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ELÖTERJESZTES
Dunavarsány Város Onkormányzata Képviselő-testületének

2022. december 13-ai rendes, nyílt ülésére

.
hu

Hiv. szám: DV/5274-4/2022. Tárgy: Javaslat a Dunavarsányi Közös Onkormányzati
Hivatal alapító okiratának módositására

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban Aht. ) 8/A. § (2) bekezdés
és 11. § (7)bekezdés, valamint a 111. § (26) bekezdése értelmében2015. január 1-jétől a költségvetési
szerv alapitó okiratát, módositó okiratát, az alapító okirat módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt
változatát és a megszünteto okiratát a Magyar Allamkincstár (a továbbiakban Kincstár) által
rendszeresített új formátumú nyomtatvány alkalmazásával kell elkészíteni.

A Dunavarsány Város Onkormányzatának Képviselő-testülete és Majosháza Község
Onkormányzatának Képviselo-testülete által létrehozott közös önkormányzati hivatal alapitó okirata a
2013. márciusi hatályba lépése óta - az adatok változatlansága okán - nem keriilt módosításra.

A törzskönyvi nyilvántartás adatainak felülvizsgálata során a Kincstár megállapította, hogy a
Dunavarsányi Közös Onkormányzati Hivatal még nem rendelkezik új formátumú létesítő
dokumenhimmal, és egyúttal kéri a Polgánnestert, hogy intézkedjen az új formátumnak megfeleloen
elkészített okiratok benyújtása ügyében.

A fentiek értelmében szükséges a Dunavarsányi Közös Onkormányzati Hivatal alapító okiratának
módosítása, melyre vonatkozóan a módosi'tó okiratot jelen elöterjesztés 1. számú melléklete, a
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot pedig a 2. számú melléklet tartalmazza.

Kérem a Tisztelt Képviselö-testületet, hogy a fentiek alapján a határozatijavaslatokat elfogadni
szíveskedjen.

Határozati "avaslatok:

1. Dunavarsány Város OnkormányzatánakKépviseIő-testüIete
a) a Dunavarsányi Közös Onkormányzati Hivatal alapító okiratának - jelen határozat

meghozatalát segftő előterjesztés 1. számú melléklete szerinti, DV/5274-2/2022.
okiratszáinú - inódosítását jóváhagyja,

b) felhatalmazza a Polgármestert a dokumentum aláírására,
c) felhatalmazza a Polgármestert a törzskönyvi bejegyzés módosítasa érdekében a Magyar

Allamkincstárnál szükséges intézkedések megtételére.

Határidő: azonnal

Felelős: Polgármester



2. Dunavarsány Város Onkormányzatának Képviselő-testülete
a) a Dunavarsányi Közös Onkormányzati Hivatal alapító okiratának - jelen határozat

meghozatalát segítő előterjesztés 2. számú melléklete szerinti, DV/5274-3/2022.
okiratszámú - módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát jóváhagyja,
felhatalmazza a Polgármestert a dokumentum aláírásara.
felhatalmazza a Polgármestert a törzskönyvi bejegyzés módosítása érdekében a Magyar

b)
c)

AIlamkincstárnál szükséges intézkedések megtételére.

Határidő: azonnal

Felelős: Polgármester

Mellékletek: 1. számú melléklet: Módosító okirat

2. számú melléklet: Alapító okirat

Az előterjesztést készÍtette: Lex Lilla intézményfelügyeleti referens

Dunavarsány, 2022. december 6.

G rg né Var;

olgármei^^/-'

Az előterjesztés törvényes: A-v . ̂ Lí^- - ^ ^
dr. Szilágyi Akos

jegyzö



1. számú melléklet

Okiratszáma: DV/5274-2/2022.

Módosító okirat

A Dunavarsányi Közös Onkormányzati Hivatal Dunavarsány Város Onkormányzatának és
Majosháza Község Onkormányzatának Képviselő-testületei által 2013. február 6. napján
kiadott alapító okiratát az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a alapján
- Dunavarsány Város Onkormányzat Képviselő-testületének ..... /2022. (... ) számú és
Majosháza Község Onkormányzat Képviselő-testületének ..... /2022. (... ) számú
határozatára figyelemmel - a következők szerint módosítom:

1. A jelenleg hatályos alapító okirat 1-3. pontjai helyébe a következő rendelkezés lép:

1. A költségvetési szerv
megnevezése, székhelye, telephelye

1. 1. A költségvetési szerv

1. 1. 1. megnevezése: Dunavarsányi Közös Onkormányzati Hivatal

1. 2. A költségvetési szerv

1. 2. 1. székhelye: 2336 Dunavarsány, Kossuth Lajos utca 18.

