
 

Előterjesztés Vaszar Község Önkormányzata 2013. május 28-i testületi ülésére 

 

Tisztelt Képviselők! 

 

2013. július 1-jétől a Vaszari Közös Hivatal ellátja a Pápai Többcélú Kistérségi Társulás 

munkaszervezetének, illetve jogutódjának a Pápakörnyéki Önkormányzatok Feladatellátó 

Társulásának munkaszervezeti jellegű feladatait. Emiatt szükségessé vált a MÁK felé az 

alapító okirat módosítása. 

 

Határozati javaslat: 

 

Vaszar Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2013.(V..) határozata 

Vaszar Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Vaszari Közös Önkormányzati 

Hivatal alapító okiratának módosítását, valamint az egységes szerkezetbe foglalt alapító 

okiratot az előterjesztésnek megfelelően elfogadja. Felhatalmazza a polgármestert, hogy a 

fellelhető technikai hiányosságokat saját hatáskörben pótolhatja. 

Felelős: Varga Péter polgármester 

Határidő: azonnal 

  

 

Vaszari Közös Önkormányzati Hivatal alapító okiratának módosítása 

 

Vaszar Község Önkormányzatának Képviselő-testülete, Gecse Község Önkormányzatának 

Képviselő-testülete és Takácsi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Vaszari 

Közös Önkormányzati Hivatal alapító okiratának módosításáról a következőket rendeli el: 

 

1. Az alapító okirat a következő 5.2.1. ponttal egészül ki: 

„5.2.1. A közös hivatal 2013. június 30-tól ellátja a Pápai Többcélú Kistérségi 

Társulás munkaszervezeti feladatait. 2013. július 1-jétől ellátja a Pápakörnyéki 

Önkormányzatok Feladatellátó Társulása és a  Takácsi-Vaszar-Gecse 

Óvodafenntartó Társulás  munkaszervezeti feladatait.” 

 

2. Az alapító okirat egyéb pontjai változatlanok maradnak. 

 

3. Az alapító okirat módosítása 2013. június 30-án lép hatályba. 

 

 

Vaszar, 2013. május … 

 

 

 Varga Péter  Istenes Gyula 

 polgármester  polgármester 

 

 

  Kunszt Szabolcs 

  polgármester 
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Vaszari Közös Önkormányzati Hivatal 

ALAPÍTÓ OKIRATA 

(egységes szerkezetben) 

 

 

A költségvetési szerv: 

 

1. Alapítóinak és fenntartóinak neve és székhelye: 
Vaszar Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8542 Vaszar, Fő u. 29. 

Gecse Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8543 Gecse, Kossuth u. 39. 

Takácsi Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8541 Takácsi, Petőfi u. 1. 

 

2. Megnevezése:  Vaszari Közös Önkormányzati Hivatal 

Rövid neve:  Vaszari Közös Hivatal  

 

3. Székhelye:  8542 Vaszar, Fő u. 29.  

Telephelye:           

 Kirendeltségek: 

                                 8543 Gecse, Kossuth u. 39.  

                                 8541 Takácsi, Petőfi u. 1. 

 

4. Jogelődje: Vaszar-Gecse-Takácsi Községek Körjegyzősége 8542 Vaszar, Fő u. 29. 

 

5. Közfeladata, alaptevékenysége, továbbá ezek államháztartási szakfeladat rendje 

szerinti megjelölése, államháztartási szakágazati besorolása: 

 

5.1. Közfeladata: Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. 

törvény 84. § (1) bekezdése alapján az önkormányzatok közigazgatási területén az 

önkormányzat működésével, valamint a polgármester, a jegyző feladat-és hatáskörébe 

tartozó ügyek döntésre való előkészítésével és végrehajtásával kapcsolatos feladatok 

ellátása, az önkormányzat gazdálkodásának végrehajtása. 

 

5.2. Alaptevékenysége: A közös hivatal ellátja a Magyarország helyi önkormányzatairól 

szóló 2011. évi CLXXXIX. törvényben és a vonatkozó egyéb jogszabályokban a 

számára meghatározott feladatokat Vaszar, Gecse és Takácsi települések 

vonatkozásában. A közös hivatal feladatait részletesen a társult települések 

önkormányzatai által jóváhagyott, a közös hivatal működtetésére és fenntartására 

létrejött megállapodás tartalmazza. 

5.2.1.
1
A közös hivatal 2013. június 30-tól ellátja a Pápai Többcélú Kistérségi Társulás 

munkaszervezeti feladatait. 2013. július 1-jétől ellátja a Pápakörnyéki 

Önkormányzatok Feladatellátó Társulása és a  Takácsi-Vaszar-Gecse Óvodafenntartó 

Társulás munkaszervezeti feladatait. 

 

5.3. Szakágazati besorolása: 841105 Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások 

igazgatási tevékenység. 

