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2. NAPIREND Ügyiratszám: 1/57-1/2013.

E L Ő T E R J E S Z T É S 

a Tapolca Város Önkormányzata, Gyulakeszi Község Önkormányzata és Raposka Község
Önkormányzata Képviselő-testületeinek 2013. február 22-i nyilvános együttes ülésére

Tárgy: A Tapolcai Közös Önkormányzati Hivatal alapító okiratának elfogadása

Előterjesztő: Császár László polgármester
Tóth József polgármester
Bolla Albert polgármester

Előkészítette: Ughy Jenőné aljegyző
Önkormányzati és Igazgatási Iroda

 dr. Rozgonyi Viktória irodavezető 

Megtárgyalja: Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének: 
Ügyrendi Bizottsága

 Család-, Egészségügyi, Oktatási, Művelődési és Sport Bizottsága 
Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottsága

TISZTELT KÉPVISELŐ-TESTÜLET! 

Tapolca Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatala alapító okiratát Tapolca Város
Önkormányzatának Képviselő-testülete utoljára 2013. január 1-i hatállyal módosította. 

Jelen testületi ülésen a tisztelt Képviselő-testületek napirendként tárgyalják a Tapolca Város, 
Gyulakeszi és Raposka Községek Önkormányzatai által megalakított közös önkormányzati hivatal
létrehozásáról szóló megállapodás elfogadását.

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban:
Mötv.) előírásai alapján megalakított közös hivatal teszi szükségessé a Polgármesteri Hivatal 
alapító okiratának jelenlegi módosítását.

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 11. § (2) bekezdése alapján a költségvetési
szerv (polgármesteri hivatal) általános jogutódlással történő megszüntetése átalakítással 
történhet. Az átalakítás lehet egyesítés, az egyesítés lehet beolvadás. Beolvadás esetén a
beolvadó költségvetési szerv megszűnik, jogutódja az átvevő költségvetési szerv.  
A beolvadással történő átalakulás előnye – többek között -, hogy nem kell új adószámot, 
számlaszámot alkalmazni.

Az Mötv. átmeneti rendelkezéseinek értelmében legkésőbb 2013. február 28-án megszűnnek a 
körjegyzőségek. A megszűnő körjegyzőség jogutódja – ide nem értve a munkajogi jogutódlást – 
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az a közös önkormányzati hivatal, amelynek létrehozásában a korábbi körjegyzőségi tag 
települési önkormányzat részt vesz, vagy amelyhez csatlakozik.

Ennek megfelelően az Mötv. szabályainak megfelelően Gyulakeszi és Raposka Községek 
önkormányzata kezdeményezi a körjegyzőség törzskönyvi nyilvántartásból való törlését. 

Tekintettel arra, hogy Tapolca város alapesetben nem köteles közös önkormányzati hivatalt
alakítani, a Polgármesteri Hivatal megszüntetésére nincs szükség, elegendő, ha a megszűnő 
Gyulakeszi, Kisapáti, Raposka Körjegyzőség beolvad a polgármesteri hivatalba, ezáltal kialakítva 
a közös önkormányzati hivatalt.

A Polgármesteri Hivatal alapító okiratát azonban az átalakulásnak megfelelően módosítani kell, 
hogy az megfeleljen az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.)
Korm. rend. előírásainak. 

A közös önkormányzati hivatal a polgármesteri hivatalhoz hasonlóan – a képviselő-testület(ek) 
szerve lesz, feladata a három településen a döntés-előkészítés, illetve a döntések 
végrehajtásának szervezése.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztést az előterjesztést megvitatni és a 
határozati javaslatot elfogadni szíveskedjen.

HATÁROZATI JAVASLAT

A Képviselő-testület a Tapolca Város Önkormányzata
(Képviselő-testülete) Polgármesteri Hivatala (rövid
neve: Polgármesteri Hivatal Tapolca) 2009. július 1-jei
hatállyal jóváhagyott alapító okiratának módosítására
kidolgozott alapító okirat tervezetet, így a Tapolcai Közös
Önkormányzati Hivatal egységes szerkezetű alapító 
okiratát 2013. március 1. hatállyal jóváhagyja, és azt a
határozat melléklete szerinti formában és tartalommal
elfogadja.

Felkéri Tapolca Város Aljegyzőjét, hogy az alapító 
okiratot a MÁK Törzskönyvi Nyilvántartása részére küldje
meg.

Határidő: azonnal 
Felelős:  aljegyző 

Tapolca, 2013. február 13.

