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Tisztelt Képviselő-testület! 

 

 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban 

Mötv.) 84-86. §-aiban rendelkezik a polgármesteri hivatalok és a közös önkormányzati 

hivatalok létrehozásával, megszüntetésével, működtetésével stb. kapcsolatos szabályokról. 

Ezek csak keretszabályok, melyek biztosítják, hogy a képviselő-testület a helyi sajátosságok 

figyelembevételével alakíthassa ki hivatali szervezetét, határozza meg működését. 

 

A Mötv. 85. § (1) bekezdése első mondata szerint „Közös önkormányzati hivatalt hoznak létre 

azok a járáson belüli községi önkormányzatok, amelyek közigazgatási területét legfeljebb egy 

település közigazgatási területe választja el egymástól, és a községek lakosságszáma nem 

haladja meg a kétezer főt.” 

A közös önkormányzati hivatal létrehozásának feltételeit – a törvény keretei között – 

megállapodásban kell rögzíteni. 

 

Az Mötv. 85. § (7) bekezdése úgy rendelkezik, hogy „a városi, valamint a kétezer főt 

meghaladó lakosságszámú települési önkormányzat képviselő-testülete nem tagadhatja meg a 

közös önkormányzati hivatal létrehozására irányuló megállapodás megkötését, ha azt a vele 

határos település kezdeményezi.”  

 

Közös önkormányzati hivatal létrehozását Eplény Község Önkormányzatának Képviselő-

testülete már tavaly kezdeményezte. Tótvázsony és Hidegkút Községek Önkormányzatának 

Képviselő-testületei a közös hivatal létrehozására vonatkozó szándékukat jelezték, döntést a 

februári képviselő-testületi ülésen hoznak. 

 

Eplény Veszprém várossal közvetlenül határos, lakosainak száma 556 fő, jelenleg Zirccel 

alkot körjegyzőséget, a járások kialakításával a veszprémi járáshoz került. 

 

Tótvázsony és Hidegkút lakosainak száma együttesen sem éri el a kétezer főt, (1750 fő) 

Veszprémmel közvetlenül nem határos, Nemesvámos választja el egymástól a településeket. 

A két település körjegyzőséget alkotott Tótvázsony székhellyel.  

Az önkormányzatokkal a közös hivatal működtetésére megállapodást javasolok kötni, az 

alábbi közös főbb szempontok alapján: 

 

1. A települések polgármesterei előzetes egyeztetés során kifejezték azon igényüket, hogy 

kérik a helyben történő ügyfélfogadást, illetve Tótvázsonyban a helyi ügyintézést. (A 

tótvázsonyi kirendeltségen 5 fő dolgozna). 

2. A közös hivatal szervezetrendszerben elfoglalt helyét az Mötv. 41. § (2) bekezdése 

határozza meg, mely szerint a polgármesteri hivatal, a közös önkormányzati hivatal a 

képviselő-testület szerve. Vannak az önkormányzati működéshez kapcsolódó általános 

feladatai, ellát hatósági, valamint gazdasági- pénzügyi feladatokat is.  

3. Ennek megfelelően a hivatallal kapcsolatos döntések alapvetően a képviselő-testületek 

hatáskörébe tartoznak. Törvényi keretek között a testület dönt a hivatal létrehozásáról. 

Közös hivatal esetén megállapodásban kell a döntést foglalni, a megállapodás (1. 

melléklet) a határozati javaslat mellékletét képezi. 
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4. A közös hivatal működésének vannak személyi és dologi kiadásai. A személyi, valamint a 

járulékos költségeket várhatóan fedezi az állami normatíva. Az ingatlanok üzemeltetési 

költségeit az adott önkormányzatok fedezik.  

 

A tótvázsonyi körjegyzőség éves működési költsége 21,5 millió forint, Eplény Község 

Önkormányzata előreláthatólag 6-8 millió forint közötti összeget tud biztosítani.  

 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A közös hivatal létrehozására vonatkozó megállapodás jóváhagyásával egyidejűleg 

módosítani kell Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatalának 

Alapító Okiratát is, mely egységes szerkezetben az előterjesztés 2. mellékletét képezi. 

 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést vitassa meg, és a határozati 

javaslatokat fogadja el. 

 

 

Eplény, 2013. február 18. 

