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Tisztelt Képviselő-testület!
A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a
továbbiakban Mötv.) 84-86. §-a rendelkezik a polgármesteri hivatalok és a közös
önkormányzati hivatalok létrehozásával, megszüntetésével, működtetésével
kapcsolatos szabályokról.
2013. március 1-i hatállyal Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának
Közgyűlése, Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete, Tótvázsony
Község Önkormányzatának Képviselő-testülete és Hidegkút Község
Önkormányzatának Képviselő-testülete közös önkormányzati hivatalt hozott létre
és működtet, megállapodásuk alapján.
A Mötv. 85.§ (3) bekezdés szerint:
„(3) Közös önkormányzati hivatal létrehozásáról vagy megszüntetéséről az érintett települési
önkormányzatok képviselő-testületei az általános önkormányzati választások napját követő
hatvan napon belül állapodnak meg. A megállapodás az általános önkormányzati választásokat
követő év január 1-én lép hatályba.”
A 2014. október 12-i általános önkormányzati választást követően a közös
önkormányzati hivatal működtetésének felülvizsgálatára nyitva álló határidő 2014.
december 11. napja.
Tótvázsony Község Önkormányzatának polgármestere és Hidegkút Község
Önkormányzatának polgármestere írásban bejelentette, hogy szándékuk a jelenlegi
közös önkormányzati hivatali működés megszüntetésére irányul és ennek megfelelő
előterjesztést tesznek a képviselő-testületek felé.
Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a Veszprém Megyei Jogú
Város Önkormányzatával közös fenntartásban működő Közös Önkormányzati
Hivatal további működtetésére teszek javaslatot.
Ennek értelmében a közös önkormányzati hivatal létrehozására vonatkozó
megállapodás módosítására van szükség, ami az előterjesztés 1. mellékleteként
szerepel.
A Közös Önkormányzati Hivatal fenntartóinak változása miatt kerül sor a
Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának módosítására, amelyet a 2. melléklet
szerinti tartalommal terjesztek a tisztelt Képviselő-testület elé, jóváhagyásra. A 3.
melléklet az Alapító Okiratot tartalmazza egységes szerkezetben, a módosítás után.
Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést vitassa meg, és a
határozati javaslatokat fogadja el.
Eplény, 2014. november 26.
Fiskál János
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A/ HATÁROZATI JAVASLAT
Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
…/2014. (XI. 26.) határozata
közös önkormányzati hivatal létrehozására vonatkozó megállapodás
módosításáról, Veszprém, Tótvázsony és Hidegkút Községek
Önkormányzataival
Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta „A Közös
Önkormányzati Hivatallal kapcsolatos együttműködés 2015. január 1-jét követő
további fenntartására és a működését érintő változásokra vonatkozó döntések
meghozatala” című előterjesztést és az alábbi döntést hozza:
1. Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete – Veszprém Megyei Jogú
Város, Tótvázsony és Hidegkút Községek Önkormányzataival – közös
önkormányzati hivatal létrehozására vonatkozó megállapodás módosításáról
szóló, a határozat 1. mellékletét képező megállapodást jóváhagyja.
2. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a megállapodás aláírására.
Felelős:
Fiskál János polgármester
Határidő: 2. pontban: 2014. december 11.
A határozatban foglaltak végrehajtásának előkészítéséért felelős:
dr. Mohos Gábor jegyző
Eplény, 2014. november 26.
Fiskál János s.k.
polgármester

dr. Mohos Gábor s.k.
jegyző
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1. melléklet az Eplény
…/2014.(XI. 26.) határozathoz

A/
Községi Önkormányzat

Képviselő-testületének

MEGÁLLAPODÁS
KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL LÉTREHOZÁSÁRA
VONATKOZÓ MEGÁLLAPODÁS MÓDOSÍTÁSÁRÓL
1. A KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATALT FENNTARTÓ ÖNKORMÁNYZATOK
KÖRÉNEK VÁLTOZÁSA