Császár László
polgármester
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ALAPÍTÓ OKIRAT MÓDOSÍTÁSA
tervezet

Tapolca Város Önkormányzata (Képviselő-testülete) Polgármesteri Hivatala 2009. július 1-i
hatállyal Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 123/2009. (VI. 10.) Kt. határozata
alapján kiadott alapító okiratának módosítására kerül sor.

Az alapító okiratot az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. § (1) bekezdés b)
pontjában, a (2) bekezdésében és az (5) bekezdésében, továbbá a 11. § (3) és (3a)
bekezdésében meghatározott felhatalmazás alapján, az államháztartásról szóló törvény
végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rend. 5. § (1)-(2) bekezdése szerinti tartalommal
Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete, Gyulakeszi Község Önkormányzatának 
Képviselő-testülete és Raposka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az alábbiak 
szerint módosítja.

1. Az alapító okirat bevezető része az alábbiak szerint módosul: 

„Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. 
évi LXV. törvény 38. § (1) bekezdésében, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény
8. § (1) bekezdése b) pontjában foglaltak alapján, az önkormányzat működtetésével, 
valamint az államigazgatási ügyek döntésre való előkészítésével és végrehajtásával 
kapcsolatos feladatok ellátására egységes hivatalt hozott létre, amely helyi önkormányzati
költségvetési szerv. Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.
31.) Korm. rend. 5. § (1)-(2) bekezdése szerinti tartalommal az alábbi alapító okiratot adja
ki:”

szöveg helyébe az alábbi szöveg lép:

„Tapolca Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (8300 Tapolca, Hősök tere 15., 
képviseli: Császár László polgármester),
Gyulakeszi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (8286 Gyulakeszi, Kossuth u. 55., 
képviseli: Tóth József polgármester) és
Raposka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (8300 Raposka, Fő u. 51., képviseli: 
Bolla Albert polgármester), mint alapító és fenntartó önkormányzatok
a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 85. § (1)
bekezdése, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. § (5) bekezdése, az
államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 4-
5. §-a, és az 56/2011. (XII. 31.) NGM rendelet alapján az alábbi alapító okiratot adják ki:”

2. Az alapító okirat 1. pontja az alábbiak szerint módosul:

„Költségvetési szerv:
Neve: Tapolca Város Önkormányzata (Képviselő-testületének) Polgármesteri Hivatala 
Idegen neve: ---
Rövid neve: Polgármesteri Hivatal Tapolca
Székhelye: 8300 Tapolca, Hősök tere 15.”

szöveg helyébe az alábbi szöveg lép:
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„A költségvetési szerv:
Neve: Tapolcai Közös Önkormányzati Hivatal
Székhelye:                           8300 Tapolca, Hősök tere 15.  
Ügyfélszolgálati helyek: 8286 Gyulakeszi, Kossuth u. 55.
                      8300 Raposka, Fő u. 51. 
MÁK- nál nyilvántartott törzsszám: 429344”

3. Az alapító okirat 2. pontja az alábbiak szerint módosul:

„Alapításáról rendelkező jogszabály teljes megjelölése: ---”

szöveg helyébe az alábbi szöveg lép:

„Létrehozásáról rendelkező határozatok: 

Tapolca Város Önkormányzata /2013. (II. 22.) sz. Kt. határozat
Gyulakeszi Község Önkormányzata /2013.(II. ….) sz. Kt. határozat
Raposka Község Önkormányzata /2013. (II. …...) sz. Kt. határozat.”

4.  Az alapító okirat 3. Közvetlen jogelődjének neve, székhelye című pont az alábbiak szerint 
módosul:

„Városi Tanács Vb. 8300 Tapolca, Hősök tere 15.” 

szöveg helyébe az alábbi szöveg lép:

„Tapolca Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatala, Tapolca, Hősök tere 15.  
Gyulakeszi, Kisapáti és Raposka Körjegyzősége, Tapolca, Zrínyi u. – a munkajogi jogutódlás 
kivételével.”

