
 

Okirat száma: HKÖ/……………./2019. 

Módosító okirat 

A Herédi Közös Önkormányzati Hivatal a Heréd Községi Önkormányzat Képviselő-
testülete és a Nagykökényes Községi Önkormányzat Képviselő-testülete által                 
2012. december 7. napján kiadott, 174-14/2012. számú alapító okiratát az 
államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a alapján a következők szerint 
módosítom: 
 

1. Az alapító okirat 1.1.1. pontja helyébe a következő szabályozás lép: 

„1.1.1. A költségvetési szerv megnevezése: Herédi Közös Önkormányzati Hivatal” 

2. Az alapító okirat 1.2.1. pontja helyébe a következő szabályozás lép: 

„1.2. 1. A költségvetési szerv megnevezése: Herédi Közös Önkormányzati Hivatal” 

3. Az alapító okirat 1.2. 2. pontja helyébe a következő szabályozás lép: 

         „1.2.2. 

 telephely megnevezése telephely címe 

1 
Herédi Közös Önkormányzati Hivatal 
Nagykökényesi Kirendeltsége 

3012. Nagykökényes, Szabadság út 37. 

2 
Herédi Közös Önkormányzati Hivatal 
Kerekharaszti Kirendeltsége 

3009. Kerekharaszt, Bimbó utca 2. 

„ 

4. Az alapító okirat 2. 2. pontja helyébe a következő szabályozás lép: 

       „ 2.2. A költségvetési szerv alapítására, átalakítására, megszüntetésére jogosult szerv 

2.2.1. megnevezése: Heréd Községi Önkormányzat,  

2.2.2. székhelye: 3011 Heréd, Rákóczi Ferenc út 39.,  

2.2.3.  megnevezése: Nagykökényes Községi Önkormányzat  

2.2.4.  székhelye: 3012 Nagykökényes, Szabadság út 37. 

2.2.5.  megnevezése: Kerekharaszt Községi Önkormányzat 

2.2.6.  székhelye: 3009 Kerekharaszt, Bimbó utca 2. „ 

5. Az alapító okirat 3. 1. pontja helyébe a következő szabályozás lép: 

„ 3.1. A költségvetési szerv irányító szervének 

        3.1.1. megnevezése: Heréd Községi Önkormányzat 
        3.1.2. székhelye: 3011 Heréd, Rákóczi Ferenc út 39.” 
 

6. Az alapító okirat 4. 1. pontja helyébe a következő szabályozás lép: 

„ 4.1. A költségvetési szerv közfeladata: 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: 
Mötv.) 84.§ (1) bekezdése alapján: „ A helyi önkormányzat képviselő-testülete az önkormányzat 

működésével, valamint a polgármester vagy a jegyző feladat- és hatáskörébe tartozó ügyek 

döntésre való előkészítésével és végrehajtásával kapcsolatos feladatok ellátására polgármesteri 
hivatalt vagy közös önkormányzati hivatalt hoz létre. A hivatal közreműködik az önkormányzatok 

egymás közötti, valamint az állami szervekkel történő együttműködésének összehangolásában.”  
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7. Az alapító okirat 4. 2. pontja helyébe a következő szabályozás lép: 

„ 4.2. A költségvetési szerv főtevékenységének államháztartási szakágazati besorolása: 

 
szakágazat 
száma 

szakágazat megnevezése 

1 
841105 Helyi önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi 

társulások igazgatási tevékenysége 

„ 

8. Az alapító okirat 4.3. pontja helyébe a következő szabályozás lép: 

„ 4.3. A költségvetési szerv alaptevékenysége: A Herédi Közös Önkormányzati Hivatal 
ellátja a Mötv.-ben és a vonatkozó egyéb jogszabályokban számára meghatározott 
feladatokat Heréd, Kerekharaszt és Nagykökényes községek vonatkozásában. A 
Hivatal feladatait részletesen a társult települések képviselő-testületei által 
elfogadott, a közös hivatal működtetésére és fenntartására létrejött megállapodás 
tartalmazza, tevékenységét a szervezeti és működési szabályzata, valamint 
ügyrendje alapján végzi.” 

