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K I V O N A T 
 

a képviselő-testület 2020. szeptember 30-i ülésének 

jegyzőkönyvéből 

MÁNFA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

42/2020. (IX.30.) sz. határozata 

a Komlói Közös Önkormányzati Hivatal Alapító okiratának módosításáról 

 

 

A Képviselő-testület a polgármester előterjesztésében megtárgyalta a „Komlói Közös 

Önkormányzati Hivatal alapító okiratának módosítása” című előterjesztést és az alábbi 

határozatot hozza: 

 

1. A Képviselő-testület a Komlói Közös Önkormányzati Hivatal egységes szerkezetbe 

foglalt alapító és módosító okiratát – az előterjesztés 1. és 2. sz. mellékletei szerinti 

tartalommal – elfogadja.  

 

2. A Képviselő-testület utasítja a jegyzőt, hogy a Magyar Államkincstár Államháztartási 

Irodája felé a változásokat jelentse át. 

 

Határidő:  2020. október 12. 

Felelős:  dr. Vaskó Ernő címzetes főjegyző 

 

 

 

K.m.f. 

 

dr. Vaskó Ernő s.k.      Takács Zsolt s.k. 

 címzetes főjegyző         polgármester 

 

 

 

A kiadmány hiteléül: 

 

 

      Takács Zsolt 

      polgármester 
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1. sz. melléklet 

Okirat száma: 
 

Alapító okirat 
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva 

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

1.2. A költségvetési szerv 

1.2.1. székhelye: 7300 Komló, Városház tér 3.  

1.2.2. telephelyei: 

 telephely megnevezése telephely címe 

1 
Komlói Közös Önkormányzati Hivatal 
Mánfai Kirendeltsége 

7304 Mánfa, Fábián Béla u. 58.  

2. A költségvetési szerv 
alapításával és megszűnésével összefüggő rendelkezések 

2.1. A költségvetési szerv alapításának dátuma: 1990.10.26. 

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

 megnevezése székhelye 

1 Komló Város Önkormányzat 7300 Komló, Városház tér 3.  

2 Mánfa Község Önkormányzata 7304 Mánfa, Fábián Béla u. 58.  

2.3. A költségvetési szerv jogelőd költségvetési szervének 

 megnevezése székhelye 

1 
Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati 
Társulás Kistérség Irodája 

7300 Komló, Kossuth L. u. 103. 

3. A költségvetési szerv irányítása, felügyelete 

3.1. A költségvetési szerv irányító szervének 

3.1.1. megnevezése: Komló Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

3.1.2. székhelye:7300 Komló, Városház tér 3.  
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4. A költségvetési szerv tevékenysége 

4.1. A költségvetési szerv közfeladata: A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 
CLXXXIX. törvény (továbbiakban: Mötv.) 84. § (1) bekezdése alapján az önkormányzat 
működésével, valamint az államigazgatási ügyek döntésre való előkészítésével és 
végrehajtásával kapcsolatos feladatok ellátása. 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 és társulások igazgatási tevékenysége 

4.3. A költségvetési szerv alaptevékenysége: A hivatal ellátja az Mötv-ben és a vonatkozó egyéb 
jogszabályokban a számára meghatározott feladatokat Komló és Mánfa települések 
vonatkozásában. A közös hivatal feladatait részletesen a társult települések 
önkormányzatainak képviselő-testületei által jóváhagyott, a közös hivatal működtetésére 
és fenntartására létrejött megállapodás tartalmazza. A kirendeltség ellátja a képviselő-
testület működésével kapcsolatos feladatokat, szociális és egyéb igazgatási feladatokat. 

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 013210 Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások 

4 013350 
Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással 
kapcsolatos feladatok 

5 016010 
Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti 
képviselő választásokhoz kapcsolódó tevékenységek 

6 016020 Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek 

7 016080 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények 

8 066020 Város-, és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások 

4.5. A költségvetési szerv illetékessége, működési területe: Komló és Mánfa községek 
közigazgatási területe.  

5. A költségvetési szerv szervezete és működése 

5.1. A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje: A jegyző pályázat alapján, határozatlan 
időre kerül kinevezésre. A kinevezéshez, felmentéshez az érintett települések 
polgármestereinek lakosságszám arányos többségi döntése szükséges. Az egyéb 
munkáltatói jogokat Komló város polgármestere gyakorolja. A jegyző kinevezésére a 
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvényt és a Közszolgálati 
tisztségviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény előírásait kell alkalmazni.  
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5.2. A költségvetési szervnél alkalmazásban álló személyek jogviszonya: 

 foglalkoztatási jogviszony jogviszonyt szabályozó jogszabály 

1 Közszolgálati jogviszony 
Közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. 
törvény 

2 Munkaviszony Munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény  

3 
Közfoglalkoztatási 
jogviszony 

A közfoglalkoztatásról és a közfoglalkoztatáshoz 
kapcsolódó, valamint egyéb törvények módosításáról 
szóló 2011. évi CVI. törvény 

6. Záró rendelkezés 

Jelen alapító okiratot a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés napjától kell alkalmazni, 
ezzel egyidejűleg a költségvetési szerv 2013. 09. 26. napján kelt alapító okiratot visszavonom. 

Kelt: Komló, 2020. szeptember  

 

 
Polics József polgármester   Takács Zsolt polgármester 
Komló Város Önkormányzata                                           Mánfa Község Önkormányzat 
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2. sz. melléklet 
 

Okirat száma: ……./2020. 
 