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata,
(székhely: 8200 Veszprém, Óváros tér 9., képviseletében: Porga Gyula
polgármester)
Eplény Községi Önkormányzat,
(székhely: 8413 Eplény, Veszprémi u. 64., képviseletében: Fiskál János
polgármester)
Tótvázsony Község Önkormányzata,
(székhely: 8246 Tótvázsony, Magyar u. 101., képviseletében: Sipos Ferenc
polgármester),
Hidegkút Község Önkormányzata,
(székhely: 8247 Hidegkút, Fő u. 67/A., képviseletében: dr. Kriszt András
polgármester)
megállapodnak abban, hogy a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011.
évi CLXXXIX. törvény 85. § (3) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a 2013.
március 1. óta működtetett közös önkormányzati hivatal létrehozására vonatkozó
megállapodást 2015. január 1-i hatállyal módosítják az alábbiak szerint:
Tótvázsony Község Önkormányzata és Hidegkút Község Önkormányzata
kiválással Barnag Község Önkormányzatával és Vöröstó Község
Önkormányzatával új költségvetési szervet, közös önkormányzati hivatalt
hoz létre. Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata és Eplény Községi
Önkormányzata közös önkormányzati hivatal létrehozására és fenntartására
irányuló, 2013. február 28-án létrejött megállapodásukat fenntartják a
következők szerint:
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata és
Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
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megállapodnak abban, hogy Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 85. § (3) bekezdésébe foglalt felhatalmazás alapján az
önkormányzatok működésével, valamint a polgármester vagy a jegyző feladat- és
hatáskörébe tartozó ügyek döntésre való előkészítésével és végrehajtásával
kapcsolatos feladatok ellátására az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény
8. § (1) bekezdés b) pontja alapján közös önkormányzati hivatalt hoznak létre, és
tartanak fenn 2015. január 1. napjától határozatlan időre az alábbi feltételek szerint.
2. A MEGÁLLAPODÁS LÉTREHOZÁSÁNAK, MÓDOSÍTÁSÁNAK,
MEGSZÜNTETÉSÉNEK MÓDJA

