
ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT

Győrladaméri  Közös  Önkormányzati  Hivatal  Győrladamér  és  Győrújfalu
Önkormányzatainak  Képviselő-testületei  által  2013.  01.  15.  napján  kiadott  alapító
okiratát az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. § (5) bekezdésében
kapott  felhatalmazás  alapján,  az  államháztartásról  szóló  törvény  végrehajtásáról
szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 5. § (1)-(2) bekezdése szerinti tartalommal
az alábbiak szerint módosítja:

1.) Az alapító okirat bevezető része az alábbiak szerint módosul:

„Győrladamér  Község  Önkormányzata  és  Győrújfalu  Községi  Önkormányzat
képviselő-testületei az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. § (4)-(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 az alábbi szövegrész kerül:

Győrújfalu, Vámosszabadi és Győrladamér Önkormányzatainak Képviselő-testületei
az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. § (5) bekezdésében kapott
felhatalmazás  alapján,  az  államháztartásról  szóló  törvény  végrehajtásáról  szóló
368/2011.  (XII.  31.)  Korm.  rendelet  5.  §  (1)-(2)  bekezdésében  foglalt  tartalmi
követelményeknek megfelelően az alábbi alapító okiratot adják ki:

2.) Az alapító okirat 1. pontja az alábbiak szerint módosul:

„A költségvetési szerv

Megnevezése: Győrladaméri Közös Önkormányzati Hivatal”

szövegrész helyébe az alábbi szövegrész kerül:

A költségvetési szerv

Megnevezése: Győrújfalui Közös Önkormányzati Hivatal

3.) Az alapító okirat 2. pontja az alábbiak szerint módosul:

„Székhelye: 9173 Győrladamér, Szent István u. 41.”

szövegrész helyébe az alábbi szövegrész kerül:

Székhelye: 9171 Győrújfalu, Ady Endre u.7.
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4.) Az alapító okirat 3. pontja az alábbiak szerint módosul:

„Telephely címe, neve:

9171 Győrújfalu, Ady Endre u. 7.

Győrladaméri Közös Önkormányzati Hivatal Győrújfalui Kirendeltsége”

szövegrész helyébe az alábbi szövegrész kerül:

Telephelyei: Győrújfalui  Közös Önkormányzati  Hivatal  Vámosszabadi
Kirendeltsége, 
9061 Vámosszabadi, Szabadi u. 57.

Győrújfalui  Közös  Önkormányzati  Hivatal  Győrladaméri
Kirendeltsége, 
9173 Győrladamér, Szent István u. 41.

5.) Az alapító okirat 4. pontja az alábbiak szerint módosul:

Jogelődjének megnevezése, székhelye:

Győrladamér Község Polgármesteri Hivatala 
(9173 Győrladamér, Szent István u. 41.) 

Győrújfalu Község Polgármesteri Hivatala
(9171 Győrújfalu, Ady Endre u. 7.)

szövegrész helyébe az alábbi szövegrész kerül:

Jogelődjének megnevezése, székhelye:

Győrladamér Község Polgármesteri Hivatala 
(9173 Győrladamér, Szent István u. 41.) 

Győrújfalu Község Polgármesteri Hivatala
(9171 Győrújfalu, Ady Endre u. 7.)

Győrzámolyi Közös Önkormányzati Hivatal
(9172 Győrzámoly, Rákóczi u. 45.)
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6.) Az alapító okirat 6.) pontja az alábbiak szerint módosul:

„Alaptevékenysége:

A közös hivatal ellátja a Mötv.-ben és a vonatkozó egyéb jogszabályokban a számára
meghatározott feladatokat Győrladamér és Győrújfalu települések vonatkozásában.
A közös  hivatal  feladatait  részletesen  a  társult  települések  önkormányzatai  által
jóváhagyott, a közös hivatal működtetésére és fenntartására létrejött megállapodás
tartalmazza.”

szövegrész helyébe az alábbi szövegrész kerül:

Alaptevékenysége:

A közös hivatal ellátja a Mötv.-ben és a vonatkozó egyéb jogszabályokban a számára
meghatározott  feladatokat  Győrújfalu,  Vámosszabadi  és  Győrladamér  települések
vonatkozásában.  A  közös  hivatal  feladatait  részletesen  a  társult  települések
önkormányzatai  által  jóváhagyott,  a közös hivatal  működtetésére és fenntartására
létrejött megállapodás tartalmazza.

7.) Az alapító okirat 7. pontja az alábbiak szerint módosul:

A költségvetési szerv államháztartási szakágazati besorolása: 

841105 Helyi önkormányzatok és társulások igazgatási tevékenysége

8.) Az alapító okirat 8. pontja az alábbira módosul:

Alaptevékenységek kormányzati funkció szerinti megjelölése:

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

A költségvetési szerv vállalkozási tevékenységet nem folytat.