 

 

 

          Fiskál János 

          polgármester 
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A/ HATÁROZATI JAVASLAT 

 

 

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

…/2013.(…) határozata 

Veszprém Megyei Jogú Várossal, Tótvázsony és Hidegkút községek önkormányzatával 

közös önkormányzati hivatal létrehozására vonatkozó megállapodás jóváhagyásáról 

 

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Veszprém Megyei Jogú Város 

Önkormányzatával, Tótvázsony és Hidegkút Községek Önkormányzataival a Magyarország 

helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 85. §-a alapján közös 

önkormányzati hivatal 2013. március 1. napjával történő létrehozására vonatkozó – a 

határozat mellékletét képező – megállapodást jóváhagyja.  

 

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a megállapodás aláírására. 

 

Felelős: Fiskál János polgármester 

Határidő: 2013. február 28. 

 

 

 

 

 

 

B/ HATÁROZATI JAVASLAT 

 

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

…/2013.(…) határozata 

 

Veszprém Megyei jogú Város Polgármesteri Hivatala alapító okiratának elfogadásáról 

 

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Veszprém Megyei Jogú Város 

Polgármesteri Hivatala, mint költségvetési szerv alapító okiratát – az előterjesztés 2. 

melléklete szerinti tartalommal –  jóváhagyja.  

 

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az alapító okirat aláírására. 

 

Felelős: Fiskál János polgármester 

Határidő: 2013. február 28. 

 

 

 

 

 

 



 - 5 - 

1. melléklet 

 

MEGÁLLAPODÁS 

 

KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL LÉTREHOZÁSÁRÓL 

 

1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 
 

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése,  

(székhely: 8200 Veszprém, Óváros tér 9., képviseletében: Porga Gyula polgármester)  

Eplény Község Önkormányzatának Képviselő-testülete,  

(székhely: 8413 Eplény, Veszprémi u. 64., képviseletében: Fiskál János polgármester)  

Tótvázsony Község Önkormányzatának Képviselő-testülete,  

(székhely: 8246 Tótvázsony, Magyar u. 101., képviseletében: Magasi János polgármester), 

Hidegkút Község Önkormányzatának Képviselő-testülete,  

(székhely: 8247 Hidegkút, Fő u. 67/A., képviseletében: Pénzes Erzsébet polgármester)  

megállapodnak abban, hogy a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 

CLXXXIX. törvény 85. §-ában 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 11. §-a alapján közös önkormányzati 

hivatalt hoznak létre, és tartanak fenn 2013. március 1. napjától határozatlan időre az alábbi 

feltételek szerint. Az átalakulás Tótvázsony körjegyzőség esetén beolvadással jön létre, 

jogutód a Veszprém Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala (továbbiakban: Hivatal). 

Eplény Község esetében pedig a hivatali feladatokat a zirci körjegyzőség helyett a közös 

hivatal látja el.  

 

1. A MEGÁLLAPODÁS LÉTREHOZÁSÁNAK, MÓDOSÍTÁSÁNAK, MEGSZÜNTETÉSÉNEK MÓDJA  

 

1.1. A megállapodás létrehozása: 

1.1.1. A megállapodás létrehozásáról az érintett képviselő-testületek minősített 

szótöbbséggel hozott határozattal döntenek. A döntés az egyes  képviselő-testületek 

át nem ruházható hatáskörébe tartozik.  

1.1.2.  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.   

 

1.2. A megállapodás módosítása:  

1.2.1.  A megállapodás módosítását kezdeményezheti bármely képviselő-testület a székhely 

önkormányzat írásbeli megkeresésével. 
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1.2.2.  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.  

1.2.3.  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 többi önkormányzat 

hozzájárulása. A felmondás a döntésnek az érintett önkormányzatokkal történő közlést 

követő 60. napon hatályosul.  

1.2.4. A döntés közlésének napja az a nap, melyen az összes érintett önkormányzattal írásban 

közölték azt.   

 

1.3. A megállapodás megszüntetése 

1.3.1. A megállapodás megszüntetéséről közös megegyezéssel az érintett képviselő-testületek 

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 önkormányzatok képviselő-testületei a 

határozatról készült jegyzőkönyvi kivonat kézhezvételét követő 30 napon belül meg 

kell, hogy tárgyalják.  

1.3.2. Amennyiben a közös megegyezés nem jön létre, úgy a felmondás szabályai szerint kell 

eljárnia a megállapodást megszüntetni kívánó önkormányzatnak. 

1.3.3. 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. 

1.3.4. A megállapodás megszüntetése esetén gondoskodni kell a jelen megállapodás szerinti 

pénzügyi elszámolásról.  