5. Az alapító okirat 4. Közfeladata című pontja az alábbiak szerint módosul: 

„Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. § (1) bekezdése b) pontjában, illetve a
helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 38. § (1) bekezdésében foglaltak
alapján, a polgármesteri hivatal helyi önkormányzati költségvetési szerv, amely az
önkormányzat működtetésével, valamint az államigazgatási ügyek döntésre való 
előkészítésével és végrehajtásával kapcsolatos feladatok ellátására létrejött egységes 
hivatal.”

szöveg helyébe az alábbi szöveg lép:

„Az önkormányzat működésével, valamint a polgármester vagy a jegyző feladat- és 
hatáskörébe tartozó ügyek döntésre való előkészítésével és végrehajtásával kapcsolatos 
feladatok ellátása. A hivatal közreműködik az önkormányzatok egymás közötti, valamint az 
állami szervekkel történő együttműködésének összehangolásában. A jogszabályok által a 
jegyző és polgármesterek feladat- és hatáskörébe utalt feladatok előkészítése és döntést 
követően azok végrehajtása.” 
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6. Az alapító okirat 5. Alaptevékenysége című pontja az alábbiak szerint módosul: 

„Polgármesteri Hivatal Tapolca alaptevékenysége:
Ellátja önkormányzat működésével, valamint az államigazgatási ügyek döntésre való 
előkészítésével és végrehajtásával kapcsolatos feladatokat, továbbá azokat a hatósági 
feladatokat, melyeket jogszabályok Tapolca város illetékességi és működési körébe utalnak. 
Továbbá ellátja a nemzetiségek jogairól szóló törvényben meghatározott feladatokat, és a
Tapolca és Környéke Kistérség Többcélú Társulásának Társulási Tanácsa munkaszervezeti
feladatait.

Államháztartási szakágazati besorolása:
841105 Általános közigazgatás, helyi önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi
társulások igazgatási tevékenysége”

szöveg helyébe az alábbi szöveg lép:

„Ellátja önkormányzatok működésével, valamint az államigazgatási ügyek döntésre való 
előkészítésével és végrehajtásával kapcsolatos feladatokat, továbbá azokat a hatósági 
feladatokat, melyeket jogszabályok az illetékességi és működési körébe utalnak. Továbbá 
ellátja a nemzetiségek jogairól szóló törvényben meghatározott feladatokat, és a Tapolca és
Környéke Kistérség Többcélú Társulásának Társulási Tanácsa munkaszervezeti feladatait.

A költségvetési szerv államháztartási szakágazati besorolása:
841105 Helyi önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások igazgatási
tevékenysége”

7. Az alapító okirat 6. pontja az alábbi szakfeladatokkal egészül ki:

„841133  Adó, illeték kiszabása, beszedése, adóellenőrzés 
841173 Statisztikai tevékenység”

8. Az alapító okirat 8. Illetékessége, működési köre című pontja az alábbiak szerint módosul: 

„Tapolca város közigazgatási valamint a körzetközponti településhez tartozó települések
közigazgatási területe.”

szöveg helyébe az alábbi szöveg lép:

„a) Tapolca város közigazgatási területe,
b) Gyulakeszi község közigazgatási területe,
c) Raposka község közigazgatási területe,
d) I. fokú építési hatósági feladat- és hatáskörben illetékességi területe: a tapolcai járás
illetékességi területe.”

9. Az alapító okirat 10. pontja az alábbiak szerint módosul:

„Alapító jogokkal felruházott irányító szerv neve, székhelye:
Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 8300 Tapolca, Hősök tere 15.” 
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szöveg helyébe az alábbi szöveg lép:

„A költségvetési szerv alapítói:
Tapolca Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, 8300 Tapolca, Hősök tere 15.  
Gyulakeszi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete, 8286 Gyulakeszi, Kossuth u. 55. 
Raposka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete, 8300 Raposka, Fő u. 51.” 

10. Az alapító okirat 11. Felügyeleti szerv neve, székhelye című pontja az alábbiak szerint 
módosul:

„Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 8300 Tapolca, Hősök tere 15.” 

szöveg helyébe az alábbi szöveg lép:

„Tapolca Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, 8300 Tapolca, Hősök tere 15.  
Gyulakeszi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete, 8286 Gyulakeszi, Kossuth u. 55. 
Raposka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete, 8300 Raposka, Fő u. 51.” 

11. Az alapító okirat 13. Vezetőjének megbízási rendje című pontja az alábbiak szerint 
módosul:

„A Polgármesteri Hivatal vezetője a jegyző. A jegyzőt pályázat alapján a polgármester nevezi 
ki a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény, valamint a
közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény alapján.” 

szöveg helyébe az alábbi szöveg lép:

„A költségvetési szerv vezetője a jegyző. A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 
2011. évi CLXXXIX törvény és a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 
előírásainak megfelelően a jegyzőt Tapolca Város polgármestere – pályázat alapján – 
határozatlan időre nevezi ki és gyakorolja felette a munkáltatói jogokat.” 