9.) Az alapító okirat 9. pontja az alábbiak szerint módosul:

„Illetékessége, működési köre:
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Győrladamér és Győrújfalu települések közigazgatási területe.”

szövegrész helyébe az alábbi szövegrész kerül:

Illetékessége, működési területe:

Győrújfalu, Vámosszabadi és Győrladamér községek közigazgatási területe. 

10.) Az alapító okirat 10. pontja az alábbiak szerint módosul:

„Irányító szerv neve, székhelye:

Győrladamér Község Önkormányzata képviselő-testülete
(9173 Győrladamér, Szent István u. 41.)

szövegrész helyébe az alábbi szövegrész kerül:

Irányító szerv neve, székhelye:

Győrújfalu Községi Önkormányzat képviselő-testülete
(9171 Győrújfalu, Ady Endre u. 7.)

11.) Az alapító okirat 11. pontja az alábbiak szerint módosul:

„Alapítói jogokat gyakorló irányító szervek neve, székhelye:

Győrladamér Község Önkormányzata képviselő-testülete
(9173 Győrladamér, Szent István u. 41.)

Győrújfalu Községi Önkormányzat képviselő-testülete
(9171 Győrújfalu, Ady Endre u. 7.)”

szövegrész helyébe az alábbi szövegrész kerül:

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.

Győrladamér Község Önkormányzatának képviselő-testülete
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9173 Győrladamér, Szent István u. 41.

12.) Az alapító okirat 12. pontja törlésre kerül.

13.) Az alapító okirat 13. pontja az alábbiak szerint módosul:

„Vezetőjének megbízási rendje:
A jegyző kinevezése a Mötv. 82-83. §-ai, valamint a közszolgálati tisztviselőkről szóló
2011. évi CXCIX. törvény rendelkezéseinek megfelelően történik. 
Az  érintett  települések  polgármesterei  –  pályázat  alapján  határozatlan  időre  –
nevezik ki a jegyzőt. 
A jegyző kinevezéséhez az  érintett  települések polgármestereinek lakosságszám-
arányos, többségi döntése szükséges.”

szövegrész helyébe az alábbi szövegrész kerül:

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
alkalmazásával,  a  Közös  Önkormányzati  Hivatal  létrehozására  kötött
megállapodásban foglaltak figyelembe vételével, határozatlan időtartamra nevezik ki.

14.) Az alapító okirat 14. pontja az alábbiak szerint módosul:

„Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszonyok megjelölése: 
A foglalkoztatottak  jogviszonya  elsősorban  köztisztviselői  jogviszony,  melyekre  a
közszolgálati  tisztviselőkről  szóló  2011.  évi  CXCIX.  törvény  az  irányadó.
Foglalkoztatottjainak  jogviszonya  lehet  továbbá  közalkalmazotti,  melyekre  a
közalkalmazottak  jogállásáról  szóló  1992.  évi  XXXIII.  törvény az  irányadó.  Egyes
foglalkoztatottjainak  jogviszonya  lehet  munkavállalói,  a  munka  törvénykönyvéről
szóló 2012. évi I. törvényben foglaltak alapján. 
Egyéb foglalkoztatásra irányuló jogviszonyra a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959.
évi IV. törvény (pl. megbízási jogviszony) az irányadó.”

szövegrész helyébe az alábbi szövegrész kerül:

A  költségvetési  szerv  alkalmazásában  álló  személyek  jogviszonyának
megjelölése:

- 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,



6

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

15.)  A 2013. 01.  15.  napján kiadott  alapító okirat záradéka helyébe az alábbi
szöveg lép:

Záradék:

Jelen alapító okirat 2015. január 1-jén lép hatályba, ezzel egyidejűleg a Győrladaméri
Közös  Önkormányzati  Hivatal  2013.  01.  15.  napján  kelt,  Győrladamér  Község
Önkormányzata  képviselő-testülete  által  a  4/2013.  (II.  5.),  valamint  Győrújfalu
Községi  Önkormányzat  képviselő-testülete  által  a  13/2013.  (I.  29.) számú
határozattal jóváhagyott egységes szerkezetű alapító okirata hatályát veszti.
Az alapító okiratot az érintett képviselő-testületek az alábbi határozataikkal fogadták
el:
Győrújfalu Községi Önkormányzat Képviselő-testülete: …../2015. (I…..)
Vámosszabadi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete: …../2015. (I…..)
Győrladamér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete: …../2015. (I…..)

Az alapító okiratot módosító okirat 2015. január 1-jén lép hatályba.

Az  alapító  okiratot  módosító  okiratot  az  érintett  képviselő-testületek  az  alábbi
határozataikkal fogadták el:
Győrújfalu Községi Önkormányzat Képviselő-testülete: …../2015. (I…..)
Vámosszabadi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete: …../2015. (I…..)
Győrladamér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete: …../2015. (I…..)

Győrújfalu, 2014. január 6.

Nagy Imre Attila       Lizákné Vajda Lívia
Győrújfalu polgármestere Vámosszabadi polgármestere

Kettinger János
Győrladamér polgármestere
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Kató Mária 
    jegyző


