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Tárgy: A Tapolcai Közös Önkormányzati Hivatal Alapító Okiratának
módosítása

Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester
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Humán Bizottság
Gazdasági Bizottság

Meghívandó: -

TISZTELT KÉPVISELŐ-TESTÜLET! 

Tapolca Város Önkormányzata, valamint Gyulakeszi és Raposka Községek Önkormányzatai
2013. március 1-i hatállyal fogadták el a Tapolcai Közös Önkormányzati Hivatal (a
továbbiakban: Hivatal) alapító okiratát. Az alapító okirat testületek általi módosítására azóta
nem került sor, csak a jogszabályváltozásból eredő módosítások kerültek átvezetésre 
(kormányzati funkciók).

A Hivatal alapító okiratának felülvizsgálata vált szükségessé, mivel az államháztartásról szóló
2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban Áht.) 8/A. § (2) bekezdése és a 11. § (7) bekezdése,
valamint a 111. § (26) bekezdése értelmében az alapító, módosító és megszüntető okiratokat 
a Magyar Államkincstár honlapján közzétett formanyomtatványok (okirat minták) szerint kell
elkészíteni. Ez a jogszabályi előírás az alapító szervekre és a kincstárra egyaránt azt a 
kötelezettséget rója, hogy csak ezen okirat minták szerint elkészített okiratok lesznek
befogadhatóak a törzskönyvi nyilvántartásba.

Az Áht. 111. § (26) bekezdése értelmében 2015. január 1-jét követően a költségvetési 
szervek alapító okiratainak soron következő első módosításakor az okirat mintáknak 
megfelelően kell átszerkeszteni a költségvetési szerv korábbi alapító okiratát. 

A tartalmi változásokat illetően ilyen típusú módosításra nem volt szükség, azonban a 
Magyar Államkincstár tájékoztató levele szerint a törvényi előírásoknak megfelelő okirat 
mintát el kell készíteni. Tekintettel arra, hogy a korábbi alapító okirat más szerkezetű, ezért 
az adattartalmát átvezettük a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt okirat-
nyomtatványon.

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV törvény 8/A. szakasza alapján a költségvetési szerv
alapító okiratának kiadása (módosítása) a fenntartó feladata.
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Az alapító okirat módosítása, és az egységes szerkezetű alapító okirat az előterjesztés 
mellékletét képezik.

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

HATÁROZATI JAVASLAT

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 
Tapolcai Közös Önkormányzati Hivatal alapító okiratának
módosítását az 1. melléklet szerint jóváhagyja, így az
egységes szerkezetű alapító okiratot a 2. melléklet szerinti 
formában és tartalommal elfogadja.

Felkéri a Tapolcai Közös Önkormányzati Hivatal jegyzőjét, 
hogy az egységes szerkezetű Alapító Okiratot a MÁK 
Törzskönyvi nyilvántartása és az intézmény részére küldje
meg.

Határidő: azonnal
Felelős: jegyző  

Tapolca, 2016. szeptember 13.

Dobó Zoltán
polgármester
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Okirat száma: 1. melléklet

Módosító okirat

A Tapolcai Közös Önkormányzati Hivatal 2013. február 22-én kelt alapító okiratát az
államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. § alapján – a ( ) Kt. határozatokra
figyelemmel – a következők szerint módosítom: 

1. Az alapító okirat preambulumának helyébe a következő rendelkezés lép: 
„Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a alapján a Tapolcai Közös
Önkormányzati Hivatal alapító okiratát a következők szerint adom ki:” 

2. Az alapító okirat a következő 1.1.2. ponttal egészül ki:  
„1.1.2. rövidített neve: Tapolcai KÖH”

3. Az alapító okirat 2. pontja helyébe –mely a módosított okiratban 2.1 pont alatt szerepel-
a következő rendelkezés lép: 
„A költségvetési szerv alapításának dátuma: 1990. szeptember 30.”