 

2. A KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI KÉRDÉSEI 

 

2.1. A közös önkormányzati hivatal irányítása 

2.1.1.  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.   

2.1.2. 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. 

2.1.3. A jelen megállapodást megkötő önkormányzatok képviselő-testületei a Hivatal éves 

költségvetési beszámolóját – a költségvetési zárszámadásukat tárgyaló képviselő-

testületi ülés előtt – előzetesen jóváhagyják. 

2.1.4. A Hivatal éves szakmai beszámolóját a tárgyév utolsó testületi ülésén hagyják jóvá.  

2.1.5. A Társuló községeket megillető jogosultság: 
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- kezdeményezési jog és javaslattételi jog illeti meg a képviselő-testületeket az adott 

településen működő kirendeltség működését érintő és az irányító szerv hatáskörébe 

tartozó ügyekben Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése felé. 

2.2. A közös önkormányzati hivatal létszáma  

 jegyző 1 fő 

 aljegyző 1 fő 

 köztisztviselő 199 fő 

 

Eplényi ügyfélszolgálat: 

A Hivatal egy, nyolc órában foglalkoztatott köztisztviselője látja el az ügyfélfogadást hetente 

csütörtökön, 14,00-16,00 óra között.  

Tótvázsonyi kirendeltség: 

Öt fő nyolc órában.  

Hidegkúti ügyfélszolgálat: 

A tótvázsonyi kirendeltség egy munkatársa látja el az ügyfélfogadást hetente szerdai napon 

14,00-16,00 óra között. 

Létszám mindösszesen: 201 fő 

2.2.1. A közös önkormányzati hivatal a megjelölt helyszíneken állandó kirendeltséget, és 

ügyfélszolgálatokat működtet. 

2.2.2. Valamennyi településen biztosítani szükséges a képviselő-testület tevékenységéhez 

kapcsolódó adminisztratív teendők ellátását. 

 

3. A KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL KÖLTSÉGVETÉSÉHEZ VALÓ HOZZÁJÁRULÁS  

3.1. A közös önkormányzati hivatal költségvetéséhez való hozzájárulás 

3.1.1. 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 

feladataikkal arányban –  amelyet a községi önkormányzatok részére folyósít, melyek 

a 2013. év arányos részét – március 1-től december 31-ig – teljes egészében átadják a 

közös hivatali feladatellátásra. A 2014. január 1-től az állami normatíva teljes összegét 

ugyancsak átadják a közös hivatalnak.  

3.1.2. Az egyes településekre jutó normatívából a székhelyen és a kirendeltségeken 

foglalkoztatottakhoz kapcsolódó személyi kiadásokat és a munkaadót terhelő 

járulékokat, a működtetéshez kapcsolódó dologi kiadásokat – kivéve az épületek 

fenntartása, és üzemeltetése – kell fedezni.  

3.1.3 A 3.1.2. alpont szerinti hozzájárulás tervezett összegéről Veszprém Megyei Jogú 

Város Polgármestere legkésőbb a tárgyév január 15-ig tájékoztatja a közös 

önkormányzati hivatal fenntartásában részt vevő települések önkormányzatait, melyek 

ezzel kapcsolatos észrevételeiket legkésőbb tárgyév február 1-ig megteszik Veszprém 

Megyei Jogú Város Önkormányzata felé. 

3.1.4. A közös önkormányzati hivatal fenntartásában részt vevő önkormányzatok vállalják, 

hogy a 3.1. pont szerinti összegeket saját költségvetésükbe betervezik, valamint a 
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közös hivatal költségvetésében elfogadott önkormányzati hozzájárulás összegét az 

állami normatíva folyósítását követő 10 napon belül átutalják Veszprém Megyei Jogú 

Város Önkormányzata részére. 

3.1.5. A 3.1. pont szerinti fizetési kötelezettségek késedelmes teljesítése esetén az adós 

önkormányzat – a jegybanki alapkamat kétszeresének megfelelő – késedelmi kamattal 

növelt összeget tartozik megfizetni. Ez esetben Veszprém Megyei Jogú Város 

Polgármestere a nem teljesítő önkormányzatot felszólítja a 30 napon belüli teljesítésre, 

a felszólítás eredménytelensége esetén a felszólítási határidő lejárati napján jogosult 

inkasszó benyújtására a nem teljesítő önkormányzattal szemben. 

3.2. A közös hivatal kirendeltségeinél felmerülő költségek finanszírozása 

 A 3.1. pontban nem nevesített – a kirendeltség működtetéséhez kapcsolódó – 

 költségek a kirendeltség működési helye szerinti önkormányzatot terheli. 