 

5.4. Alkalmazott szakfeladatai: 

841112 1 Önkormányzati jogalkotás 

                                                 
1
 Hatályos 2013. június 30-tól 
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841114 1 Országgyűlési képviselő-választásokhoz kapcsolódó tevékenységek 

841115 1 Önkormányzati képviselő-választásokhoz kapcsolódó tevékenységek 

841116 1 Országos, települési és területi kisebbségi önkormányzati választásokhoz 

kapcsolódó tevékenységek 

841117 1 Európai parlamenti képviselő-választáshoz kapcsolódó tevékenységek 

841118 1 Országos és helyi népszavazáshoz kapcsolódó tevékenységek 

841126 1 Önkormányzatok általános végrehajtó igazgatási tevékenysége 

841907 1 Önkormányzatok és társulások általános végrehajtó igazgatási tevékenysége 

841901 1 Önkormányzatok és társulások elszámolásai  

841133 1 Adó, illeték kiszabása, beszedése, adóellenőrzés 

841173 1 Statisztikai tevékenység  

 

6. Vállalkozási tevékenysége: Vállalkozási tevékenységet nem folytat. 

 

7. Illetékességi területe, működési köre: Vaszar, Gecse és Takácsi községek 

közigazgatási területe. 

 

8. Irányító szervének neve, székhelye: 

Vaszar Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8542 Vaszar, Fő u. 29. 

 

9. Feladatellátást szolgáló vagyon: A feladatok ellátásához rendelkezésre áll a 

székhelyen és telephelyen megjelölt ingatlanok, valamint a leltár szerint a jogelődnél 

és a Hivatalnál nyilvántartott állóeszközök és készletek. A Hivatal a rendelkezésre álló 

vagyontárgyakat feladatai ellátásához szabadon használhatja. A Hivatal megalakulását 

követően beszerzett eszközök a Hivatal tulajdonát képezik. 

 

9.1. A feladatellátást szolgáló vagyon feletti rendelkezési jog: 
A Hivatal az alapfeladatok elvégzéséhez a rendelkezésére bocsátott ingó és ingatlan 

vagyont tevékenysége során szabadon használhatja, azt gondossággal tartozik kezelni 

és gyarapítani. Alapító önkormányzatok az igazgatási munka ellátásához szükséges 

tárgyi feltételeket az érintett településeken biztosítják úgy, hogy az önkormányzati 

tulajdonú vagyontárgyakat a közhatalmi tevékenység ellátásához térítésmentesen 

külön megállapodással adják a hivatal használatába. Az intézményi ingatlanvagyon 

feletti rendelkezési jog a székhelyen Vaszar Község Önkormányzatát, a gecsei 

kirendeltségen Gecse Község Önkormányzatát, a takácsi kirendeltségen Takácsi 

Község önkormányzatát illeti meg. 

 

10.  Jogállása: Önálló jogi személy  

 

11. Gazdálkodási besorolása: önállóan működő és gazdálkodó. Az előirányzatok feletti 

jogosultság szempontjából teljes jogkörrel rendelkezik. Gazdasági szervezettel nem 

rendelkezik. A közös hivatal elemi költségvetésének adatai és az éves beszámoló adatai a 

zárszámadáskor beépülnek a közös hivatal székhelyeként nevesített Vaszar Község 

Önkormányzata költségvetési és zárszámadási adataiba. 

 

12. A költségvetési szerv vezetőinek (jegyző, aljegyző) kinevezési (megbízási) rendje: 

12.1. A jegyző kinevezéséhez Vaszar, Gecse és Takácsi községek polgármestereinek 

lakosságszám-arányos többségi döntése szükséges. A kinevezés pályázat alapján - 

határozatlan időre szól. A jegyző felett az egyéb munkáltatói jogokat a székhely 
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település polgármestere gyakorolja a csatlakozó önkormányzatok egyetértésével 

(írásban). A kinevezés határozatlan időre szól. 

12.2.  Az aljegyző kinevezése során az 12.1.  pontban foglaltakat kell alkalmazni, azzal, 

hogy az aljegyző személyére a jegyző tesz javaslatot. Az aljegyző felett az egyéb 

munkáltatói jogokat a jegyző gyakorolja. A kinevezés határozatlan időre szól. 

 

13. Foglalkoztatottjaira vonatkozó előírások:  
- Közszolgálati jogviszony: melyekre a Közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi 

CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók 

-  Munkavállaló (munkaviszony): melyekre a Munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. 

törvény az irányadó 

- Egyéb foglalkoztatásra irányuló jogviszony, melyre a Polgári Törvénykönyvről szóló 

1959. évi IV. törvény az irányadó 

 

14.  Hivatal működtetéséről az alapítók írásbeli megállapodást kötnek. 

 

15. A Hivatal megszűnése: A hivatalt a jogszabályban nevesített esetekben és rendben az 1. 

pontban szereplő alapítók jogosultak megszüntetni. A megszüntetésről határozattal 

döntenek. 

 

Jelen alapító okirat 2013. március 1-jén lép hatályba. 

 

 

Vaszar, 2013. február 12. 

 

…………………………………… …………………………………… 

 Varga Péter Istenes Gyula  

 polgármester polgármester 

 

 

 

  ………………………………. 

  Kunszt Szabolcs 

  polgármester 

 

Záradék: 

A módosított okiratot és az egységes szerkezetű alapító okiratot Vaszar község 

önkormányzatának Képviselő-testülete az /2013.(V.28.) képviselő-testületi határozatával, 

Gecse község önkormányzatának Képviselő-testülete a /2013.(V.28.), Takácsi Község 

Önkormányzatának Képviselő-testülete az /2013.(V..) képviselő-testületi határozatával hagyta 

jóvá. 

 

  ……………………………………  

  Pfilfné Bagics Judit 

  jegyző  


