
Okirat száma: KÖH/20-…../2020 

Alapító okirat 
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva 

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

1.1.2. rövidített neve: Monostorapáti KÖH 

1.2. A költségvetési szerv 

1.2.1. székhelye: 8296 Monostorapáti, Petőfi utca 123.  

1.2.2.  telephelye(i) 

 telephely megnevezése telephely címe 

1 Kirendeltség Taliándörögd 8295 Taliándörögd, Kossuth utca 39. 

2 Ügyfélszolgálati hely Hegyesd 8296 Hegyesd, Zrínyi utca 1. 

3 Ügyfélszolgálati hely Kapolcs 8294 Kapolcs, Kossuth utca 62. 

4 Ügyfélszolgálati hely Sáska 8308 Sáska, Rákóczi utca 4. 

5 Ügyfélszolgálati hely Vigántpetend 8293 Vigántpetend, Kossuth utca 32. 

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: Monostorapáti Község Önkormányzata  

2.2.2. székhelye: 8296 Monostorapáti, Petőfi utca 123.  

2.2.3. megnevezése: Hegyesd Község Önkormányzata  

2.2.4. székhelye: 8296 Hegyesd, Zrínyi utca 1.  

2.2.5. megnevezése: Sáska Község Önkormányzata  

2.2.6. székhelye: 8308 Sáska, Rákóczi utca 4.  

2.2.7. megnevezése: Kapolcs Község Önkormányzata  
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2.2.8. székhelye: 8294 Kapolcs, Kossuth utca 62.  

2.2.9. megnevezése: Vigántpetend Község Önkormányzata  

2.2.10. székhelye: 8293 Vigántpetend, Kossuth utca 32. 

2.2.11. megnevezése: Taliándörögd Község Önkormányzata  

2.2.12. székhelye: 8295 Taliándörögd, Kossuth utca 39.  

 

 

 

 

 

2.3. A költségvetési szerv jogelőd költségvetési szervének 

 megnevezése székhelye 

1 Körjegyzőség Monostorapáti 8296 Monostorapáti, Petőfi utca 123. 

2 
Zalahaláp-Sáska települések 
Körjegyzősége  

8308 Zalahaláp, Petőfi tér 4. 

3 
Halimba, Öcs, Taliándörögd községek 
Körjegyzősége  

8452 Halimba, Petőfi Sándor utca 16. 

3. A költségvetési szerv irányítása, felügyelete 

3.1. A költségvetési szerv irányító szervének 

3.1.1. megnevezése: Monostorapáti Község Önkormányzata  

3.1.2. székhelye: 8296 Monostorapáti, Petőfi utca 123.  

4. A költségvetési szerv tevékenysége 

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

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:  

A közös hivatal ellátja a Magyarországi helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. 
törvényben és a vonatkozó egyéb jogszabályokban a számára meghatározott feladatokat. 
Ellátja az önkormányzatok működésével, valamint az államigazgatási ügyek döntésre való 
előkészítésével és végrehajtásával kapcsolatos feladatokat, továbbá azokat a hatósági 
feladatokat, melyeket jogszabályok az illetékességi és működési körébe utalnak.   
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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 013210 Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások 

3 
013360 Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, 

egyéb szolgáltatások 

4 
016010 Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti 

képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek 

5 016020 Országos és helyi népszavazással  kapcsolatos tevékenységek 

6 016030 Állampolgársági ügyek 

4.5. A költségvetési szerv illetékessége, működési területe: Monostorapáti község közigazgatási 
területe, Hegyesd község közigazgatási területe, Kapolcs község közigazgatási területe, 
Vigántpetend község közigazgatási területe  Sáska község közigazgatási területe 
Taliándörögd község közigazgatási területe. 

 

 

 

 

 

5. A költségvetési szerv szervezete és működése 

5.1. A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje: A székhelytelepülés polgármestere a 
vonatkozó jogszabályban meghatározott képesítési követelményeknek megfelelő jegyzőt 
nevezi ki határozatlan időre és gyakorolja felette a munkáltatói jogokat a Magyarország 
helyi önkormányzatairól szóló 2011.évi CLXXXIX. törvény 82.,83.§-ainak valamint a 
közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 247.§ rendelkezéseinek 
megfelelően a közös önkormányzati hivatal vezetésére.  Egyidejűleg közös akarat-
elhatározással megállapodnak abban, hogy a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 
2011. évi CLXXXIX. törvény 67. § f pontja szerinti irányítási jogosítványokat a megállapodás 
hatálya alatt a székhely település polgármestere, azaz  Monostorapáti község Polgármestere 
gyakorolja.  

 

 

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 
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6. Záró rendelkezés 

 

Jelen alapító okiratot a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés napjától kell alkalmazni, 
ezzel egyidejűleg a Monostorapáti Közös Önkormányzati Hivatal 2012. november 15. napján kelt 
alapító okiratot visszavonom. 

Monostorapáti, < idő bélyegző szerint > 

P.H. 

 Takács Péter                                      Mohos József                          Győriványi Dániel    

polgármester                                        polgármester                           polgármester   
 

 

 

 

 
   Stark Sándor                                             Márvány Péter                               Horváth Bence 

 polgármester                                        polgármester                             polgármester       