9. Az alapító okirat 4.4. pontja helyébe a következő szabályozás lép: 

„ 4.4. A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti megjelölése: 

 
kormányzati 
funkciószám 

kormányzati funkció megnevezése 

1 
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó ás általános 

igazgatási tevékenysége 

2 011220 Adó-, vám és jövedéki igazgatás 

3 013210 Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások 

4 
013360 Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb 

szolgáltatások 

5 
016010 Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti 

képviselőválasztáshoz kapcsolódó tevékenységek 

6 016020 Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek  

„ 

10. Az alapító okirat 4.5. pontja helyébe a következő szabályozás lép: 

„ 4.5. A költségvetési szerv illetékessége, működési területe: 

Heréd, Kerekharaszt és Nagykökényes községek közigazgatási területe.” 

11. Az alapító okirat 5.1. pontja helyébe a következő szabályozás lép: 

„ 5.1 A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje: 
A költségvetési szerv vezetője a Mötv. 81. §-ának (1) bekezdése alapján a jegyző. A jegyzőt a 
közös önkormányzati hivatal fenntartásában részt vevő önkormányzatok polgármesterei a Mötv. 

82. §-ának (1) bekezdésében és a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 

(Kttv.) 247. §-ában foglalt eljárás alkalmazásával, a közös önkormányzati hivatal létrehozására 
kötött megállapodásban foglaltak figyelembe vételével pályázat alapján határozatlan időtartamra 

nevezik ki. Az egyéb munkáltatói jogokat Heréd polgármestere gyakorolja a közös önkormányzati 

hivatalt létrehozó megállapodás szerint.” 
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12. Hatályát veszti az alapító okirat 

12.1. eredeti 7. pontja „A költségvetési szerv jogállása” szabályozásáról, 

12.2. eredeti 9. pontja „A költségvetési szerv gazdálkodási besorolása” 
szabályozásáról, 

12.3. eredeti 14. pontja „A feladat ellátását szolgáló vagyon, a feladatok-, 
tevékenységek forrásai” szabályozásáról, 

12.4. eredeti 15. pontja „A költségvetési szerv használatába adott vagyon feletti 
rendelkezési jog” szabályozásáról, 

12.5. eredeti 18. pontja a hivatal tevékenységéről, 

12.6. eredeti 19. pontja az „Átmeneti rendelkezések” szabályozásáról, 

12.7. eredeti 20. pontja a „Záró rendelkezések” szabályozásáról. 

 
Jelen módosító okiratot 2020. január 1. napjától kell alkalmazni. 

Kelt: Heréd, 2019. december …… 

P.H. 

Ilkó-Tóth András 
Heréd Község Polgármestere 

 
 

_______________________________________________ 
Szabó Ádám  

Kerekharaszt Község Polgármestere 
 
 

_______________________________________________ 
Besszer Andrásné 

Nagykökényes Község Polgármestere 
 
 

 



 

Okirat száma: HKÖ/…………../2019. 

Alapító okirat 
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva 

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a alapján a Herédi 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: Herédi Közös Önkormányzati Hivatal 

 

1.2. A költségvetési szerv 

           1.2.1. székhelye: 3011 Heréd, Rákóczi Ferenc út 39. 

          1.2.2. 

 telephely megnevezése telephely címe 

1 
Herédi Közös Önkormányzati Hivatal 
Nagykökényesi Kirendeltsége 

3012. Nagykökényes, Szabadság út 37. 

2 
Herédi Közös Önkormányzati Hivatal 
Kerekharaszti Kirendeltsége 

3009. Kerekharaszt, Bimbó utca 2. 

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: Heréd Községi Önkormányzat,  

2.2.2 székhelye: 3011 Heréd, Rákóczi Ferenc út 39. 

2.2.3 megnevezése: Nagykökényes Községi Önkormányzat  

2.2.4 székhelye: 3012 Nagykökényes, Szabadság út 37. 

2.2.5 megnevezése: Kerekharaszt Községi Önkormányzat 

2.2.6 székhelye: 3009 Kerekharaszt, Bimbó utca 2.  

