
 

Okirat száma: 

Módosító okirat 

 Az Őcsényi Közös Önkormányzati Hivatal Őcsény Község Önkormányzata, Várdomb 
Község Önkormányzata és Pörböly Község Önkormányzata által 2014. július 5. napján 
kiadott, 622/2012 számú alapító okiratát az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. 
törvény 8/A. §-a alapján Őcsény Község Önkormányzata képviselő-testületének .../2019. 
(XII.11.) kt. határozatára, Várdomb Község Önkormányzata képviselő-testületének  
.../2019. (XII.11.) kt. határozatára, Pörböly Község Önkormányzat képviselő-testületének 
..../2019. (XII.11.) kt. határozatára;  figyelemmel –a következők szerint módosítom: 
 

1. Az alapító okirat 3.) pontja helyébe, mely a módosított okirat 1.2.2. pontjában 
szerepel a következő rendelkezés lép: 

"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. Az alapító okirat 5.) pontja helyébe, mely a módosított okirat 4.3. pontjában 
szerepel a következő rendelkezés lép: 

" 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." 

3. Az alapító okirat 6.) pontja elhagyásra kerül. 
4. Az alapító okirat 7/b.) pontja helyébe, mely a módosított okirat 3.1. pontjában 

szerepel a következő rendelkezés lép: 

"3.1. A költségvetési szerv irányító szervének 

        3.11.megnevezése:Őcsény Község Önkormányzata Képviselő-testülete 

        3.1.2.székhelye:7143 Őcsény, Fő utca 35." 
5. 5.  Az alapító okirat 8.) pontja helyébe, mely a módosított okirat 5.1. pontjában 

szerepel a következő rendelkezés lép: 
"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 
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foglalkoztathatják. Ebben az esetben nem szükséges pályázatot kiírni és a jegyző 
közszolgálati jogviszonya folyamatosnak minősül." 

 
6. 5.  Az alapító okirat 10.) pontja helyébe, mely a módosított okirat 2.5. pontjában 

szerepel a következő rendelkezés lép: 

" 

 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. 

" 

 

Jelen módosító okiratot a törzskönyvi bejegyzés napjától kell alkalmazni. Jelen módosító 
okirat kiadásával egyidejűleg a 2020. január 1. napjától hatályba lépő alapító okirat 
további pontjai az új formanyomtatványnak megfelelően átvezetésre kerültek. 

 

Kelt: Őcsény, 2019. december 11. 

P.H. 

Fülöp János polgármester 

P.H. 

Simon Csaba polgármester 

P.H. 

Sipos Lajos polgármester 

P.H. 

Gerő Attila polgármester 


