
Okirat száma: 1/2016. 

Módosító okirat 

 A  Nemesvámosi Közös Önkormányzati Hivatal a Nemesvámos Község 
Önkormányzatának Képviselő-testülete és Veszprémfajsz Község Önkormányzatának 
Képviselő-testülete   által 2013. január 23. napján kiadott alapító okiratát az 
államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a alapján – Nemesvámos Község 
Önkormányzata Képviselő-testületének …./2016. (…) számú határozatára és 
Veszprémfajsz Község Önkormányzata Képviselő-testületének …/2016. (…) számú 
határozatára  figyelemmel – a következők szerint módosítom: 
 
 
1. Az alapító okirat bevezető rendelkezése helyébe a következő rendelkezés lép: 
„Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a alapján  a Nemesvámosi Közös 
Önkormányzati Hivatal  alapító  okiratát a következők szerint adom ki:” 
 
2. Az alapító okirat kiegészül a következő rendelkezéssel, mely a módosított okiratban 
2.1. pont alatt szerepel: 
„2.1. A költségvetési szerv alapításának dátuma: 2013. március 1.” 
 
3. Az alapító okirat 4. pontja helyébe – mely a módosított okiratban 4.1. pont alatt 
szerepel – a következő rendelkezés lép: 
„4.1. A költségvetési szerv közfeladata: 
 A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 84. § (1) bekezdése 
alapján a közös önkormányzati hivatal ellátja az önkormányzatok működésével, valamint a 
polgármester vagy a jegyző feladat- és hatáskörébe tartozó ügyek döntésre való előkészítésével 
és végrehajtásával kapcsolatos feladatokat. A közös önkormányzati hivatal közreműködik az 
önkormányzatok egymás közötti, valamint az állami szervekkel történő együttműködésének 
összehangolásában.” 
 
4. Az alapító okirat  5. pontja helyébe – mely a módosított okiratban 4.3. pont alatt 
szerepel – a következő rendelkezés lép: 
„4.3. A költségvetési szerv alaptevékenysége:  
A közös önkormányzati hivatal ellátja a jogszabályokban a számára meghatározott feladatokat 
Nemesvámos és Veszprémfajsz községek vonatkozásában. A közös önkormányzati hivatal 
feladatait részletesen az érintett települési önkormányzatok  képviselő-testületeinek  a közös 
önkormányzati hivatal létrehozására és fenntartására létrejött megállapodása tartalmazza.” 
 
5. Az alapító okirat 7. pontja helyébe - mely a módosított okiratban 4.4. pont alatt 
szerepel – a következő rendelkezés lép: 
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 013210 Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások 

  3 

 

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



4 

 

016010 Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti 
képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek 

5 016020 Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek 
 
 
6. Az alapító okirat 11. pontja elhagyásra kerül. 
 
7. Az alapító okirat 12. pontja helyébe – mely a módosított okiratban 5.1. pont alatt 
szerepel – 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. §-ában, valamint a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 247. §-ában 
foglalt rendelkezéseknek megfelelően történik. Nemesvámos és Veszprémfajsz községek  
polgármesterei pályázat alapján, határozatlan időre nevezik ki a jegyzőt. A jegyző kinevezéséhez, 
felmentéséhez a polgármesterek lakosságszám-arányos, többségi döntése szükséges.  
A jegyző tekintetében az egyéb munkáltatói jogokat Nemesvámos község polgármestere 
gyakorolja a közös önkormányzati hivatal létrehozásáról és fenntartásáról szóló 
megállapodásban foglaltak figyelembe vételével.” 
 
8. Az alapító okirat 13. pontja helyébe – mely a módosított okiratban 5.2. pont alatt 
szerepel – a következő rendelkezés lép: 
„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 munkaviszony A munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. 

törvény - a közszolgálati tisztviselőkről szóló 
2011. évi CXCIX. törvény 258. §-a szerinti 
eltérésekkel 

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

 
9. Az alapító okirat 14. pontja elhagyásra elhagyásra kerül. 
 
10. Az alapító okirat kiegészül a következő záró rendelkezéssel, mely a módosított 
okiratban 6. alcím alatt szerepel: 
 
„Jelen alapító okiratot a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés napjától kell alkalmazni, 
ezzel egyidejűleg a költségvetési szerv 2013. január 23. napján kelt alapító okiratát 
visszavonom.” 
 
Jelen módosító okiratot a törzskönyvi nyilvántartásba bejegyzés napjától kell alkalmazni. 
 
Kelt: Nemesvámos, 2016. február 29. 

P.H. 

Sövényházi Balázs                    Fertig József  
     polgármester                        polgármester 
 

 


