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Győrújfalu Községi Önkormányzat    
Képviselő-testülete       
9171 Győrújfalu, Ady Endre u.7. 
 
és  
 
Vámosszabadi Község Önkormányzatának    
Képviselő-testülete       
9061 Vámosszabadi, Szabadi u. 57. 
 
 

GYŐRÚJFALUI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 
 

 ALAPÍTÓ OKIRATA 
 
Győrújfalu Községi Önkormányzat Képviselő-testülete és Vámosszabadi Község 
Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a 
továbbiakban: Áht.) 8. § (1) bekezdés b) pontjában és (5) bekezdésében, továbbá a Magyarország 
helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 85. § (1) 
bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról 
szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.) 5. § (1)-(2) bekezdésében előírt 
tartalmi követelményeknek megfelelően a Győrújfalui Közös Önkormányzati Hivatal alapító 
okiratát az alábbiak szerint adja ki: 
 
 

1. A költségvetési szerv megnevezése: Győrújfalui Közös Önkormányzati Hivatal 
 

2. A költségvetési szerv székhelye: 9171 Győrújfalu, Ady Endre u.7. 
 

 
3. A költségvetési szerv telephelyének neve, címe: Győrújfalui Közös Önkormányzati 

Hivatal Vámosszabadi Kirendeltsége, 9061 Vámosszabadi, Szabadi u. 57. 
 

4. A költségvetési szerv jogelődeinek megnevezése, székhelye:  
 
 Győrladaméri Közös Önkormányzati Hivatal (törzskönyvi szám: 811558) 
 9173 Győrladamér, Szent István u. 41. 
 
 Győrzámolyi Közös Önkormányzati Hivatal (törzskönyvi szám: 812962) 
 9172 Győrzámoly, Rákóczi u. 45. 
  

5. A költségvetési szerv közfeladata:  
 
 Az Mötv. 84. § (1) bekezdése alapján a közös hivatal ellátja az önkormányzat 
 működésével, valamint a polgármester vagy a jegyző feladat-  és hatáskörébe tartozó ügyek 
 döntésre való előkészítésével és végrehajtásával kapcsolatos feladatokat. A Hivatal 
 közreműködik az önkormányzatok egymás közötti,  valamint az állami szervekkel 
 történő együttműködésének összehangolásában.  
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6. A költségvetési szerv szakmai alaptevékenysége: 
 
 A Közös Önkormányzati Hivatal ellátja a Mötv-ben és a vonatkozó egyéb 
 jogszabályokban számára meghatározott feladatokat Győrújfalu és Vámosszabadi 
 települések vonatkozásában. A Közös Önkormányzati Hivatal feladatait részletesen a 
 társult települések által jóváhagyott, a Közös Önkormányzat Hivatal működtetésére és 
 fenntartására létrejött megállapodás tartalmazza.  
 
 Vámosszabadi településen a Közös Önkormányzati Hivatalnak Kirendeltsége működik az 
 igazgatási, pénzügyi, adózási tevékenység végzésére. 
  

7. A költségvetési szerv államháztartási szakágazati besorolása:  
 
841105 Helyi önkormányzatok és társulások igazgatási tevékenysége 

 
A költségvetési szerv közfeladatát és szakmai alaptevékenységét az alábbi kormányzati 
funkciókon látja el: 

 
Kormányzati funkció   Kormányzati funkció megnevezése 
száma 

 
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános 

igazgatási tevékenysége 
011220   Adó- vám- és jövedéki igazgatás 
013360 Más szerv részére végzett pénzügyi- gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb 

szolgáltatások 
016010 Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti  

képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek 
016020 Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek 

  
8. A költségvetési szerv illetékessége, működési köre: Győrújfalu Község közigazgatási 

területe és Vámosszabadi Község közigazgatási területe 
 

9. A költségvetési szerv irányító szervének neve, székhelye:  
 
 Győrújfalu Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 

9171 Győrújfalu, Ady Endre u.7. 
 

10. Az alapítói jogokat gyakorló irányító szervek neve, székhelye: 
 
 Győrújfalu Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 

9171 Győrújfalu, Ady Endre u.7. 
 
Vámosszabadi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
9061 Vámosszabadi, Szabadi u. 57. 

 
11. A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje: 

 A költségvetési szerv vezetője a Mötv. 81. § (1) bekezdése alapján a jegyző. 
 
 A jegyzőt a Közös Önkormányzati Hivatal fenntartásában részt vevő önkormányzatok 
 polgármesterei az Mötv. 82. §-83. §-aiban és a közszolgálati tisztviselők jogállásáról szóló 
 2011. évi CXCIX. törvény (a továbbiakban: Ktv.) 247. §-ában foglalt eljárás 
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 alkalmazásával, a Közös Önkormányzati Hivatal létrehozására kötött 
 megállapodásban foglaltak figyelembe vételével, határozatlan időtartamra nevezik ki. 
 

 
12. A költségvetési szerv foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszonyok:  

- közszolgálati jogviszony, amelyre a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi 
CXCIX. törvény az irányadó, 

- munkaviszony, amelyre a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény az 
irányadó, 

- megbízási jogviszony, amelyre a polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény az 
irányadó.  

 
13. A költségvetési szerv vállalkozási tevékenységet nem folytat. 

 

 
ZÁRADÉK: 

 
Győrújfalu Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Győrújfalui Közös Önkormányzati 
Hivatal alapító okiratát a …./2014. (XII. 11.) számú határozatával jóváhagyta, egyidejűleg a 
13/2013. (I. 29.) számú határozattal jóváhagyott alapító okiratot hatályon kívül helyezi. 
Vámosszabadi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Győrújfalui Közös 
Önkormányzati Hivatal alapító okiratát  a …./2014. (XII. 10.) számú határozatával jóváhagyta és 
egyidejűleg a 185/2014. (IX. 25.) számú határozattal jóváhagyott alapító okiratot hatályon kívül 
helyezi. Jelen alapító okirat a törzskönyvi nyilvántartásba vétel napján lép hatályba. 
 
 
 
Győrújfalu, 2014. december 10. 
 
 
 
 Nagy Imre Attila                       Lizákné Vajda Lívia 
  polgármester                    polgármester 
   Győrújfalu                Vámosszabadi 
          
 
 
 
          Kató Mária 
               jegyző 