12. Az alapító okirat 14. pontja az alábbiak szerint módosul:

„Foglalkoztatottaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszony megjelölése:
Közszolgálati jogviszony.”

szöveg helyébe az alábbi szöveg lép:

„Foglalkoztatottak jogviszonya:
Foglalkoztatottjainak jogviszonya köztisztviselő, ügykezelő, melyekre a közszolgálati 
tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény az irányadó. Egyes foglalkoztatottjainak a
jogviszonya munkavállaló, melyekre nézve a Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. 
törvény az irányadó. Egyéb foglalkoztatásra irányuló jogviszonyra a Polgári Törvénykönyvről 
szóló 1959. évi. IV. törvény (megbízási jogviszony) az irányadó.”
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13. Az alapító okirat 15. A feladatellátást szolgáló vagyon című pontja az alábbiak szerint 
módosul:

„Polgármesteri Hivatal Tapolca tulajdonában lévő ingatlan, ingó, immateriális javak, vagyon 
értékű jogok és egyéb vagyon. 
A gazdálkodáshoz rendelkezésre álló vagyon értékét a számviteli nyilvántartások alapján
elkészített éves beszámoló, a vagyoni állapotot és az éves leltár tartalmazza.”

szöveg helyébe az alábbi szöveg lép:

„Ingatlanok: 1. Tapolca Város Önkormányzata tulajdonát képező hivatali épület használati 
joga,
2. Gyulakeszi Község Önkormányzata tulajdonát képező hivatali épület ügyfélszolgálatra 
kijelölt irodahelyiségének használati joga,
3. Raposka Község Önkormányzata tulajdonát képező hivatali épület ügyfélszolgálatra 
kijelölt irodahelyiségének ingatlan használati joga.
Ingó vagyon: Az általános vagyonleltár szerint az alapításkor a költségvetési szerv
használatába adott ingó vagyon, valamint a szervezet működése során megszerzett ingó 
vagyon.”

14. Az alapító okirat 16. pontjában a „Polgármesteri Hivatal Tapolca” szövegrész hatályát
veszti.

15. Az alapító okirat 17. pontja az alábbiak szerint módosul:

„Tapolca Város Önkormányzatánál az alábbi bankszámlát vezetik:
11748052-15734161 Polgármesteri Hivatal Tapolca.”

szöveg helyébe az alábbi szöveg lép:

„A költségvetési szerv az alábbi bankszámlát vezeti:
11748052-15734161 Tapolcai Közös Önkormányzati Hivatal.”

16. Az alapító okirat 18. pont címében a „Polgármesteri Hivatal” szöveg helyébe a
„költségvetési szerv” szöveg lép.

17. Záró rendelkezések:

Jelen alapító okirat módosítás a törzskönyvi nyilvántartásba vétellel lép érvénybe és 2013.
március 1. napján lép hatályba.
Az alapító okirat módosítását annak elolvasása, tartalmának megértése után a Képviselő-
testületek nevében eljáró polgármesterek, mint az önkormányzati akarattal teljességgel
megegyezőt, helybenhagyólag saját kezűleg aláírták.

Tapolca, 2013. február ….

…………….................. …………..………………. ………………………………….
Császár László Tóth József Bolla Albert
polgármester polgármester polgármester
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Záradék:

Tapolca Város Önkormányzata (Képviselő-testülete) Polgármesteri Hivatalának alapító okirat 
módosítását (és így a Tapolcai Közös Önkormányzati Hivatal egységes szerkezetű, új Alapító 
Okiratát) Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete a     /2013. (II.   .) Kt. határozatával 
2013. március 1. hatállyal hagyta jóvá.

……………………………………… ……………..…….................
                               Császár László                    Ughy Jenőné 
        polgármester                                    aljegyző 

Tapolca Város Önkormányzata (Képviselő-testülete) Polgármesteri Hivatalának alapító okirat 
módosítását (és így a Tapolcai Közös Önkormányzati Hivatal egységes szerkezetű, új Alapító 
Okiratát) Gyulakeszi Község Önkormányzata Képviselő-testülete a     /2013. (II.   .) Kt. 
határozatával 2013. március 1. hatállyal hagyta jóvá.