2.1. A megállapodás létrehozása:
2.1.1. A megállapodás létrehozásáról az érintett képviselő-testületek minősített
szótöbbséggel hozott határozattal döntenek. A döntés az egyes képviselőtestületek át nem ruházható hatáskörébe tartozik.
2.1.2. A megállapodás jövőbeli, további működtetését az általános önkormányzati
választások napját követő hatvan napon belül felülvizsgálják az érintett
képviselő-testületek az 1.1.1. pont szerinti döntéssel. A hatékony
együttműködés érdekében elvárt, hogy amennyiben a további működtetést a
képviselő-testületek folytatni kívánják, az erről szóló megerősítő döntést
mielőbb közöljék a többi önkormányzattal, hogy a jogszabályban foglalt 60
napos határidőben a megállapodások megkötésre kerülhessenek.
2.2. A megállapodás módosítása:
2.2.1. A megállapodás módosítását kezdeményezheti bármely képviselő-testület a
székhely önkormányzat írásbeli megkeresésével.
2.2.2. A módosítási javaslat nem célozhatja a Hivatal megjelölt határidőn kívüli
(2.3.1 pont) megszüntetését. A módosítási javaslatot az önkormányzatok
legkésőbb 30 napon belül kötelesek érdemben megtárgyalni.
2.2.3. A megállapodás felmondására csak az általános önkormányzati választások
napját követő hatvan napon belül van lehetőség. A felmondás egyoldalú
írásbeli jognyilatkozat, melyhez nem szükséges a megállapodást megkötő
másik önkormányzat hozzájárulása. A felmondás a döntésnek az érintett
önkormányzattal történő közlést követő 60. napon hatályosul.
2.2.4. A döntés közlésének napja az a nap, melyen az érintett önkormányzattal
írásban közölték azt.
2.3. A megállapodás megszüntetése
2.3.1. A megállapodás megszüntetéséről közös megegyezéssel az érintett képviselőtestületek az általános önkormányzati választások napját követő hatvan
napon belül állapodhatnak meg. Az ennek kezdeményezéséről szóló
határozatban (illetőleg az annak mellékletét képező közös megegyezést
rögzítő megállapodás-tervezetben) foglaltakat a megállapodást megkötő
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önkormányzatok képviselő-testületei a határozatról készült jegyzőkönyvi
kivonat kézhezvételét követő 30 napon belül meg kell, hogy tárgyalják.
2.3.2. Amennyiben a közös megegyezés nem jön létre, úgy a felmondás szabályai
szerint kell eljárnia a megállapodást megszüntetni kívánó önkormányzatnak.
2.3.3. A megszüntető döntés meghozatalára egyebekben az 1.1.1. pontban
meghatározott szabályok irányadók azzal, hogy a döntéshez nem szükséges
együttes ülés tartása, a döntéseket külön ülésen is meg lehet hozni.
2.3.4. A megállapodás megszüntetése esetén gondoskodni kell a jelen megállapodás
szerinti pénzügyi elszámolásról.
3. A KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI KÉRDÉSEI
3.1. A közös önkormányzati hivatal irányítása
3.1.1. A Hivatal tekintetében az irányító szervet az államháztartásról szóló 2011.
évi CXCV. törvény 9. §-a alapján megillető jogok és kötelezettségek
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzat Képviselő-testületét illetik
meg, illetve terhelik.
3.1.2. A Hivatal, mint önállóan gazdálkodó és működő költségvetési szerv éves
költségvetéséről Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának
költségvetési rendelete rendelkezik, melyet a jelen megállapodásban rögzített,
a Hivatal működési költségek viselésének arányára és teljesítésének
feltételeire vonatkozó rendelkezések figyelembevételével készül.
3.1.3. A jelen megállapodást megkötő önkormányzatok képviselő-testületei a
Hivatal éves költségvetési beszámolóját – a költségvetési zárszámadásukat
tárgyaló képviselő-testületi ülés előtt – előzetesen jóváhagyják.
3.1.4. A Hivatal éves szakmai beszámolóját a tárgyév utolsó testületi ülésén hagyják
jóvá.
3.1.5. A Társuló községet megillető jogosultság:
- kezdeményezési jog és javaslattételi jog illeti meg a képviselő-testületet az
adott településen működő kirendeltség működését érintő és az irányító
szerv hatáskörébe tartozó ügyekben Veszprém Megyei Jogú Város
Önkormányzata Közgyűlése felé.
3.2. A közös önkormányzati hivatal létszáma
A közös önkormányzati hivatal köztisztviselőinek létszáma: 194 fő.
3.2.1. A közös önkormányzati hivatal Eplény községben ügyfélszolgálatot
működtet. A Hivatal egy, nyolc órában foglalkoztatott köztisztviselője látja el
az ügyfélfogadást hetente csütörtökön, 14,00-16,00 óra között.
3.2.2. A közös önkormányzati hivatalhoz társult településen biztosítani szükséges a
képviselő-testület tevékenységéhez kapcsolódó adminisztratív teendők
ellátását.
4. A KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL KÖLTSÉGVETÉSÉHEZ VALÓ
HOZZÁJÁRULÁS
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4.1.

A közös önkormányzati hivatal működési költségéihez az állam hozzájárul az
„önkormányzati hivatal működésének támogatása” jogcímen – az adott évi
központi költségvetésről szóló törvényben meghatározott mértékben, és a
hivatal által ellátott feladatokkal arányban –, amelyet a székhely település
önkormányzata részére folyósít.