 

2.3 A költségvetési szerv jogelőd költségvetési szervének 

 megnevezése székhelye 

1 Heréd-Nagykökényes Körjegyzőség 3011 Heréd, Rákóczi út 39. 
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3 A költségvetési szerv irányítása, felügyelete 

3.1. A költségvetési szerv irányító szervének 

        3.1.1. megnevezése: Heréd Községi Önkormányzat 

        3.1.2. székhelye: 3011 Heréd, Rákóczi Ferenc út 39. 

4 A költségvetési szerv tevékenysége 

4.1 A költségvetési szerv közfeladata: 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a 

továbbiakban:Mötv.) 84.§ (1) bekezdése alapján: „A helyi önkormányzat képviselő-testülete az 

önkormányzat működésével, valamint a polgármester vagy a jegyző feladat- és hatáskörébe 
tartozó ügyek döntésre való előkészítésével és végrehajtásával kapcsolatos feladatok ellátására 

polgármesteri hivatalt vagy közös önkormányzati hivatalt hoz létre. 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, valamint többcélú kistérségi társulások 

igazgatási tevékenysége 

4.3 A költségvetési szerv alaptevékenysége: A Herédi Közös Önkormányzati Hivatal ellátja a 
Mötv.-ben és a vonatkozó egyéb jogszabályokban számára meghatározott feladatokat 
Heréd, Kerekharaszt és Nagykökényes községek vonatkozásában. A Hivatal feladatait 
részletesen a társult települések képviselő-testületei által elfogadott, a közös hivatal 
működtetésére és fenntartására létrejött megállapodás tartalmazza, tevékenységét a 
szervezeti és működési szabályzata, valamint ügyrendje alapján végzi. 

4.4 A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti megjelölése: 

 
kormányzati 
funkciószám 

kormányzati funkció megnevezése 

1 
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó ás általános 

igazgatási tevékenysége 

2 011220 Adó-, vám és jövedéki igazgatás 

3 013210 Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások 

4 
013360 Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb 

szolgáltatások 

5 
016010 Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti 

képviselőválasztáshoz kapcsolódó tevékenységek 

6 016020 Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek  

4.5 A költségvetési szerv illetékessége, működési területe: 

Heréd, Kerekharaszt és Nagykökényes községek közigazgatási területe 
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5 A költségvetési szerv szervezete és működése 

5.1 A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje: 

A költségvetési szerv vezetője a Mötv. 81. §-ának (1) bekezdése alapján a jegyző. A jegyzőt a közös 

önkormányzati hivatal fenntartásában részt vevő önkormányzatok polgármesterei a Mötv. 82. §-ának 
(1) bekezdésében és a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény (Kttv.) 247. §-

ában foglalt eljárás alkalmazásával, a közös önkormányzati hivatal létrehozására kötött 

megállapodásban foglaltak figyelembe vételével pályázat alapján határozatlan időtartamra nevezik ki. 

Az egyéb munkáltatói jogokat Heréd polgármestere gyakorolja a közös önkormányzati hivatalt 
létrehozó megállapodás szerint.  

5.2. A költségvetési szervnél alkalmazásban álló személyek jogviszonya: 

 foglalkoztatási jogviszony jogviszonyt szabályozó jogszabály 

1 Közszolgálati jogviszony 2011. évi CXCIX. törvény a közszolgálati tisztviselőkről 

2 Munkaviszony 2012. évi I. törvény a munka törvénykönyvéről  

6 Záró rendelkezés 

Jelen alapító okiratot 2020. január 1. napjától kell alkalmazni, ezzel egyidejűleg a költségvetési 
szerv 2012. 12.07. napján kelt, 174-14/2012. okiratszámú alapító okiratot visszavonom. 

Kelt: Heréd, 2019. december ……… 

P.H. 

Ilkó-Tóth András 
Heréd Község Polgármestere 

 
 

_______________________________________________ 
Szabó Ádám  

Kerekharaszt Község Polgármestere 
 
 

_______________________________________________ 
Besszer Andrásné 

Nagykökényes Község Polgármestere 
 
 
 
 
 


