Lengyeltóti, Gyugy, Hács, Kisberény települések 

vonatkozásában. A közös hivatal feladatait részletesen a társult települések 

önkormányzatai által jóváhagyott, a közös hivatal működtetésére és fenntartására létrejött 

megállapodás tartalmazza. 

 

6.) Alaptevékenység besorolása:
1
 

Államháztartási szakágazat: 841105 Helyi önkormányzatok és társulások  

igazgatási tevékenysége 

                                                 
1
 Hatályos: 2014………….. 
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7.) Szakmai alaptevékenységek kormányzati funkció szerinti besorolása:
2
 

 

Korm. funk. kód  Megnevezés 

011130   Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és  

általános igazgatási tevékenysége 

      011220   Adó-, vám- és jövedéki igazgatás 

      013210   Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások 

      016010   Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselő  

választásokhoz kapcsolódó tevékenységek 

      016020   Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek 

  

8.) Illetékességi területe: 

 

    Lengyeltóti Város és Gyugy, Hács, Kisberény Községek közigazgatási területe 

 

9.) Irányító szerv neve, székhelye: 

 

     Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete     

     8693 Lengyeltóti, Zrínyi u. 2. 

 

     Alapítói jogokat gyakorló irányító szervek neve, székhelye: 

     a) Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete     

         8693 Lengyeltóti, Zrínyi u. 2. 

     b) Gyugy Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 

         8692 Gyugy, Fő u. 19. 

     c) Hács Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 

         8694 Hács, Fő u. 42/a. 

     d) Kisberény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 

         8693 Kisberény, Petőfi S. u. 36. 

 

10.) A költségvetési szerv gazdálkodása:
3
 

       

      A Közös Önkormányzati Hivatal látja el külön megállapodás alapján a gazdálkodói 

feladatokat az alábbi gazdasági szervezettel nem rendelkező, költségvetési szerveknek és 

törzskönyvi jogi személynek: 

 

      a) Lengyeltóti Alapszolgáltatási Központ  8693 Lengyeltóti, Zrínyi u. 16. 

 b) Lengyeltóti Városi Művelődési Ház és Könyvtár 8693 Lengyeltóti, Rákóczi u. 22. 

 c) Pogányvölgyi Többcélú Kistérségi Társulás  8693 Lengyeltóti, Zrínyi u. 2. 

 d) Kincsem Óvoda     8693 Lengyeltóti, Tűzoltó u. 8. 

 e) Napsugár Óvoda     8694 Hács, Fő u. 31.  

 

 

 

 

                                                 
2
 Hatályos: 2014………. 

3
 Hatályos: 2014………. 
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11.) A költségvetési szerv vezetőjének, a jegyzőnek a kinevezési rendje:  

 

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

2011. évi CXCIX. törvény rendelkezéseinek megfelelően történik. A jegyzőt Lengyeltóti 

Város polgármestere nevezi ki határozatlan időre és menti fel a megállapodó 

önkormányzatok polgármestereinek írásos véleményének kikérésével; valamint önállóan 

gyakorolja a jegyző feletti egyéb munkáltatói jogokat.  

 

 

A jegyzői álláshelyet nyilvános pályázat útján kell betölteni. A pályázati eljárás 

előkészítésével és lefolytatásával kapcsolatos feladatokat Lengyeltóti Város polgármestere 

látja el.      

 

12.) Foglalkoztatottakra vonatkozó foglalkoztatási jogviszonyok megjelölése: 

 

      A foglalkoztatottak jogviszonya alapesetben köztisztviselői jogviszony, melyre a 

közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény az irányadó. 

      A foglalkoztatottak jogviszonya lehet továbbá közalkalmazotti jogviszony, melyre a 

közalkalmazottak jogállásáról szóló 2011. évi CXCIX. törvény az irányadó. 

      Egyes foglalkoztatottaknak jogviszonya munkavállalói jogviszony, melyre nézve a Munka 

Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény az irányadó. 

      Egyéb foglalkoztatásra irányuló jogviszonyra Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi 

IV. törvény (Ptk.) az irányadó (pl. megbízási jogviszony). 

 

13.) A költségvetési szerv vállalkozási tevékenysége: 

 

      A költségvetési szerv vállalkozási tevékenységet nem végez.  

 Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 7.§ (3) bekezdése szerint a 

költségvetési szerv a rendelkezésére álló kapacitásokat szakmai alapfeladata ellátására 

használhatja. Kivételesen az időlegesen szabad kapacitásait nem kötelezően végzett 

tevékenységre is hasznosíthatja.  

 

14.) A költségvetési szerv feladatellátását szolgáló vagyon és vagyon feletti rendelkezési 

jog: 

 

      A költségvetési szervnek a feladatok ellátásához rendelkezésére áll a Lengyeltóti Városi 

Önkormányzat kizárólagos tulajdonát képező Lengyeltóti, Zrínyi u. 2. szám alatti, a 

lengyeltóti 367. hrsz-ú ingatlan, valamint a feladatok ellátásához rendelkezésre állnak a 

fent megjelölt épületben leltár szerint nyilvántartott eszközök. A Közös Önkormányzati 

Hivatal a rendelkezésére álló vagyontárgyakat feladatai ellátásához szabadon használhatja. 

      A vagyon feletti rendelkezési jog a tulajdonos Önkormányzatot illeti meg. 
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Záradék 

 

Jelen Alapító Okirat a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzéssel lép hatályba, ezzel 

egyidejűleg a Lengyeltóti Közös Önkormányzati Hivatal egységes szerkezetű Alapító Okirata: 

Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete  a 306/2012.(XII.17.) kt. határozatával, 

Gyugy Községi Önkormányzat Képviselő-testülete          a 96/2012.(XII.17.) kt. határozatával,  

Hács Községi Önkormányzat Képviselő-testülete          a 100/2012.(XII.17.) kt. határozatával,  

Kisberény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 108/2012. (XII.17.) kt. határozatával 

hatályát veszti.  

 

Az Alapító Okiratot módosító okiratot a Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-

testületének …./2014. számú önkormányzati határozatával hagyta jóvá. 

 

 

Lengyeltóti, 2014. május 19. 

 

 

 

 

  Zsombok Lajos    Jelenka György   

   polgármester      polgármester 

 

 

 

 

 

   Molnárné Kubik Zsuzsanna                       Horváth Krisztián 

    polgármester      polgármester 

 

 

 

 

 

Dr. Szatmári Ibolya 

jegyző 

 

 

 

 

 

 

 