4.2. Ingatlanok használata
A székhelyen és telephelyeken a közös önkormányzati hivatali feladatok
ellátására használt ingatlanok, ingóságok a közös önkormányzati hivatalt fenntartó
önkormányzat tulajdonában maradnak. Az ingatlanok beruházási és felújítási
kötelezettségéről a tulajdonos önkormányzat saját forrásai terhére gondoskodik.
5. ZÁRÓ ÉS ÁTMENETI RENDELKEZÉSEK
5.1.

5.2.

5.3.

5.4.

Jelen megállapodásból eredő vitás kérdésekben bármely fél polgármestere
jogosult egyeztető tárgyalást összehívni, Veszprém Megyei Jogú Város
Önkormányzatának székhelyére. Az egyeztető tárgyalásról emlékeztető
készül, melynek elkészítéséről a tárgyalást összehívó polgármester köteles
gondoskodni és köteles azt legkésőbb a tárgyalástól számított öt
munkanapon belül mindegyik jelen megállapodást jóváhagyó fél
polgármesterének megküldeni.
Amennyiben az egyeztető tárgyalás eredményre vezetett és ennek alapján
jelen megállapodás módosítása szükséges, úgy Veszprém Megyei Jogú Város
Polgármestere az emlékeztető általa történő kézhezvételét követő harminc
napon belül köteles a megállapodás módosításáról készült előterjesztést
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése elé terjeszteni.
Továbbá köteles ugyanezen határidőn belül a közös önkormányzati hivatal
fenntartásában részt vevő önkormányzat polgármestere számára megküldeni,
aki a kézhezvételt követő tizenöt napon belül köteles azt saját képviselőtestülete elé jóváhagyásra beterjeszteni.
Felek a vitás kérdés bírói útra terelését megelőzően legalább egy alkalommal
kötelesek egyeztetni, a 4.1.-4.2. pontokban foglaltak szerint. Amennyiben az
egyeztetés összehívására vonatkozó jogával egyik önkormányzat
polgármestere sem él a vitás kérdés felmerülésétől számított harminc napon
belül, úgy Veszprém Megyei Jogú Város Polgármestere köteles az egyeztető
tárgyalást Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata székhelyére
összehívni.
Az egyeztetés eredménytelensége esetén felek a jelen megállapodásból eredő
jogvita elbírálására kikötik hatáskörtől függően a Veszprémi Járásbíróság,
vagy a Veszprémi Törvényszék kizárólagos illetékességét.
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6.

A közös önkormányzati hivatalt létrehozó – a fenntartó önkormányzatok
körének változása miatti – megállapodás módosítással összefüggő pénzügyi
elszámolás határideje………….

Jelen megállapodás 2015. január 1. napján lép hatályba.
Veszprém, 2014…….
…………………………….
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata
(képviseletében: Porga Gyula polgármester)
…………………………….
Eplény Községi Önkormányzat
(képviseletében: Fiskál János polgármester)
…………………………….
Tótvázsony Község Önkormányzata
(képviseletében: Sipos Ferenc polgármester)
…………………………….
Hidegkút Község Önkormányzata,
(képviseletében: dr. Kriszt András polgármester)
ZÁRADÉK:
Jelen Társulási Megállapodást
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a …/2014.
(…) határozatával,
Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a …/2014. (....)
határozatával,
Tótvázsony Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a …/2014. (….)
határozatával,
Hidegkút Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a …/2014. (….)
határozatával
fogadta el.
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B/ HATÁROZATI JAVASLAT
Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
…/2014.(…) határozata
Veszprém Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala alapító okiratának
módosításáról
Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta „A Közös
Önkormányzati Hivatallal kapcsolatos együttműködés 2015. január 1-jét követő
további fenntartására és a működését érintő változásokra vonatkozó döntések
meghozatala” című előterjesztést és az alábbi döntést hozza:
1.

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Veszprém Megyei Jogú
Város Polgármesteri Hivatala mint költségvetési szerv alapító okiratának
módosítását a határozat 1. melléklete szerinti tartalommal, továbbá annak
egységes szerkezetbe foglalását a határozat 2. melléklete szerinti tartalommal
jóváhagyja.

