
Előterjesztés a Képviselő-testület 2015. január 20. napján tartandó ülésére

1.-2. napirendi pontokhoz

Tárgy: Győrladaméri Közös Önkormányzati Hivatal Alapító okiratának módosítása /előadó:
polgármester/

Tisztelt Képviselő-testület!

Győrújfalu és Vámosszabadi Községek Képviselő-testületei törvényi határidőn belül döntöt-
tek arról, hogy 2015. január 1. napjával létrehozzák a Győrújfalui Közös Önkormányzati Hi-
vatalt. Ezt megelőzően Győrzámoly és Vámosszabadi Községek Képviselő-testületei megálla-
podtak arról, hogy megszüntetik a Győrzámolyi Közös Önkormányzati Hivatalt.
A Győrladaméri Közös Önkormányzati Hivatal nem került megszüntetésre, mert Győrladamér
Képviselő-testülete nem fogadta el Győrújfalu kiválásáról szóló döntést. 

A Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal kormánymegbízottja 2015. január 1. napjával
a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiak-
ban: Mötv.) 85. § (3a) bekezdésében meghatározott hatáskörében eljárva – a győri járáson be-
lüli Győrladamér, Győrújfalu és Vámosszabadi községeket közös önkormányzati  hivatalhoz
tartozó településeknek jelölte ki, Győrújfalu székhellyel, mely döntés az elismert hivatali lét-
szám vonatkozásában felülvizsgált, és 2015. január 12. napján kijavított.

2014. december 18. napján a Magyar Államkincstárnál elindítottuk a Győrújfalui Közös Ön-
kormányzati Hivatal törzskönyvezését. A törzskönyvezési eljárás során a MÁK hiánypótlási
felhívást bocsátott ki, illetve mivel Győrladamér részéről a megszüntető okirat nem került el-
fogadásra, ezért az eljárást felfüggesztette. A kormánymegbízotti kijelölés után az eljárás fel-
függesztését a MÁK megszüntette. A törzskönyvezési folyamatot elölről kell kezdeni, immár
a kijelöléssel egyidejűleg pótolt, megállapodásban szereplő tartalommal.

Az államháztartásról szóló  2011. évi CXCV. törvény 8. § (5) bekezdése kimondja:
(5) Az alapító okiratot a (6) bekezdésben meghatározott kivétellel az alapító szerv adja ki.
Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet
alapján:
5. § (1) Az alapító okirat tartalmazza a költségvetési szerv
a) nevét, székhelyét, esetleges telephelyeit,
b) az alapításáról rendelkező jogszabály teljes megjelölését, ha az alapításról jogszabály ren-
delkezett,
c)  közfeladatát  és  szakmai  alaptevékenységeit,  továbbá  ezek  kormányzati  funkció  szerinti
megjelölését, és főtevékenységének államháztartási szakágazati besorolását,
d) illetékességét, működési körét,
e) irányító szervének nevét, székhelyét,
f)
g) vezetőjének megbízási rendjét, és
h) a foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszonyok megjelölését.
(2) Az alapító okirat - az (1) bekezdésben foglaltakon túl - az alábbiak fennállása esetén tar-
talmazza a költségvetési szerv
a) jogelődjének megnevezését, székhelyét,
b) vállalkozási tevékenysége felső határát a módosított kiadási előirányzatok arányában, és



c) megszűnésének időpontját vagy pontos feltételét, ha határozott időre vagy bizonyos feltétel
bekövetkeztéig hozzák létre.
(3) Ha az alapítói jogok és az irányítási jogok gyakorlására jogosult személye eltér, az alapító
okiratban mindkettőt meg kell jelölni. Ha a költségvetési szervnek felügyeleti szerve van, ezt
kell felügyeleti szerv elnevezéssel megjelölni az alapító okiratban.
(4) Az alapító okirat módosítása esetén el kell készíteni és a módosító okirathoz csatolni az
egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot is.

Az előterjesztés  mellékletét  képező,  Győrladaméri  Közös  Önkormányzati  Hivatal  Alapító
Okiratát Módosító Okiratban számos változást kellett átvezetni, melynek lényege, hogy győr-
újfalui székhellyel létrejön a Győrújfalui Közös Önkormányzati Hivatal, Vámosszabadi Köz-
ség Önkormányzata Képviselő-testülete is bekerül az alapítói jog gyakorlói közé, a telephe-
lyek bővülnek, Vámosszabadi és Győrladaméri Kirendeltséggel fog működni a közös hivatal.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést tárgyalja meg és az Alapító Ok-
irat módosítását hagyja jóvá.

…/2015. (I. …)   Kt. határozati javaslat
A Győrladaméri Közös Önkormányzati Hivatal Alapító Okiratának  módosításáról
Vámosszabadi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta és jóváhagyja a
Győrladaméri Közös Önkormányzati Hivatal Alapító Okiratának módosítását.
(Az Alapító Okiratot Módosító Okirat a jegyzőkönyv……sz. mellékletét képezi.)

Felelős: Lizákné Vajda Lívia polgármester
Határidő: azonnal

…/2015. (I. …)   Kt. határozati javaslat
A Győrújfalui Közös Önkormányzati Hivatal Alapító Okiratának jóváhagyásáról
1. Vámosszabadi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta és jóváhagyja
a  Győrújfalui  Közös  Önkormányzati  Hivatal  módosításokkal  egységes  szerkezetbe  foglalt
Alapító Okiratát (az Alapító Okirat a jegyzőkönyv mellékletét képezi).
2. A Képviselő-testület felkéri Lizákné Vajda Lívia polgármestert, hogy a határozatot küldje
meg Győrújfalu és Győrladamér Községek Önkormányzatához.

Felelős: Lizákné Vajda Lívia polgármester
Határidő: azonnal

Vámosszabadi, 2015. január 19.
Lizákné Vajda Lívia s. k. 
       polgármester