3.3. Ingatlanok használata 

3.3.1.  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.  

 

4. ZÁRÓ ÉS ÁTMENETI RENDELKEZÉSEK 

4.1. 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. 

4.2. 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 

önkormányzatok polgármesterei számára megküldeni, akik a kézhezvételt követő 

tizenöt napon belül kötelesek azt saját képviselő-testületük elé jóváhagyásra 

beterjeszteni. 

4.3. Felek a vitás kérdés jogi 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. 

4.4. Az egyeztetés eredménytelensége esetén felek a jelen megállapodásból eredő jogvita 

elbírálására kikötik hatáskörtől függően a Veszprémi Járásbíróság, vagy a Veszprémi 

Törvényszék kizárólagos illetékességét. 

4.5. Jelen megállapodás valamennyi, a megállapodást megkötő önkormányzatának 

képviselő-testülete általi elfogadását és azok polgármestereinek aláírását követően, 

2013. március 1. napján lép hatályba. 
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4.6. Jelen megállapodást annak elolvasását, tartalmának megismerését és megértését 

követően az önkormányzatok képviselő-testületei képviseletében eljáró 

polgármesterek a képviselt önkormányzat akaratával mindenben megegyezően, annak 

nevében helybenhagyólag, saját kezű aláírással látják el. 

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése,  

( képviseletében: Porga Gyula polgármester)   ……………………………. 

Eplény Község Önkormányzatának Képviselő-testülete,  

( képviseletében: Fiskál János polgármester)   ……………………………. 

Tótvázsony Község Önkormányzatának Képviselő-testülete,  

( képviseletében: Magasi János polgármester),   ……………………………. 

Hidegkút Község Önkormányzatának Képviselő-testülete,  

( képviseletében: Pénzes Erzsébet polgármester)  ……………………………. 

 

Veszprém, 2013. február 28. 

 

ZÁRADÉK: 

 

Jelen Társulási Megállapodást   

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a …/2013. (…) 

határozatával, 

Eplény Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a …/2013. (…) határozatával, 

Tótvázsony Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a …/2013. (…) 

határozatával, 

Hidegkút Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a …/2013. (…) határozatával 

fogadta el. 
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2. melléklet 

 

ALAPÍTÓ OKIRAT 

 

 

Eplény Község Önkormányzatának Képviselő-testülete, Hidegkút Község Önkormányzatának 

Képviselő-testülete, Tótvázsony Község Önkormányzatának Képviselő-testülete, 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: 8200 Veszprém, Óváros tér 9. 

 

3.  Telephelyei: 3.1. 8200 Veszprém, Óváros tér 13. 

 3.2. 8200 Veszprém, Szabadság tér 15. 

 3.3. 8200 Veszprém, Vörösmarty tér 3. 

 3.4. 8411 Veszprém-Kádárta, Győri út 58. 

 3.5. 8412 Veszprém-Gyulafirátót, Posta utca 15. 

                              3.6        8413 Eplény, Veszprémi utca 64.                                            

                               3.7.          8247 Hidegkút, Fő utca 67/A.  

                               3.8        8246 Tótvázsony, Magyar utca 101. Kirendeltség 

 

4. A költségvetési szerv jogelődjének megnevezése és székhelye: 

Beolvadó költségvetési szerv: 

4.1.  Körjegyzőség Tótvázsony 8246 Tótvázsony, Magyar u. 101. 

 

5.  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 meghatározott 

feladatokat is. 

 

6.  Alaptevékenysége: 

Veszprém Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala ellátja az Mötv.-

ben és a vonatkozó egyéb jogszabályokban a számára meghatározott 

feladatokat Veszprém Megyei Jogú Város, Eplény község, Hidegkút 

község, Tótvázsony 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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Tótvázsony településen Veszprém Megyei Jogú Város Polgármesteri 

Hivatalának kirendeltsége működik az igazgatási, pénzügyi, adóztatási, 

anyakönyvi, pénzbeli és természetbeni szociális ellátási tevékenység 

végzésére. 

 

7.  A költségvetési szerv szakágazati besorolása: 
841105 Helyi önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások 

igazgatási tevékenysége. 