2.

A Képviselő-testület felkéri dr. Mohos Gábor jegyzőt, hogy az alapító okiratot
módosító okiratot, a módosítást jóváhagyó képviselő-testületi határozatot, és a
közös hivatal létrehozására társult önkormányzatok képviselő-testületi, illetve
közgyűlési határozatai alapján, az egységes szerkezetben elkészített alapító
okiratot, küldje meg a Magyar Államkincstár Veszprém Megyei Igazgatósága
részére.

Felelős:
dr. Mohos Gábor jegyző
Határidő: 2. pontban: 2014. december 19.
A végrehajtás előkészítéséért felelős köztisztviselő:
dr. Dénes Zsuzsanna, a Jegyzői Iroda vezetője
Eplény, 2014. november 26.
Fiskál János s.k.
polgármester

dr. Mohos Gábor s.k.
jegyző
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B/
1. melléklet az Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének …/2014.
(XI. 26.) határozathoz

ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT
Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Veszprém Megyei Jogú Város
Polgármesteri Hivatala – Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának
Közgyűlése 5/2003. (II. 04.) Kh. határozatával elfogadott, 2003. február 4-én
kiadott – Alapító Okiratát az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. §
(5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az államháztartásról szóló törvény
végrehajtásáról szóló 368/2011. Korm. rendelet 5. § (1)-(2) bekezdése szerinti
tartalommal az alábbiak szerint módosítja:
1. Az Alapító Okirat 3. pontja helyébe a következő szöveg lép:
„3. Telephelyei:

2.
3.

3.1.
3.2.
3.3.
3.4.
3.5.

8200 Veszprém, Óváros tér 13.
8200 Veszprém, Szabadság tér 15.
8411 Veszprém-Kádárta, Győri út 58.
8412 Veszprém-Gyulafirátót, Posta utca 15.
8413 Eplény, Veszprémi utca 64. ”

Az Alapító Okirat 4. pontja hatályát veszti.
Az Alapító Okirat jelenlegi 5. pontja (Közfeladata)
átszámozásra kerül, számozása arab számmal 4. pontra változik.

