ALAPÍTÓ OKIRAT
Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 88.§. (2) bekezdésében foglalt
rendelkezések alapján Szomor Község Önkormányzatának Képviselő-testülete és Epöl
Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Epöl-Szomor Körjegyzőség Alapító
Okiratát az alábbiak szerint állapítja meg:
1.) A költségvetési szerv neve:

Epöl-Szomor Körjegyzőség

2.) A költségvetési szerv székhelye:

2822. Szomor, Vörösmarty M.u.3.

3.) A kirendeltség címe:

2526. Epöl, Kossuth L.u.8.

4.) Illetékességi területe:

Szomor és Epöl községek közigazgatási területe

5.) Létrehozásáról rendelkező határozatok:
Szomor Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 12/2011.(III.21.) sz. határozata
Epöl Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
17/2011.(III.21.) sz. határozata
Alapítás időpontja: 2011. május 1.
6.) A költségvetési szerv jogelődje: a.) neve: Szomor Községi Polgármesteri Hivatal
címe: 2822. Szomor, Vörösmarty M.u.3.
b.) neve: Epöl Község Polgármesteri Hivatala
címe: 2526. Epöl, Kossuth L.u.8.
7.) Alapítói jogokkal felruházott irányító szerve:
Szomor Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2822. Szomor, Vörösmarty u.3.
Epöl Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2526. Epöl, Kossuth L.u.8.
8.) A költségvetési szerv alaptevékenysége:
Jogszabályban meghatározott közfeladata:
A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 38.§. (1) bekezdésében
meghatározott, az önkormányzat működésével valamint az államigazgatási ügyek
döntésre való előkészítésével és végrehajtásával kapcsolatos feladatok ellátása.
Alapvető szakágazati besorolás: 841105
Alaptevékenysége:
841114
841115
841116
841117
841118
841126

Országgyűlési képviselő választásokhoz kapcsolódó tevékenységek
Önkormányzati képviselő választásokhoz kapcsolódó tevékenységek
Országos, települési és területi kisebbségi önkormányzati választásokhoz
kapcsolódó tevékenységek
Európai Parlamenti képviselő választáshoz kapcsolódó tevékenységek
Országos és helyi népszavazáshoz kapcsolódó tevékenységek
Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége

A költségvetési szerv vállalkozási tevékenységet nem végezhet.
9.) A költségvetési szerv gazdálkodási besorolása:
A költségvetési szerv a feladatellátáshoz kapcsolódó funkciója alapján önállóan működő
és gazdálkodó költségvetési szerv.

10.) A költségvetési szerv vezetőjének kinevezési rendje:
Az alapítói jogokkal felruházott irányító szervek a helyi önkormányzatokról szóló
1990. évi LXV. törvény 36.§. (1) bekezdése alapján a köztisztviselők jogállásáról szóló
1992. évi XXIII. törvény 8.§-ában foglalt képesítési követelményeknek megfelelő
körjegyzőt neveznek ki nyilvános pályázati eljárás útján. A pályázati eljárás előkészítésével és lefolytatásával kapcsolatos feladatokat a székhely önkormányzat polgármestere
látja el.
A körjegyzőt a képviselő-testületek együttes ülése nevezi ki. A körjegyző kinevezéséhez
a körjegyzőséghez tartozó képviselő-testületek mindegyikének minősített többséggel
hozott, egybehangzó döntése szükséges. A körjegyző kinevezése határozatlan időre szól.
11.) Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszony megjelölése:
A költségvetési szervvel foglalkoztatási jogviszonyban állók alapesetben
köztisztviselők, akikre a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény
rendelkezései az irányadóak.
A költségvetési szervvel foglalkoztatási jogviszonyban állók munkavállalók is
lehetnek, akikre a Munka Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. törvény
rendelkezései az irányadóak.
A költségvetési szervvel foglalkoztatási jogviszonyban állók közalkalmazottak is
lehetnek, akikre a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény
rendelkezései az irányadóak.
Egyéb foglalkoztatási jogviszonyra vonatkozóan a Polgári Törvénykönyvről szóló
1959. évi IV. törvény (pl. megbízási jogviszony) az irányadó.

12.) A feladat ellátását szolgáló vagyon:
Szomor: 2822. Szomor, Vörösmarty M.u.3.sz. alatti ingatlan a hozzá tartozó
földterülettel.
Az alapító által rendelkezésre bocsátott ingó és ingatlan vagyon értéke
az intézményi leltár szerinti értékkel egyezik.
Az ingó és ingatlan vagyon Szomor Község Önkormányzatának tulajdona.
Epöl:

2526. Epöl, Kossuth L.u.8. sz. alatti ingatlan a hozzá tartozó földterülettel.
Az alapító által rendelkezésre bocsátott ingó és ingatlan vagyon értéke
az intézményi leltár szerinti értékkel egyezik.
Az ingó és ingatlan vagyon Epöl Község Önkormányzatának tulajdona.

A körjegyzőséghez tartozó ingatlanok elidegenítésére, megterhelésére az ingatlan fekvése
szerint illetékes önkormányzat képviselő-testülete jogosult.
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13.) A költségvetési szerv megszüntetése:
A költségvetési szervet a jogszabály által nevesített esetekben a 7.) pontban
foglalt alapítók jogosultak megszüntetni.
A megszüntetésről az alapító határozattal dönt.

Nagy György
Szomor Község Polgármestere

Muszela Szabolcs
Epöl Község Polgármestere

Záradék:
Az Alapító Okiratot
Szomor Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 13/2011.(III.21.) Ökt. határozatával,
Epöl Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 18/2011.(III.21.) Ökt. határozatával
jóváhagyta.

3

