
Okirat száma: 

Alapító okirat 
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva 

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a alapján a(z) Őcsényi 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:Őcsényi Közös Önkormányzati Hivatal 

1.2. A költségvetési szerv 

       1.2.1.székhelye:7143 Őcsény, Fő utca 35. 

       1.2.2.telephelye(i): 

 telephely megnevezése telephely címe 

1 
Őcsényi Közös Önkormányzati Hivatal 
Várdombi Kirendeltsége 

7146 Várdomb, Kossuth utca 117. 

2 
Őcsényi Közös Önkormányzati Hivatal 
Pörbölyi Kirendeltsége 

7142 Pörböly, Óvoda utca 1. 

3 
Őcsényi Közös Önkormányzati Hivatal 
Sióagárdi Kirendeltsége 

7171 Sióagárd, Kossuth utca 9. 

2. A költségvetési szerv 
alapításával és megszűnésével összefüggő rendelkezések 

2.1.A költségvetési szerv alapításának dátuma:1990. szeptember 30. 

2.2. A költségvetési szerv alapításáról rendelkező jogszabály:2011. évi CLXXXIX. törvény 
Magyarország helyi önkormányzatairól 

2.3.A költségvetési szerv jogállását meghatározó jogszabály:2008. évi CV. törvény a költségvetési 
szervek jogállásáról és gazdálkodásáról 

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

 2.4.1.megnevezése: itt mind a 4 önkormányzat feltüntetése szükséges? 

 2.4.2.székhelye: 

2.5.A költségvetési szerv jogelőd költségvetési szervének 
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 megnevezése székhelye 

1 
Őcsény Község Önkormányzata Képviselő-
testülete Polgármesteri Hivatala 

7143 Őcsény, Fő utca 35. 

2 Várdomb-Pörböly községek Körjegyzősége 7146 Várdomb, Kossuth utca 117. 

3 Kölesdi Közös Önkormányzati Hivatal 7052 Kölesd, Kossuth tér 2. 

3. A költségvetési szerv irányítása, felügyelete 

3.1. A költségvetési szerv irányító szervének 

        3.11.megnevezése:Őcsény Község Önkormányzata Képviselő-testülete 

        3.1.2.székhelye:7143 Őcsény, Fő utca 35. 

4.  A költségvetési szerv tevékenysége 

4.1. A költségvetési szerv közfeladata:a Magyarország helyi önkormányzatiról szóló 2011. évi 
CLXXXIX. törvény (a 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. 

 

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 hivatal ellátja az Mötv.-ben és a vonatkozó 
egyéb jogszabályokban a számára meghatározott feladatokat Őcsény, Várdomb, Pörböly és 
Sióagárd települések vonatkozásában. A közös hivatal feladatait részletesen a társult 
települések önkormányzatai által jóváhagyott, a közös hivatal működtetésére és 
fenntartására létrejött megállapodás tartalmazza. 

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 013210 Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások 

4 
013360 Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetése, 

egyéb szolgáltatások 

5 
016010 Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti 

képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek 
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6 016020 Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek 

4.5.A költségvetési szerv illetékessége, működési területe:Őcsény, Várdomb, Pörböly és 
Sióagárd községek közigazgatási területe. 

5. A költségvetési szerv szervezete és működése 

5.1. A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje:a közszolgálati tisztviselőkről 
szóló 2011. évi CXCIX. törvény 247. § (1)-(4) bekezdéseiben meghatározott képesítési 
követelményeknek megfelelő vezetőjét – jegyzőt – Őcsény, Várdomb, Pörböly és Sióagárd 
települések polgármestereinek lakosságszám-arányos többségi döntésével pályázat útján 
határozatlan időre nevezik ki. A közös önkormányzati hivatalt alkotó önkormányzatok 
polgármesterei megállapodhatnak abban, hogy a megszűnő polgármesteri hivatal 
jegyzőjét – annak egyetértésével – a közös önkormányzati hivatal jegyzőjeként 
foglalkoztathatják. Ebben az esetben nem szükséges pályázatot kiírni és a jegyző 
közszolgálati jogviszonya folyamatosnak minősül. 

5.2. A költségvetési szervnél alkalmazásban álló személyek jogviszonya: 

 foglalkoztatási jogviszony jogviszonyt szabályozó jogszabály 

1 közszolgálati tisztviselő közszolgálati tisztviselőkről szóló törvény 

2 közalkalmazott közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény 

3 alkalmazott munka törvénykövéről szóló törvény 

4 megbízási polgári törvénykönyvről szóló törvény 

6. Záró rendelkezés 

Jelen alapító okiratot a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés napjától kell alkalmazni, 
ezzel egyidejűleg a költségvetési szerv 2014. július 7. napján kelt, 622/2012 okiratszámú alapító 
okiratot visszavonom. 

Kelt: Őcsény, 2019. december 11. 

P.H. 

»aláírás« mind a 4 polgármester+ jegyző 
aláírása szükséges? 

 
Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet  
5. § (4) bekezdése alapján a Magyar Államkincstár nevében igazolom, hogy jelen alapító okirat 
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege megfelel az alapító okiratnak a 
»költségvetési szerv megnevezése« »dátum« napján kelt, »dátum« napjától alkalmazandó 
»módosító okirat száma« okiratszámú módosító okirattal végrehajtott módosítása szerinti 
tartalmának. 
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Kelt: »Helység név, dátum« 

P.H. 

Magyar Államkincstár 


