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ELŐTERJESZTÉS
Lesenceistvánd, Zalahaláp, Uzsa községek Önkormányzatai Képviselő-testületeinek
2018. május 22-én tartandó együttes, nyilvános ülésére
Tárgy:
Lesenceistvándi Közös Önkormányzati Hivatal alapító okiratának módosítása
Előterjesztők: Tóth Csaba Lesenceistvánd község polgármestere
Bedő Lajos Sándor Zalahaláp község polgármestere
Szántói Imre Uzsa község polgármestere
Előkészítette: Dr.Gelencsér Ottó jegyző és Szalainé Lakatos Adrienn ügyintéző
Törvényességi szempontból ellenőrizte: Dr. Gelencsér Ottó jegyző

Tisztelt Képviselő-testületek!
Az alapító okiraton átvezetett módosítás azért szükséges, mert a Magyar Államkincstár kötött
alaki és tartalmi elemeket tartalmazó formanyomtatványok használatát írja elő, így a mostani
alapító okirat módosítást már az új módosító okirat és egységes szerkezetű alapító okirat
használatával kell végrehajtani. Ez azt jelenti, hogy a jelenleg hatályos alapító okirat minden
pontját meg kell feleltetni az új formanyomtatványnak.
Az előterjesztés 1. számú melléklete tartalmazza az alapító okirat módosítását, míg a 2. számú
mellékletben szerepel az egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztést megtárgyalni és elfogadni szíveskedjen.
HATÁROZATI JAVASLAT

...………/2018. (V. .) Képviselő-testületi határozat
1.) …................... község Önkormányzat Képviselőtestülete a Lesenceistvándi Közös Önkormányzati
Hivatal alapító okiratának módosítására vonatkozó
javaslatot az előterjesztés mellékletét képező
javaslattal megegyező tartalommal elfogadja.
2.) …................... község Önkormányzat Képviselőtestülete felkéri a jegyzőt, hogy a változások
törzskönyvi nyilvántartáson történő átvezetése
érdekében az intézkedéseket tegye meg.
Felelős:
Dr. Gelencsér Ottó jegyző
Határidő: folyamatos

Lesenceistvánd, 2018. május 15.
Dr. Gelencsér Ottó
jegyző

1. melléklet
Okirat száma: LIS/

/2018.

Módosító okirat
A Lesenceistvándi Közös Önkormányzati Hivatal Lesenceistvánd Község Önkormányzatának
Képviselő-testülete, Uzsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete, valamint Zalahaláp
Község Önkormányzatának Képviselő-testülete által 2012. december 11. napján kiadott alapító
okiratát az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a alapján – Lesenceistvánd
Község Önkormányzatának Képviselő-testülete __/2018. (V.__.) számú határozatára, Uzsa Község
Önkormányzatának Képviselő-testülete __/2018. (V.__.) számú határozatára, valamint Zalahaláp
Község Önkormányzatának Képviselő-testülete __/2018. (V.__.) számú határozatára figyelemmela következők szerint módosítom:
1. Az Alapító okirat preambuluma helyébe a következő rendelkezés lép:
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a alapján a Lesenceistvándi Közös
Önkormányzati Hivatal alapító okiratát a következők szerint adom ki:
2. Az Alapító okirat 9. pont helyébe a következő rendelkezés lép:
4.2. A költségvetési szerv főtevékenyéségének államháztartási szakágazati besorolása:

1

szakágazat száma
841105

szakágazat megnevezése
Helyi önkormányzatok és
tevékenysége

társulások

igazgatási

3. Az Alapító okirat 10. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
4.3. pont A költségvetési szerv alaptevékenysége: A Hivatal ellátja az Mötv-ben és a vonatkozó
egyéb jogszabályokban a számára meghatározott feladatokat Lesenceistvánd, Uzsa és Zalahaláp
községek vonatkozásában.
4.4. pont A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti megjelölése:

1

kormányzati
funkciószám
011130

2
3
4
5

011120
011220
013210
016010

6
7

016020
016030

kormányzati funkció megnevezése
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános
igazgatási tevékenysége
Kormányzati igazgatási tevékenység
Adó-, vám és jövedéki igazgatás
Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások
Országgyűlési,
önkormányzati
és
európai
parlamenti
képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek
Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek
Állampolgársági ügyek

4. Az Alapító okirat 19. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„5.2. A költségvetési szervnél alkalmazásban álló személyek jogviszonya:

1
2
3
4

foglalkoztatási jogviszony
köztisztviselő
közalkalmazott

Jogviszonyt szabályozó jogszabály
Közszolgálati tisztivselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény
Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII.
törvény
munkavállaló
Munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény
egyéb
foglalkoztatásra Polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény
irányuló jogviszony

5. Az Alapító okirat 1.3., 1.4., 1.5., 2., 3., 4., 6., 11., 14., 15., 16., 17. pontja, valamint a 20.
záró rendelkezések elhagyásra kerülnek.