4. Az Alapító Okirat 6. pontja átszámozás után 5. pontra változik, helyébe a
következő szöveg lép:
„5. Alaptevékenysége:
Veszprém Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala ellátja az Mötv.-ben és a
vonatkozó egyéb jogszabályokban a számára meghatározott feladatokat
Veszprém Megyei Jogú Város és Eplény Község vonatkozásában. Az
Önkormányzati Hivatal feladatait részletesen a társult települések
önkormányzatai által jóváhagyott, Veszprém Megyei Jogú Város Polgármesteri
Hivatala működtetésére és fenntartására létrejött megállapodás tartalmazza.”
5. Az Alapító Okirat 7. pontja átszámozás után 6. pontra változik, helyébe a
következő szöveg lép:
„6. A költségvetési szerv alaptevékenységi besorolása:
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Államháztartási szakágazat: 841105 Helyi önkormányzatok és társulások igazgatási
tevékenysége”
6. Az Alapító Okirat 8. pontja átszámozás után 7. pontra változik, helyébe a
következő szöveg lép:
„7. Az alaptevékenységek kormányzati funkció szerinti besorolása:
011130
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó
és általános igazgatási tevékenysége
011140
Országos és helyi nemzetiségi önkormányzatok igazgatási
tevékenysége
011210
Az államháztartás igazgatása, ellenőrzése
011220
Adó-, vám- és jövedéki igazgatás
013210
Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások
013330
Pályázat- és támogatáskezelés, ellenőrzés
013360
Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási,
üzemeltetési, egyéb szolgáltatások
013390
Egyéb kiegészítő szolgáltatások
016010
Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti
képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek
016020
Országos és helyi népszavazással kapcsolatos
tevékenységek
016030
Állampolgársági ügyek
031030
Közterület rendjének fenntartása
031050
Egyéb rendészeti, bűnüldözési tevékenységek”
7. Az Alapító Okirat 9. pontja átszámozás után 8. pontra változik, helyébe a
következő szöveg lép:
„8. Illetékessége, működési köre:
8.1. Általános illetékességgel jár el Veszprém Megyei Jogú Város és Eplény
Község közigazgatási területén.
8.2. Az üzletszerű ingatlanközvetítői és ingatlan vagyonértékelő és közvetítői
tevékenységgel kapcsolatos ügyekben a 217/2009. (X. 2.) Korm.
rendelet alapján ingatlan-vállalkozás felügyeleti hatóságként jár el
Veszprém megye egész területén.
8.3. Az elsőfokú építésügyi hatósági hatáskört a 343/2006. (XII. 23.) Korm.
rendelet alapján ellátja Veszprémen és Eplényen kívül Bánd, Barnag,
Hajmáskér, Hárskút, Herend, Hidegkút, Márkó, Mencshely,
Nagyvázsony, Nemesvámos, Pula, Sóly, Szentgál, Szentkirályszabadja,
Tótvázsony, Veszprémfajsz, Vöröstó települések vonatkozásában is.
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8.4. A közterület-felügyeletről szóló 1999. évi LXIII. törvényben
meghatározott tevékenységet valamint az egyes rendészeti feladatokat
ellátó személyek tevékenységéről, valamint egyes törvényeknek az
iskolakerülés elleni fellépést biztosító módosításáról szóló 2012. évi
CXX. törvény alapján meghatározott feladatokat Veszprém Megyei
Jogú város területén látja el.”
8.

Az Alapító Okirat 10. pontja átszámozás után 9. pontra változik, helyébe a
következő szöveg lép:

„9. Veszprém Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala látja el a Veszprém és
Térsége Szennyvízelvezetési és Kezelési Önkormányzati Társulás, továbbá az
Észak-balatoni Térség Regionális Települési Szilárdhulladék Kezelési Társulás,
mint jogi személyiségű társulások működésével kapcsolatos pénzügyigazdasági feladatokat. Veszprém Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala
látja el a Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása társulási tanácsának és a
Családsegítő és Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás társulási
tanácsának működésével kapcsolatos döntés-előkészítési, végrehajtási
feladatokat.”
9.

Az Alapító Okirat 11. pontja (Irányító szerv megnevezése, székhelye)
átszámozás után 10. pontra változik.

10. Az Alapító Okirat 12. pontja hatályát veszti.
11. Az Alapító Okirat 13. pontja (Vezetőjének megbízási rendje) átszámozás
után 11. pontra változik.
12. Az Alapító Okirat 14. pontja átszámozás után 12. pontra változik, helyébe
a következő szöveg lép:
„12. Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszonyok:
A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény, a munka
törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény és a Polgári Törvénykönyvről
szóló 2013. évi V. törvény alapján.”
13. Az Alapító Okirat 15. pontja (Az alapító szerv megnevezése és székhelye)
átszámozás után 13. pontra változik.
14. Az Alapító Okirat 16. pontja átszámozás után 14. pontra változik, helyébe
a következő szöveg lép:
„14. Fenntartó szerv megnevezése és székhelye:
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a) Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata 8200 Veszprém, Óváros tér 9.,
b) Eplény Község Önkormányzata, 8413 Eplény, Veszprémi utca 64.”
Záradék: Jelen alapító okirat 2015. január 1-jén lép hatályba, ezzel egyidejűleg
Veszprém Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala – Veszprém
Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 5/2003. (II. 04.)
Kh. határozatával jóváhagyott, legutóbb Eplény Községi Önkormányzat
Képviselő-testületének 17/2013. (II. 21) határozatával, Hidegkút
Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2013. (II. 25)
határozatával, Tótvázsony Község Önkormányzata Képviselőtestületének 9/2013. (II. 25.) határozatával, Veszprém Megyei Jogú
Város Önkormányzata Közgyűlésének 41/2013. (II. 28.) határozatával
módosított, 2013. február 28-án kelt - egységes szerkezetű alapító
okirata hatályát veszti.