…............................................... ……………….…………………
Tóth József dr. Horváth Károly

                  polgármester                                körjegyző 

Tapolca Város Önkormányzata (Képviselő-testülete) Polgármesteri Hivatalának alapító okirat 
módosítását (és így a Tapolcai Közös Önkormányzati Hivatal egységes szerkezetű, új Alapító 
Okiratát) Raposka Község Önkormányzata Képviselő-testülete a     /2013. (II.   .) Kt. 
határozatával 2013. március 1. hatállyal hagyta jóvá.

…..…......................................... ………………..…………………
Bolla Albert dr. Horváth Károly

                                 polgármester                   körjegyző            
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ALAPÍTÓ OKIRAT
Egységes szerkezetben

Tapolca Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (8300 Tapolca, Hősök tere 15., képviseli: 
Császár László polgármester),

Gyulakeszi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (8286 Gyulakeszi, Kossuth u. 55., 
képviseli: Tóth József polgármester) és

Raposka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (8300 Raposka, Fő u. 51., képviseli: 
Bolla Albert polgármester), mint alapító és fenntartó önkormányzatok

a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 85. § (1) bekezdése,
az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. § (5) bekezdése, az államháztartásról szóló
törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 4-5. §-a, és az 56/2011. (XII.
31.) NGM rendelet alapján az alábbi alapító okiratot adják ki:

1. A költségvetési szerv:

Neve: Tapolcai Közös Önkormányzati Hivatal

Székhelye:                    8300 Tapolca, Hősök tere 15.  
Ügyfélszolgálati helyek: 8286 Gyulakeszi, Kossuth u. 55.
                      8300 Raposka, Fő u. 51. 

MÁK- nál nyilvántartott törzsszám: 429344

2. Létrehozásáról rendelkező határozatok: 

Tapolca Város Önkormányzata /2013. (II. 22.) sz. Kt. határozat
Gyulakeszi Község Önkormányzata /2013.(II. ….) sz. Kt. határozat
Raposka Község Önkormányzata /2013. (II. …...) sz. Kt. határozat

3. Közvetlen jogelődjének neve, székhelye:  

Tapolca Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatala, Tapolca, Hősök tere 15.  
Gyulakeszi, Kisapáti és Raposka Körjegyzősége, Tapolca, Zrínyi u. – a munkajogi jogutódlás 

kivételével

4. Közfeladata:

Az önkormányzat működésével, valamint a polgármester vagy a jegyző feladat- és 
hatáskörébe tartozó ügyek döntésre való előkészítésével és végrehajtásával kapcsolatos 
feladatok ellátása. A hivatal közreműködik az önkormányzatok egymás közötti, valamint az 
állami szervekkel történő együttműködésének összehangolásában. A jogszabályok által a 
jegyző és polgármesterek feladat- és hatáskörébe utalt feladatok előkészítése és döntést 
követően azok végrehajtása. 
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5. Alaptevékenysége:

Ellátja önkormányzatok működésével, valamint az államigazgatási ügyek döntésre való 
előkészítésével és végrehajtásával kapcsolatos feladatokat, továbbá azokat a hatósági 
feladatokat, melyeket jogszabályok az illetékességi és működési körébe utalnak. Továbbá 
ellátja a nemzetiségek jogairól szóló törvényben meghatározott feladatokat, és a Tapolca
és Környéke Kistérség Többcélú Társulásának Társulási Tanácsa munkaszervezeti
feladatait.

A költségvetési szerv államháztartási szakágazati besorolása:

841105 Helyi önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások igazgatási
tevékenysége

6. Az alaptevékenységek államháztartási szakfeladatrend szerinti besorolása:

692000 Számviteli, könyvvizsgálói és adószakértői tevékenység végzése 
841112 Önkormányzati jogalkotás
841114  Országgyűlési 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
841126 Önkormányzatok és társulások általános végrehajtó igazgatási tevékenysége
841133  Adó, illeték kiszabása, beszedése, adóellenőrzés 
841173 Statisztikai tevékenység
841906  Finanszírozási műveletek 
841907 Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szerveikkel
882123 Temetési segély
890441  Rövid időtartamú közfoglalkoztatás 
890442  Foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosultak hosszabb időtartamú 

közfoglalkoztatása
890443 Egyéb közfoglalkoztatás

7. Vállalkozási tevékenység felső határa a módosított kiadási előirányzatok arányában: -- 

8. Illetékessége, működési köre: 

a) Tapolca város közigazgatási területe,
b) Gyulakeszi község közigazgatási területe,
c) Raposka község közigazgatási területe,
d) I. fokú építési hatósági feladat- és hatáskörben illetékességi területe: a tapolcai járás

illetékességi területe.

