
 

Okirat száma: NY/85-7/2019. 

Alapító okirat 
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva 

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

1.2. A költségvetési szerv 

1.2.1. székhelye: 8454 Nyirád, Szabadság utca 3. 

1.2.2. telephelye(i): 

 telephely megnevezése telephely címe 

1 
Nyirádi Közös Önkormányzati Hivatal 
Halimbai Kirendeltsége 

8452 Halimba, Petőfi utca 16. 

2 Ügyfélfogadási helyszín 8452 Szőc, Kossuth Lajos utca 41. 

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 

2.2.1. megnevezése: Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete 

2.2.2. székhelye: 8454 Nyirád, Szabadság utca 3. 

2.2.3. megnevezése: Szőc Község Önkormányzata Képviselő-testülete 

2.2.4. székhelye: 8452 Szőc, Kossuth Lajos utca 41. 

2.2.5. megnevezése: Halimba Község Önkormányzata Képviselő-testülete 

2.2.6. székhelye: 8452 Halimba, Petőfi utca 16. 

2.3. A költségvetési szerv jogelőd költségvetési szervének 

 megnevezése székhelye 

1 Nyirád-Szőc Községek Körjegyzősége 8454 Nyirád, Szabadság utca 3. 
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3. A költségvetési szerv irányítása, felügyelete 

3.1. A költségvetési szerv irányító szervének 
3.1.1. megnevezése: Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete 

3.1.2. székhelye: 8454 Nyirád, Szabadság utca 3. 

4. A költségvetési szerv tevékenysége 

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

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: helyi önkormányzatok és társulások igazgatási 
tevékenysége 

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 011220 Adó-, vám- és jövedéki igazgatás 

4 013210 Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások 

5 013330 Pályázat- és támogatáskezelés, ellenőrzés 

6 
016010 Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti 

képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek 

7 016020 Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek 

8 016030 Állampolgársági ügyek 

4.5. A költségvetési szerv illetékessége, működési területe: Nyirád, Halimba, és Szőc községek 
közigazgatási területe 
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5. A költségvetési szerv szervezete és működése 

5.1. A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje: 

(1) Az költségvetési szerv vezetőjének kinevezésére a Mötv., és a Közszolgálati 
tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény előírásait kell alkalmazni. 

(2) A jegyző és az aljegyző kinevezése előtt a székhely önkormányzat polgármestere 
polgármesteri értekezletet tart. Az értekezleten bemutatja a jegyző és az aljegyző 
személyét, pályázatát. A polgármesterek a jegyzőhöz és az aljegyzőhöz kérdést 
intézhetnek, majd a jegyző és aljegyző személyére – lakosságuk arányában – 
szavaznak. A székhely község polgármestere az összesített szavazatok alapján a 
legtöbb szavazatot kapott jelöltet jegyzőnek, illetve aljegyzőnek kinevezi. Az 
értekezletről a szavazás számszerű adatait is tartalmazó jegyzőkönyvet kell készíteni. 
A kinevezés határozatlan időre szól. 

(3) A jegyző felett az egyéb munkáltató jogkört a székhely község polgármestere 
gyakorolja. Munkáltatói jogkörének gyakorlása során előzetesen ki kell kérni Szőc 
Község Önkormányzata polgármesterének és Halimba Község Önkormányzata 
polgármesterének a véleményét 

a) a jegyző munkájának értékelése, minősítése ügyében, 
b) illetménye, jutalmazása, egyéb juttatásai és elismerése, felmentése ügyében. 

 

(4) Az aljegyző felett az egyéb munkáltatói jogokat a jegyző gyakorolja, Munkáltatói 
jogkörének gyakorlása során előzetesen ki kell kérnie a megállapodó önkormányzatok 
polgármestereinek a véleményét 

a) az aljegyző munkájának értékelése, minősítése ügyében, 
b) illetménye, jutalmazása, egyéb juttatásai és elismerése ügyében. 

A véleménykérésre a (2) pontban leírtak az irányadók. 

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 

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

 
 