Porga Gyula
alapítói jogokat gyakorló szerv vezetője

Az alapító okiratot módosító okiratot Eplény Községi Önkormányzat Képviselőtestülete .../2014. (XI. 26.) határozatával hagyta jóvá.
Eplény, 2014. november …..
Fiskál János
Eplény Községi Önkormányzat
polgármestere
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B/
2. melléklet az Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének …/2014.
(XI. 26.) határozathoz
ALAPÍTÓ OKIRAT
Eplény Község Önkormányzatának Képviselő-testülete és Veszprém Megyei Jogú
Város Önkormányzatának Közgyűlése 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:
1. A költségvetési szerv megnevezése:
Veszprém Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala
2. Székhelye:
3. Telephelyei:

8200 Veszprém, Óváros tér 9.
3.1.
3.2.
3.3.
3.4.
3.5.

8200 Veszprém, Óváros tér 13.
8200 Veszprém, Szabadság tér 15.
8411 Veszprém-Kádárta, Győri út 58.
8412 Veszprém-Gyulafirátót, Posta utca 15.
8413 Eplény, Veszprémi utca 64.

4. Közfeladata:
Veszprém Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban:
Mötv.) 84. § (1) bekezdése alapján ellátja az önkormányzatok 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. A Hivatal ellátja a
közterület-felügyeletről szóló 1999. évi LXIII. törvény alapján, valamint az
egyes rendészeti feladatokat ellátó személyek tevékenységéről, valamint egyes
törvényeknek az iskolakerülés elleni fellépést biztosító módosításáról szóló
2012. évi CXX. törvény alapján meghatározott feladatokat is.
5. Alaptevékenysége:
Veszprém Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala ellátja az Mötv.-ben és a
vonatkozó egyéb jogszabályokban a számára meghatározott feladatokat
Veszprém Megyei Jogú Város és Eplény Község vonatkozásában. Az
Önkormányzati Hivatal feladatait részletesen a társult települések
önkormányzatai által jóváhagyott, Veszprém Megyei Jogú Város Polgármesteri
Hivatala működtetésére és fenntartására létrejött megállapodás tartalmazza.
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6. A költségvetési szerv alaptevékenységi besorolása:
Államháztartási szakágazat: 841105 Helyi önkormányzatok és társulások igazgatási
tevékenysége
7. Az alaptevékenységek kormányzati funkció szerinti besorolása:
011130
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó
és általános igazgatási tevékenysége
011140
Országos és helyi nemzetiségi önkormányzatok igazgatási
tevékenysége
011210
Az államháztartás igazgatása, ellenőrzése
011220
Adó-, vám- és jövedéki igazgatás
013210
Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások
013330
Pályázat- és támogatáskezelés, ellenőrzés
013360
Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási,
üzemeltetési, egyéb szolgáltatások
013390
Egyéb kiegészítő szolgáltatások
016010
Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti
képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek
016020
Országos és helyi népszavazással kapcsolatos
tevékenységek
016030
Állampolgársági ügyek
031030
Közterület rendjének fenntartása
031050
Egyéb rendészeti, bűnüldözési tevékenységek
8. Illetékessége, működési köre:
8.1. Általános illetékességgel jár el Veszprém Megyei Jogú Város és Eplény
Község közigazgatási területén.
8.2. Az üzletszerű ingatlanközvetítői és ingatlan vagyonértékelő és közvetítői
tevékenységgel kapcsolatos ügyekben a 217/2009. (X. 2.) Korm.
rendelet alapján ingatlan-vállalkozás felügyeleti hatóságként jár el
Veszprém megye egész területén.
8.3. Az elsőfokú építésügyi hatósági hatáskört a 343/2006. (XII. 23.) Korm.
rendelet alapján ellátja Veszprémen és Eplényen kívül Bánd, Barnag,
Hajmáskér, Hárskút, Herend, Hidegkút, Márkó, Mencshely,
Nagyvázsony, Nemesvámos, Pula, Sóly, Szentgál, Szentkirályszabadja,
Tótvázsony, Veszprémfajsz, Vöröstó települések vonatkozásában is.
8.4. A közterület-felügyeletről szóló 1999. évi LXIII. törvényben
meghatározott tevékenységet valamint az egyes rendészeti feladatokat
ellátó személyek tevékenységéről, valamint egyes törvényeknek az
iskolakerülés elleni fellépést biztosító módosításáról szóló 2012. évi
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CXX. törvény alapján meghatározott feladatokat Veszprém Megyei
Jogú város területén látja el.
9.