4. Az alapító okirat 3. pontja helyébe –mely a módosított okiratban 2.3. pont alatt
szerepel- a következő rendelkezés lép: 

„A költségvetési szerv jogelőd költségvetési szervének 

megnevezése székhelye

1
Tapolca és Környéke Kistérség Többcélú Társulása
Munkaszervezete

8300 Tapolca, Nyárfa u. 3.

5. Az alapító okirat 4. pontja helyébe –mely a módosított okiratban 4.1 pont alatt szerepel-
a következő rendelkezés lép: 
„A költségvetési szerv közfeladata: Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 84. § (1) bekezdése alapján az önkormányzatok működésével, valamint a 
polgármester vagy a jegyző feladat- és hatáskörébe tartozó ügyek döntésre való 
előkészítésével és végrehajtásával kapcsolatos feladatok ellátása. Közreműködés az 
önkormányzatok egymás közötti, valamint az állami szervekkel történő együttműködés 
összehangolásában.”

6. Az alapító okirat a következő 4.2. ponttal egészül ki:  
„A költségvetési szerv főtevékenységének államháztartási szakágazati besorolása: 

szakágazat száma szakágazat megnevezése

1 841105 helyi önkormányzatok és társulások igazgatási tevékenysége

7. Az alapító okirat 5. pontja helyébe –mely a módosított okiratban 4.3 pont alatt szerepel-
a következő rendelkezés lép: 
„A közös hivatal ellátja a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX.
törvényben és a vonatkozó egyéb jogszabályokban a számára meghatározott feladatokat.
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.” 

8. Az alapító okirat 6. pontja helyébe –mely a módosított okiratban 4.4 pont alatt szerepel-
a következő rendelkezés lép: 
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9. Az alapító okirat 13. pontja helyébe –mely a módosított okiratban 5.1 pont alatt
szerepel-  a következő rendelkezés lép: 
„A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje: A székhelytelepülés polgármestere a 
vonatkozó jogszabályban meghatározott képesítési követelményeknek megfelelő jegyzőt 
nevezi ki határozatlan időre és gyakorolja felette a munkáltatói jogokat a Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 82., 83. §-ainak, valamint a közszolgálati
tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezéseinek megfelelően a közös 
önkormányzati hivatal vezetésére.
Egyidejűleg közös akarat-elhatározással megállapodnak abban, hogy a Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 67. § a), b), d), pontjai szerinti irányítási
jogosítványokat a megállapodás hatálya alatt a székhely település polgármestere, azaz
Tapolca Város Polgármestere gyakorolja.”

10. Az alapító okirat 14. pontja helyébe –mely a módosított okiratban 5.2 pont alatt
szerepel-  a következő rendelkezés lép: 

foglalkoztatási jogviszony jogviszonyt szabályozó jogszabály

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

2. munkaviszony a Munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 

3. megbízási jogviszony a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 

11. Az alapító okiratból az 1. pontból az alábbi szövegrész: „MÁK-nál nyilvántartott
törzsszám: 429344”, a 7., 11., 12., 15., 16., 17. és 18. pontok, valamint a záradékok
elhagyásra kerülnek.

Jelen módosító okiratot a törzskönyvi bejegyzés napjától kell alkalmazni.

Kelt: Tapolca, 2016. szeptember 23.

P.H.

____________________________ _____________________________
Szennyainé Kovács Veronika Dobó Zoltán

polgármester polgármester

_____________________________
Bolla Albert

polgármester

kormányzati
funkciószám

kormányzati funkció megnevezése

1. 011130
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános
igazgatási tevékenysége

2. 011220 Adó-, vám- és jövedéki igazgatás

3. 013210 Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások

4. 013360
Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb
szolgáltatások

5. 016010
Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti 
képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek 

6. 016020 Országos és helyi népszavazáshoz kapcsolódó tevékenységek

7. 016030 Állampolgársági ügyek

8. 018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek 
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Okirat száma: 2. melléklet

Alapító okirat
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a alapján a Tapolcai 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: Tapolca Közös Önkormányzati Hivatal
1.1.2.rövidített neve: Tapolcai KÖH

1.2. A költségvetési szerv
1.2.1.székhelye: 8300 Tapolca, Hősök tere 15. 
1.2.2: telephelyei:

telephely megnevezése telephely címe

1. ügyfélszolgálati hely 8286 Gyulakeszi, Kossuth u. 55.