1. 2. 2. telephelye(i):

tele hel me nevezése

Dunavarsányi Közös Onkormányzati
Hivatal Ma'osházi Kirendeltsé

tele hel címe

2339 Majosháza, Kossuth utca 34.

2. A jelenleg hatályos alapító okirat 4. pontjai helyébe a következő rendelkezés lép;

2. Aköltségvetési szerv
alapításával és megszűnésével összefüggő rendelkezések

2. 1. A költségvetési szerv alapításának dátuma: 2013. március 1.

2. 2. A költségvetési szerv alapi'tására, átalakítására, megszüntetésére jogosult szerv

2. 2. 1. megnevezése: Dunavarsány Város Onkormányzata



2. 2.2. székhelye: 2336 Dunavarsány, Kossuth Lajos utca 18.

2. 2. 3. megnevezése: Majosháza Község Onkormányzata

2. 2.4. székhelye: 2339 Majosháza, Kossuth utca 34.

2.3. A költségvetési szerv jogelőd költségvetési szervének

me nevezése székhel e

Dunavarsány Város Onkormányzat
1 Képviselő-testületének Polgármesteri

Hivatala

Majosháza Község Onkormányzatának
Pol ármesteri Hivatala

2336 Dunavarsány, Kossuth Lajos utca
18.

2339 Majosháza, Kossuth utca 34.

3. A jelenleg hatályos okirat 8. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

3. A költségvetési szerv irányítása, felügyelete

3. 1. A költségvetési szerv irányító szervének

3. 1. 1. megnevezése: Dunavarsány Város OnkormányzatánakKépviselő-testülete

3. 1. 2. székhelye: 2336 Dunavarsány, Kossuth Lajos utca 18.

4. A jelenleg hatályos alapító okirat 5-6-7. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

4. A költségvetési szerv tevékenysége

4. 1. A költségvetési szerv közfeladata:
A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a
továbbiakban: Mötv.] 84. § (1) bekezdése alapján a közös önkormányzati hivatal ellátja az
önkormányzatok működésével, valamint a polgármester vagy a jegyző feladat- és
hatáskörébe tartozó ügyek döntésre való előkészítésével és végrehajtásával kapcsolatos
feladatokat, továbbá közreműködik az önkormányzatok egymás közötti, valamint az állami
szervekkel történő együttműködésének összehangolásában.

4. 2. A költségvetési szerv főtevékenységének államháztartási szakágazati besorolása:

szaká azatszáma

1 841105

szaká azatme nevezése

Hel iönkormán zatok és társulások i az atásitevéken sé e

4. 3. A költségvetési szerv alaptevékenysége:
A közös önkormányzati hivatal ellátja az Mötv.-ben és a vonatkozó jogszabályokban a
számára meghatározott közfeladatokat Dunavarsány Város Onkormányzata és Majosháza
Község Önkormányzata vonatkozásában. A közös önkormányzati hivatal feladatait
részletesen a költségvetési szervet létrehozó önkormányzatok által jóváhagyott, a közös



önkormányzati hivatal működtetésére és fenntartására létrejött megállapodás, valamint a
költségvetési szerv Szervezeti és Működési Szabályzata [úgy is, mint Ugyrendje]
tartalmazza.

4.4. A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti megjelölése:

9

10

11

12

13

14

15

16

17

kormányzati
funkciószám

011130

011140

011210

011220

013210

013350

013360

8 016010

016020

016030

016040

016080

031030

074011

102040

105020

106020

kormányzati funkció megnevezése

Onkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és
általános i az atási tevéken sé e

Országos és helyi nemzetiségi önkormányzatok igazgatási
tevéken sé e

Az államháztartás i az atása, ellenőrzése

Adó-, vám- és 'övedéki i az atás

Atfo 6 tervezési és statisztikai szol áltatások

Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással
ka csolatos feladatok

Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási,
üzemeltetési, e éb szol áltatások

Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti
ké viselőválasztásokhoz ka csolódó tevéken sé ek

Orszá os és hel ' né szavazással ka csolatos tevéken sé ek

AIlam ol ársá i ü ek

Nemzet olitikai tevéken sé i az atása és támo atása

Kiemelt állami és önkormán zati rendezvén ek

Közterület rend'ének fenntartása

Fo lalkozás-e észsé ü i ala ellátás

Időskorral összefü ő énzbeli ellátások

Fo lalkoztatást előse ítő ké zések és e éb támo atások

Lakásfenntartással, lakhatással összefü 6 ellátások

4. 5. A költségvetési szerv illetékessége, működési területe:
Dunavarsány város és Majosháza község közigazgatási területe.