Jelen módosító okiratot a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés napjától kell
alkalmazni.

Lesenceistvánd, 2018. május 15.

Tóth Csaba
Lesenceistvánd község polgármestere

Szántói Imre
Uzsa község polgármestere

Bedő Lajos Sándor
Zalahaláp község polgármestere

2. melléklet
Okirat száma: LIS/

/2018.

Alapító okirat
Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a alapján a Lesenceistvándi 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: Lesenceistvándi Közös Önkormányzati Hivatal
1.2 A költségvetési szerv
1.2.1. székhelye: 8319 Lesenceistvánd, Kossuth u. 145.
2. A költségvetési szerv
alapításával és megszűnésével összefüggő rendelkezések
2.1. A költségvetési szerv alapításának dátuma: 2013. január 1.
2.2. A költségvetési szerv alapítására, átalakítására, megszüntetésére jogosult szerv
2.3.1. megnevezése: Lesenceistvánd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
2.3.2. székhelye: 8319 Lesenceistvánd, Kossuth u. 145.
2.3.3. megnevezése: Uzsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
2.3.4. székhelye: 8321 Uzsa, Lázhegy u. 21.
2.3.5. megnevezése: Zalahaláp Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
2.3.6. székhelye: 8308 Zalahaláp, Petőfi tér 4.
2.3. A költségvetési szerv jogelőd költségvetési szervének

1
2
"

megnevezése
„Lesence Völgye” Települések Körjegyzősége
Zalahaláp-Sáska Községek Körjegyzősége

székhelye
8319 Lesenceistvánd, Kossuth u. 145.
8308 Zalahaláp, Petőfi tér 4.

3. A költségvetési szerv irányítása, felügyelete
3.1. A költségvetési szerv irányító szervének
3.1.1. megnevezése:
Lesenceistvánd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
3.1.2. székhelye:
8319 Lesenceisvánd, Kossuth u. 145.
3.1.3. megnevezése: Uzsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
3.1.4. székhelye:
8321 Uzsa, Lázhegy u. 21.
3.1.5. megnevezése: Zalahaláp Község Önkormányzat Képviselő-testülete
3.1.6. székhelye:
8308 Zalahaláp, Petőfi tér 4.

4. A költségvetési szerv tevékenysége
4.1. A költségvetési szerv közfeladata: Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény (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 főtevékenyéségének államháztartási szakágazati besorolása:

1

szakágazat száma
841105

szakágazat megnevezése
Helyi önkormányzatok és
tevékenysége

társulások

igazgatási

4.3. A költségvetési szerv alaptevékenysége: A Hivatal ellátja az Mötv-ben és a vonatkozó egyéb
jogszabályokban a számára meghatározott feladatokat Lesenceistvánd, Uzsa és Zalahaláp
községek vonatkozásában.
4.4. A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti megjelölése:

1

kormányzati
funkciószám
011130

2
3
4
5

011120
011220
013210
016010

6
7

016020
016030

kormányzati funkció megnevezése
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános
igazgatási tevékenysége
Kormányzati igazgatási tevékenység
Adó-, vám és jövedéki igazgatás
Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások
Országgyűlési,
önkormányzati
és
európai
parlamenti
képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek
Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek
Állampolgársági ügyek

4.5. A költségvetési szerv illetékessége, működési területe: Lesenceistvánd, Uzsa és Zalahaláp
községek közigazgatási területe
5. A költségvetési szerv szervezete és működése
5.1. A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje: A közös önkormányzati hivatal vezetője
a jegyző. A jegyző kinevezése az Mötv. 82-84. § ésa közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi
CXCIX. törvény rendelkezéseinek megfelelően történik.
5.2. A költségvetési szervnél alkalmazásban álló személyek jogviszonya:

1
2
3
4

foglalkoztatási jogviszony
köztisztviselő
közalkalmazott

Jogviszonyt szabályozó jogszabály
Közszolgálati tisztivselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény
Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII.
törvény
munkavállaló
Munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény
egyéb
foglalkoztatásra Polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény
irányuló jogviszony

6. Záró rendelkezés
Jelen alapító okiratot a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés napjától kell alkalmazni,
ezzel egyidejűleg a költségvetési szerv 2012. december 11. napján kelt alapító okiratát
visszavonom.

Lesenceistvánd, 2018. május 15.

Tóth Csaba
Lesenceistvánd község polgármestere

Szántói Imre
Uzsa község polgármestere

Bedő Lajos Sándor
Zalahaláp község polgármestere