9. Irányító szerv neve, székhelye:

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 
8300 Tapolca, Hősök tere 15. 
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10. A költségvetési szerv alapítóinak neve, székhelye:

Tapolca Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, 8300 Tapolca, Hősök tere 15. 
Gyulakeszi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete, 8286 Gyulakeszi, Kossuth u. 55.
Raposka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete, 8300 Raposka, Fő u. 51. 

11. Felügyeleti szerv neve, székhelye:

Tapolca Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, 8300 Tapolca, Hősök tere 15.  
 Gyulakeszi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete, 8286 Gyulakeszi, Kossuth u. 55. 

Raposka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete, 8300 Raposka, Fő u. 51.  

12. Gazdálkodási besorolás:

Önálló jogi személy, önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv, saját 
költségvetéssel rendelkezik, önálló gazdálkodási jogköre és felelőssége van. 
Alaptevékenységét önállóan látja el, kormányrendeletben foglaltak szerint gondoskodik
fizikai (technikai) segítő feladatai ellátásáról, rendelkezik pénzügyi és számviteli szervezeti 
egységgel.

13. Vezetőjének megbízási rendje:

A költségvetési szerv vezetője a jegyző. A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 
2011. évi CLXXXIX törvény és a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 
előírásainak megfelelően a jegyzőt Tapolca Város polgármestere – pályázat alapján – 
határozatlan időre nevezi ki és gyakorolja felette a munkáltatói jogokat.  

14. Foglalkoztatottak jogviszonya:

Foglalkoztatottjainak jogviszonya köztisztviselő, ügykezelő, melyekre a közszolgálati 
tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény az irányadó. Egyes foglalkoztatottjainak a
jogviszonya munkavállaló, melyekre nézve a Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. 
törvény az irányadó. Egyéb foglalkoztatásra irányuló jogviszonyra a Polgári
Törvénykönyvről szóló 1959. évi. IV. törvény (megbízási jogviszony) az irányadó. 

15. A feladatellátást szolgáló vagyon:

Ingatlanok: 1.  Tapolca Város Önkormányzata tulajdonát képező hivatali épület használati 
joga,

 2. Gyulakeszi Község Önkormányzata tulajdonát képező hivatali épület 
ügyfélszolgálatra kijelölt irodahelyiségének használati joga,

 3. Raposka Község Önkormányzata tulajdonát képező hivatali épület 
ügyfélszolgálatra kijelölt irodahelyiségének ingatlan használati joga.

Ingó vagyon: Az általános vagyonleltár szerint az alapításkor a költségvetési szerv
használatába adott ingó vagyon, valamint a szervezet működése során 
megszerzett ingó vagyon.
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16. A vagyon feletti rendelkezési joga:

A rendelkezésre álló vagyontárgyakat feladatainak ellátásához szabadon használhatja a
vonatkozó központi, és helyi jogszabályoknak megfelelően. 

17. A költségvetési szerv az alábbi bankszámlát vezeti:

11748052-15734161 Tapolcai Közös Önkormányzati Hivatal

18. A költségvetési szerv az általános forgalmi adónak alanya:

Adószám: 15429348-2-19

Tapolca, 2013. február ……..

…………..………………. …….…………….……… ……………..................
Császár László Tóth József Bolla Albert
polgármester polgármester polgármester

Záradék:
A Tapolcai Közös Önkormányzati Hivatal egységes szerkezetű alapító okiratát Tapolca Város 
Önkormányzata 2013. március 1. hatállyal a …../2013. (II…….) Kt. határozatával fogadta el.

……………………………………… ……..………..…….................
                               Császár László                     Ughy Jenőné 
        polgármester                                     aljegyző 

A Tapolcai Közös Önkormányzati Hivatal egységes szerkezetű alapító okiratát Gyulakeszi Község 
Önkormányzata 2013. március 1. hatállyal a …../2013.(II. ..) Kt. határozatával fogadta el.

…............................................... ……………….…………………
Tóth József dr. Horváth Károly

                  polgármester                                körjegyző 

A Tapolcai Közös Önkormányzati Hivatal egységes szerkezetű alapító okiratát Raposka Község 
Önkormányzata 2013. március 1. hatállyal a …../2013.(II. ..) Kt. határozatával fogadta el.

…..…......................................... ………………..…………………
Bolla Albert dr. Horváth Károly

                                 polgármester                     körjegyző            