Módosító okirat 
 

A Komlói Közös Önkormányzati Hivatal a Komló Város és Mánfa Község Önkormányzatok 
képviselő-testületei által 2013. szeptember 26. napján kiadott alapító okiratát az 
államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a alapján – a …./2020. (…….) 
határozatra figyelemmel - a következők szerint módosítom: 
 
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 111. § (26) bekezdése alapján a Komlói Közös 
Önkormányzati Hivatal módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okirata a Kincstár 
által közzétett formanyomtatványnak megfelelően, a mellékelt egységes szerkezetbe foglalt 
alapító okirat szerint készült, ennek megfelelően a tartalmi változások nélkül átvezethető 
módosítások, sorszámváltozások jelen módosító okiratban nem kerülnek feltüntetésre. 
 
1. Az alapító okirat bevezető rendelkezésében a „Komló Város Önkormányzat és Mánfa 

Község Önkormányzat képviselő-testületei az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV 
törvény 8. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az államháztartásról szóló 
törvény végrehajtására kiadott 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 5 § (1)-(2) bekezdésében 
foglalt tartalmi követelményeknek megfelelően az alábbi alapító okiratot adják ki:” 
szövegrész helyébe a „Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a alapján a 
Komlói Közös Önkormányzati Hivatal alapító okiratát a következők szerint adom ki:” 
szövegrész lép. 
 

2. Az alapító okirat a következő pontokkal egészül ki: 
2.1. A költségvetési szerv alapításának dátuma: 1990. 10. 26. 

 
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 013210 Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások 

4 013350 
Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással 
kapcsolatos feladatok 

5 016010 
Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti 
képviselő választásokhoz kapcsolódó tevékenységek 

6 016020 Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek 

7 016080 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények 

8 066020 Város-, és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások 
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3. Az alapító okirat 3. és 4. pontja helyébe –mely a módosított okiratban az 1.2.2. pont alatt 
szerepel – az alábbi táblázat lép: 

 telephely megnevezése telephely címe 

1 
Komlói Közös Önkormányzati Hivatal 
Mánfai Kirendeltsége 

7304 Mánfa, Fábián Béla u. 58. 

 
4. Az alapító okirat 5. pontja helyébe – amely a módosított okiratban a 4.1. pont alatt 

szerepel – az alábbi rendelkezés lép: 
A költségvetési szerv közfeladata: A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 
CLXXXIX. törvény (továbbiakban: Mötv.) 84. § (1) bekezdése alapján az önkormányzat 
működésével, valamint az államigazgatási ügyek döntésre való előkészítésével és 
végrehajtásával kapcsolatos feladatok ellátása. A hivatal közreműködik az önkormányzatok 
egymás közötti, valamint az állami szervekkel történő együttműködésének 
összehangolásában.  
 

5. Az alapító okirat 6. pontja helyébe – mely a módosított okiratban a 4.3. pont alatt 
szerepel – az alábbi rendelkezés lép: 
A költségvetési szerv alaptevékenysége: A hivatal ellátja az Mötv-ben és a vonatkozó egyéb 
jogszabályokban a számára meghatározott feladatokat Komló és Mánfa települések 
vonatkozásában. A közös hivatal feladatait részletesen a társult települések 
önkormányzatainak képviselő-testületei által jóváhagyott, a közös hivatal működtetésére és 
fenntartására létrejött megállapodás tartalmazza. A kirendeltség ellátja a képviselő-testület 
működésével kapcsolatos feladatokat, szociális és egyéb igazgatási feladatokat. 
 

6. Az alapító okirat 7. pontjában – mely a módosított okiratban 4.2. pont alatt szerepel – a 
„Helyi önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége” 
szövegrész helyébe a „Helyi önkormányzatok és társulások igazgatási tevékenysége” 
szövegrész lép. 
 

7. Az alapító okirat 8. és 12. pontja elhagyásra kerül. 
 

8. Az alapító okirat 9. pontja helyébe – mely a módosított okiratban az 4.5. pont alatt 
szerepel – az alábbi rendelkezés lép: 
A költségvetési szerv illetékessége, működési területe: Komló és Mánfa községek 
közigazgatási területe.  
 

9. Az alapító okirat 13. pontja helyébe – mely a módosított okiratban az 5.1. pont alatt 
szerepel – az alábbi rendelkezés lép: 
A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje: A jegyző pályázat alapján, határozatlan 
időre kerül kinevezésre. A kinevezéshez, felmentéshez az érintett települések 
polgármestereinek lakosságszám arányos többségi döntése szükséges. Az egyéb munkáltatói 
jogokat Komló város polgármestere gyakorolja. A jegyző kinevezésére a Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvényt és a Közszolgálati tisztségviselőkről 
szóló 2011. évi CXCIX. törvény előírásait kell alkalmazni.  
 

10. Az alapító okirat 14. pontja helyébe – mely a módosított okiratban az 5.2. pont alatt 
szerepel – az alábbi táblázat lép: 

 foglalkoztatási jogviszony jogviszonyt szabályozó jogszabály 

1 Közszolgálati jogviszony 
Közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. 
törvény 

2 Munkaviszony Munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény  



7 

3 Közfoglalkoztatási jogviszony 
A közfoglalkoztatásról és a közfoglalkoztatáshoz 
kapcsolódó, valamint egyéb törvények módosításáról 
szóló 2011. évi CVI. törvény 

 
Jelen módosító okiratot a törzskönyvi bejegyzés napjától kell alkalmazni. 
 
Kelt: Komló,  
 
 
 
Polics József polgármester   Takács Zsolt polgármester 
Komló Város Önkormányzata                                          Mánfa Község Önkormányzat 