5. A jelenleg hatályos alapftó okirat 10-11. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

5. A költségvetési szerv szervezete és működése

5. 1. A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje:
Ajegyzőt Dunavarsány Város Onkormányzatának Polgármestere nevezi ki az Mötv. 82. § (1)
bekezdésében és 83. §-ában foglaltak szerint, valamint az Mötv. 67. § f) pontja értelmében
gyakorolja felette a munkáltatói jogokat. A költségvetési szerv vezetőjének foglalkoztatási
jogviszonya közszolgálati jogviszony, kinevezése pályáztatás útján történik, és határozatlan
időre szól.



5.2. A költségvetési szervnél alkalmazásban álló személyek jogviszonya:

fo lalkoztatási 'o iszon 'o iszon szabál ozó 'o szabál

közszolgálati jogviszony

2 közalkalmazotti jogviszony

3 munkaviszon

4 me bízási 'o iszon

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX.
törvén

a közalkalmazottakjogállásáról szól61992. évi XXXIII.
törvén

amunkatörvén kön éről szóló 2012. évi I. törvén

a Pol ári Törvén kön ről szóló 2013. évi V. törvén

6. A jelenleg hatályos alapító okirat Záradéka helyébe a következő rendelkezés
lép:

6. Záró rendelkezés

Jelen alapító okiratot a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés napjától kell alkalmazni,
ezzel egyidejűleg a költségvetési szerv 2013. február 6. napján kelt, alapító okiratát visszavonom.

7. A (elenleg hatályos alapító okirat 9., 12., 13. és 14. pontjal törlésre kerülnek.

Jelen módosító okiratot a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés napjától kell alkalmazni.

Kelt: Dunavarsány, "időbélyegző szerint

P.H.

Gergőné Varga Tünde
polgármester

Zsiros Viktor

polgármester



2. számú melléklet

Okiratszáma: DV/5274-3/2022.

Alapító okirat
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a alapján a Dunavarsányi Közös
Önkormányzati Hivatal alapító okiratát a következők szerlnt adjuk ki:

1. A költségvetési szerv
megnevezése, székhelye, telephelye

1. 1. A költségvetési szerv

1. 1. 1. megnevezése: Dunavarsányi Közös Onkormányzati Hivatal

1. 2. A költségvetési szerv

1. 2. 1. székhelye: 2336 Dunavarsány, Kossuth Lajos utca 18.

1. 2. 2. telephelye(i):

tele hel me nevezése tele hel címe

Dunavarsányi Közös Onkormányzati
Hivatal Ma'osházi Kirendeltsé

2339 Majosháza, Kossuth utca 34.

2. A költségvetési szerv
alapításával és megszűnésével összefüggő rendelkezések

2. 1. A költségvetési szerv alapításának dátuma: 2013. március 1.

2. 2. A költségvetési szerv alapítására, átalakftására, megszüntetésére jogosult szerv

2. 2. 1. megnevezése: Dunavarsány Város Onkormányzata

2. 2. 2. székhelye: 2336 Dunavarsány, Kossuth Lajos utca 18.

2. 2. 3. megnevezése: Majosháza Község Onkormányzata

2. 2.4. székhelye: 2339 Majosháza, Kossuth utca 34.



2. 3. A költségvetési szerv jogelőd költségvetési szervének

me nevezése

Dunavarsány Város Onkormányzat
1 Képviselő-testületének Polgármesteri

Hivatala

Majosháza Község Onkormányzatának
Pol ármesteri Hivatala

székhelve

2336 Dunavarsány, Kossuth Lajos utca
18.

2339 Majosháza, Kossuth utca 34.

3. A költségvetési szerv irányítása, felügyelete

3. 1. A költségvetési szerv irányító szervének

3. 1. 1. megnevezése: Dunavarsány Város Onkormányzatának Képviselő-testülete

3. 1. 2. székhelye: 2336 Dunavarsány, Kossuth Lajos utca 18.