2. ügyfélszolgálati hely  8300 Raposka, Fő u. 51. 

2. A költségvetési szerv alapításával és megszűnésével összefüggő rendelkezések 

2.1. A költségvetési szerv alapításának dátuma: 1990. szeptember 30.
2.2. A költségvetési szerv alapítására, átalakítására, megszüntetésére jogosult szerv:

2.2.1. megnevezése: Tapolca Város Önkormányzata
2.2.2. székhelye: 8300 Tapolca, Hősök tere 15. 
2.2.3. megnevezése: Gyulakeszi Község Önkormányzata
2.2.4. székhelye: 8286 Gyulakeszi, Kossuth u. 55.
2.2.5. megnevezése: Raposka Község Önkormányzata
2.2.6. székhelye: 8300 Raposka, Fő u. 51. 

2.3. A költségvetési szerv jogelőd költségvetési szervének 

megnevezése székhelye

1 Tapolca és Környéke Kistérség Többcélú Társulása Munkaszervezete 8300 Tapolca, Nyárfa u. 3.

3..A költségvetési szerv irányítása, felügyelete

3.1. A költségvetési szerv irányító szervének
3.1.1.megnevezése: Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 
3.1.2.székhelye: 8300 Tapolca, Hősök tere 15. 

4. A költségvetési szerv tevékenysége

4.1. A költségvetési szerv közfeladata: Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 84. § (1) bekezdése alapján az önkormányzatok működésével, valamint 
a polgármester vagy a jegyző feladat- és hatáskörébe tartozó ügyek döntésre való 
előkészítésével és végrehajtásával kapcsolatos feladatok ellátása. Közreműködés az 
önkormányzatok egymás közötti, valamint az állami szervekkel történő együttműködés 
összehangolásában.
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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.
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. 

4.4. A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti megjelölése:

4.5. A költségvetési szerv illetékessége, működési területe: Tapolca város közigazgatási 
területe, Gyulakeszi község közigazgatási területe, Raposka község közigazgatási
területe, I. fokú építési hatósági feladat- és hatáskörben illetékességi területe: a tapolcai
járás illetékességi területe.

5. A költségvetési szerv szervezete és működése 

5.1. A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje: A székhelytelepülés polgármestere a 
vonatkozó jogszabályban meghatározott képesítési követelményeknek megfelelő 
jegyzőt nevezi ki határozatlan időre és gyakorolja felette a munkáltatói jogokat a 
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 82., 83. §-ainak,
valamint a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezéseinek 
megfelelően a közös önkormányzati hivatal vezetésére.  
Egyidejűleg közös akarat-elhatározással megállapodnak abban, hogy a Magyarország 
helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 67. § a), b), d), pontjai szerinti
irányítási jogosítványokat a megállapodás hatálya alatt a székhely település
polgármestere, azaz Tapolca Város Polgármestere gyakorolja.

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 

kormányzati
funkciószám

kormányzati funkció megnevezése

1.
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános

igazgatási tevékenysége

2. 011220 Adó-, vám- és jövedéki igazgatás

3. 013210 Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások

4.
013360 Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési,

egyéb szolgáltatások

5.
016010 Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti 

képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek 

6. 016020 Országos és helyi népszavazáshoz kapcsolódó tevékenységek

7. 016030 Állampolgársági ügyek

8. 018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek 
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3. munkaviszony a Munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 

4. megbízási jogviszony a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 

6. Záró rendelkezés

Jelen alapító okiratot a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés napjától kell 
alkalmazni, ezzel egyidejűleg a Tapolcai Közös Önkormányzati Hivatal 2013. február 22-én 
napján kelt alapító okiratát visszavonom.

Kelt: Tapolca, 2016. szeptember 23.

P.H.

________________________ _________________________
Szennyainé Kovács Veronika

polgármester
Dobó Zoltán

polgármester

_________________________
Bolla Albert

polgármester