Veszprém Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala látja el a Veszprém és
Térsége Szennyvízelvezetési és Kezelési Önkormányzati Társulás, továbbá az
Észak-balatoni Térség Regionális Települési Szilárdhulladék Kezelési Társulás,
mint jogi személyiségű társulások működésével kapcsolatos pénzügyigazdasági feladatokat. Veszprém Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala
látja el a Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása társulási tanácsának és a
Családsegítő és Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás társulási
tanácsának működésével kapcsolatos döntés-előkészítési, végrehajtási
feladatokat.

10.

Irányító szerv megnevezése, székhelye:
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése
8200 Veszprém, Óváros tér 9.

11.

Vezetőjének megbízási rendje:
A vezetői feladatot – Magyarországi helyi önkormányzatairól szóló 2011.
évi CLXXXIX. törvény 83. §-a alapján – a Jegyző látja el, akit Veszprém
Megyei Jogú Város Önkormányzatának polgármestere pályázat útján,
határozatlan időre nevez ki a hatályos jogszabályok alapján.

12. Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszonyok:
A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény, a munka
törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény és a Polgári Törvénykönyvről
szóló 2013. évi V. törvény alapján.
13. Az alapító szerv megnevezése és székhelye:
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata, 8200 Veszprém, Óváros tér 9.
14. Fenntartó szerv megnevezése és székhelye:
a) Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata 8200 Veszprém, Óváros tér 9.
b) Eplény Község Önkormányzata, 8413 Eplény, Veszprémi utca 64.
Záradék: Jelen alapító okirat 2015. január 1-jén lép hatályba, ezzel egyidejűleg
Veszprém Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala – Veszprém
Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 5/2003. (II. 04.)
Kh. határozatával jóváhagyott, legutóbb Eplény Községi Önkormányzat
Képviselő-testületének 17/2013. (II. 21.) határozatával, Hidegkút
Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2013. (II. 25.)
határozatával, Tótvázsony Község Önkormányzata Képviselőtestületének 9/2013. (II. 25.) határozatával, Veszprém Megyei Jogú
Város Önkormányzata Közgyűlésének 41/2013. (II. 28.) határozatával
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módosított, 2013. február 28-án kelt – egységes szerkezetű alapító
okirata hatályát veszti.
a) Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése …/2014. (…)
határozatával,
b) Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete .../2014. (….) határozatával,
c) Hidegkút Község Önkormányzat Képviselő-testülete …/2014. (…)
határozatával,
d) Tótvázsony Község Önkormányzat Képviselő-testülete …/2014. (…)
határozatával
hagyta jóvá.
Veszprém, 2014. …….
…………………………..
Porga Gyula
polgármester

…………………………..
Fiskál János
polgármester

…………………………..
Sipos Ferenc
polgármester

…………………………..
dr. Kriszt András
polgármester

…………………………..
dr. Mohos Gábor
jegyző
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