4. A költségvetési szerv tevékenysége

4. 1. A költségvetési szerv közfeladata:
A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény [a
továbbiakban: Mötv. ] 84. § (1) bekezdése alapján a közös önkormányzati hivatal ellátja az
önkormányzatok működésével, valamint a polgármester vagy a jegyző feladat- és
hatáskörébe tartozó ügyek döntésre való előkészítésével és végrehajtásával kapcsolatos
feladatokat, továbbá közreműködik az önkormányzatok egymás közötti, valamint az állami
szervekkel történő együttműködésének összehangolásában.

4. 2. A költségvetési szerv főtevékenységének államháztartási szakágazati besorolása:

szaká azatszáma

1 841105

szaká azatme nevezése

Hel i önkormán zatok és társulások i az atási tevéken sé e

4. 3. A költségvetési szerv alaptevékenysége:
A közös önkormányzati hivatal ellátja az Mötv. -ben és a vonatkozó jogszabályokban a
számára meghatározott közfeladatokat Dunavarsány Város Onkormányzata és Majosháza
Község Onkormányzata vonatkozásában. A közös önkormányzati hivatal feladatait
részletesen a költségvetési szervet létrehozó önkormányzatok által jóváhagyott, a közös
önkormányzati hivatal működtetésére és fenntartására létrejött megállapodás, valamint a
költségvetési szerv Szervezeti és Működési Szabályzata (úgy is, mint Ugyrendje)
tartalmazza.

4. 4. A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti megjelölése:

kormányzati
funkdószám

011130

kormányzati funkció megnevezése

Onkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és
általános i az atási tevéken sé e



011140

011210

011220

013210

013350

013360

8 016010

9

10

11

12

13

14

15

16

17

016020

016030

016040

016080

031030

074011

102040

105020

106020

Országos és helyi nemzetiségi önkormányzatok igazgatási
tevéken sé e

Az államháztartás i az atása, ellenőrzése

Adó-, vám- és 'övedéki i az atás

Atfo ó tervezési és statisztikai szol áltatások

Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással
ka csolatos feladatok

Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási,
üzemeltetési, e éb szol áltatások

Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti
ké viselőválasztásokhoz ka csolódó tevéken sé ek

Orszá os és hel ' né szavazással ka csolatos tevéken sé ek

Allam ol ársá i ü ek

Nemzet olitikai tevéken sé i az atása és támo atása

Kiemelt állami és önkormán zati rendezvén ek

Közterület rend'ének fenntartása

Fo lalkozás-e észsé ü i ala ellátás

Időskorral összefii ő énzbeli ellátások

Fo lalkoztatást elose ítő ké zések és e éb támo atások

Lakásfenntartással, lakhatással összefü ő ellátások

4. 5. A költségvetési szerv illetékessége, működési területe:
Dunavarsány város és Majosháza község közigazgatási területe.

5. A költségvetési szerv szervezete és működése

5. 1. A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje:
Ajegyzőt Dunavarsány Város Onkormányzatának Polgármestere nevezi ki az Mötv. 82. § [1]
bekezdésében és 83. §-ában foglaltak szerint, valamint az Mötv. 67. § f) pontja értelmében
gyakorolja felette a munkáltatói jogokat. A költségvetési szerv vezetőjének foglalkoztatási
jogviszonya közszolgálati jogviszony, kinevezése pályáztatás útján történik, és határozatlan
időre szól.

5. 2. A költségvetési szervnél alkalmazásban álló személyek jogviszonya:

fo lalkoztatási 'o iszon

közszolgálati jogviszony

2 közalkalmazotti jogviszony

3 munkaviszon

4 me bízási 'o iszon

'o iszon szabál ozó 'o szabál

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX.
törvén

a közalkalmazottakjogállásáról szólól992. évi XXXIII.
törvén

a munka törvén kön éről szóló 2012. évi I. törvén

a Pol ári Törvén kön ről szóló 2013. évi V. törvén



6. Záró rendelkezés

Jelen alapftó okiratot a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés napjától kell alkalmazni,
ezzel egyidejűleg a költségvetési szerv 2013. február 6. napján kelt alapító okiratát visszavonom.

Kelt: Dunavarsány, "időbélyegző szerint"

P. H.

Gergőné Varga Tünde
polgármester

Zsiros Viktor

polgármester