 

8.  Az alaptevékenységek  szakfeladatrend szerinti besorolása: 

 

 

ALAPTEVÉKENYSÉG  

841126-1 
Önkormányzatok és társulások általános végrehajtó igazgatási 

tevékenysége  

660002-1 Egyéb pénzügyi tevékenység  

692000-1 Számviteli, könyvvizsgálói, adószakértői tevékenység  

749032-1 Minőségbiztosítási tevékenység  

811000-1 Építményüzemeltetés 

841112-1 Önkormányzati jogalkotás  

841114-1 
Országgyűlési képviselőválasztásokhoz kapcsolódó 

tevékenységek 

841115-1 
Önkormányzati képviselőválasztásokhoz kapcsolódó 

tevékenységek 

841116-1 
Országos és helyi nemzetiségi választásokhoz kapcsolódó 

tevékenységek 

841117-1 
Európai parlamenti képviselőválasztáshoz kapcsolódó 

tevékenységek 

841118-1 Országos és helyi népszavazáshoz kapcsolódó tevékenységek 

841124-1 Területi általános végrehajtó igazgatási tevékenység  

841127-1 Települési nemzetiségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége 

841133-1 Adó, illeték kiszabása, beszedése, adóellenőrzés  

841143-1 
A költségvetés végrehajtása, a kifizetések ellenőrzése területi 

szinten 

841161-1 Pályázat- és támogatáskezelés, ellenőrzés 

841169-1 M.n.s. egyéb kiegészítő szolgáltatások 
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841173-1 Statisztikai tevékenység 

841231-1 Egészségügy helyi igazgatás és szabályozása 

841232-1 Oktatás helyi igazgatása és szabályozása 

841235-1 
Környezetvédelem és természetvédelem helyi igazgatása és 

szabályozása 

841238-1 Szociális szolgáltatások helyi igazgatása és szabályozása 

 

841239-1 

Társadalmi tevékenységekkel, esélyegyenlőséggel, 

érdekképviselettel, kisebbségekkel, egyházakkal összefüggő 

feladatok helyi igazgatása és szabályozása 

842421-1 Közterület rendjének fenntartása  

842422-1 Igazgatásrendészet 

889943-1 Munkáltatók által nyújtott lakástámogatások 

890441-1 Rövid időtartamú közfoglalkoztatása 

890442-1 
Foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosultak hosszabb 

időtartamú közfoglalkoztatása 

890443-1 Egyéb közfoglalkoztatás 

 

 

9. Illetékessége, működési köre:  

 

9.1. Általános illetékességgel jár el Veszprém Megyei Jogú Város, Eplény Község, Hidegkút 

Község, Tótvázsony Község közigazgatási területén. 

 

9.2. 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. 

 

9.3.  Az elsőfokú építésügyi hatósági hatáskört a 343/2006. (XII.23.) Korm. rendelet alapján 

ellátja Veszprémen kívül Bánd, Barnag, Hajmáskér, Hárskút, Herend, Márkó, 

Mencshely, Nagyvázsony, Nemesvámos, Pula, Sóly, Szentgál, Szentkirályszabadja, 

Veszprémfajsz, Vöröstó települések vonatkozásában is. 

 

9.4. A közterület-felügyeletről szóló 1999. évi LXIII. törvényben meghatározott 

tevékenységet Veszprém Megyei Jogú Város területén látja el. 

  

10. 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 pénzügyi- gazdasági feladatokat. Veszprém Megyei 

Jogú Város Polgármesteri Hivatala látja el a Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása 
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társulási tanácsának működésével kapcsolatos döntés-előkészítési, végrehajtási 

feladatokat. 

 

11.  Irányító szerv megnevezése, székhelye: 

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése 8200 

Veszprém, Óváros tér 9.  

 

12.  Gazdálkodási besorolása: 

Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv. 

 

13.  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. 

 

14. 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 1959. évi IV. törvény alapján. 

 

Záradék:   
Jelen alapító okirat 2013. március 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 34/2012.(II.24.) Kh. 

határozatával módosított – 2003. február 4-én kelt, egységes szerkezetű alapító okirata 

hatályát veszti. 

 

Az alapító okiratot:  

a) Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése…….. határozatával, 

b)  Eplény Község Képviselő-testülete…………… határozatával, 

c)   Hidegkút Község Képviselő-testülete………….. határozatával, 

d)  Tótvázsony Község Képviselő-testülete………… határozatával 

hagyta jóvá. 

 

 

Veszprém, 2013. február 28. 

 

 

Porga Gyula    Fiskál János 

polgármester polgármester 

 

 

 

Magasi János Pénzes Erzsébet 

 polgármester polgármester 

 

 

 

 dr. Mohos Gábor 

 jegyző          


