VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT
KÖZGYŰLÉSE
HATÁROZAT

Szám: 3/2016. (II. 11.) MÖK határozat
Tárgy: A Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal alapító okiratának módosítása
1. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése az államháztartásról szóló 2011. évi
CXCV. törvény 8/A §-ában biztosított jogkörében a Veszprém Megyei Önkormányzati
Hivatal alapító okiratát módosító okiratot a határozat 1. mellékletében foglaltak szerint
jóváhagyja.
2. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése az államháztartásról szóló 2011. évi
CXCV. törvény 8/A §-ában biztosított jogkörében a Veszprém Megyei Önkormányzati
Hivatal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát a határozat 2. mellékletében foglaltak
szerint jóváhagyja.
3. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése felkéri a megyei jegyzőt, hogy
gondoskodjon az egységes szerkezetű alapító okirat érintettek részére történő
megküldéséről és közzétételéről.
4. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése felkéri a megyei jegyzőt, hogy a
kormányzati funkció változása vonatkozásában szükséges módosításokat vezesse át a
Veszprém Megyei Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzata 10. függelékén.
5. A Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal alapító okiratának módosításáról szóló
18/2014. (IV.17.) MÖK határozat hatályát veszti.
Határidő:
Felelős:

Az 1-2. pont, valamint az 5. pont tekintetében azonnal,
a 3-4. pont tekintetében 8 napon belül
Az 1-2. pont, valamint az 5. pont tekintetében Polgárdy Imre, a megyei
közgyűlés elnöke,
a 3-4. pont tekintetében Dr. Imre László megyei jegyző

Polgárdy Imre s.k.
megyei közgyűlés elnöke
A kiadmány hiteléül:

Dr. Imre László s.k.
megyei jegyző

1. melléklet 3/2016. (II. 11.) MÖK határozathoz
Okirat száma:

Módosító okirat
A Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal a Veszprém Megyei Önkormányzat
Közgyűlése által 2014. április 17. napján kiadott alapító okiratát az államháztartásról
szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a alapján a következők szerint módosítom:
1. Az alapító okirat preambuluma helyébe a következő szövegrész lép:
„Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a alapján a Veszprém
Megyei Önkormányzati Hivatal alapító okiratát a következők szerint adom ki:”
2.

Az alapító okirat 1. pontja – mely a módosított okiratban 1.1. és 1.2. pont alatt szerepel helyébe a következő rendelkezés lép:
„1.1. A költségvetési szerv
1.1.1. megnevezése: Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal
1.2. A költségvetési szerv

1.2.1. székhelye: 8200 Veszprém, Megyeház tér 1.”
3.

Az alapító okirat 2-3. pontja elhagyásra kerül.

4.

Az alapító okirat 4. pontja – mely a módosított okiratban 4.1. és 4.2 pont alatt szerepel –
helyébe a következő rendelkezés lép:
„4.1. A költségvetési szerv közfeladata: A Magyarország helyi önkormányzatiról szóló
2011. évi CLXXXIX. törvény 84.§ (1) és (3) bekezdése alapján megyei önkormányzati
hivatal ellátja az önkormányzat működésével, valamint a közgyűlés elnöke vagy a
megyei jegyző feladat- és hatáskörébe tartozó ügyek döntésre való előkészítésével és
végrehajtásával kapcsolatos feladatokat. A megyei önkormányzati hivatal közreműködik
az önkormányzatok egymás közötti, valamint az állami szervekkel történő
együttműködésének összehangolásában.
4.2.
1

A költségvetési szerv főtevékenységének államháztartási szakágazati besorolása:
szakágazat száma

szakágazat megnevezése

841105

Helyi önkormányzatok és társulások igazgatási tevékenysége

”
5.

Az alapító okirat 5. pontja – mely a módosított okiratban 4.4. pont alatt szerepel –
kiegészül a következő kormányzati funkcióval:
„

„

kormányzati
funkciószám

kormányzati funkció megnevezése

013330

Pályázat- és támogatáskezelés, ellenőrzés

6.

Az alapító okiratban szereplő „Vállalkozói tevékenység” szövegrész elhagyásra kerül.

7.

Az alapító okirat 6. pontja – mely a módosított okiratban 4.5. pont alatt szerepel –
helyébe a következő rendelkezés lép:
„4.5. A költségvetési szerv illetékessége, működési területe: Veszprém megye közigazgatási

területe”

8. Az alapító okirat 8-10. pontja elhagyásra kerül.

9. Az alapító okirat 11. pontja – mely a módosított okiratban 5.1. pont alatt szerepel – helyébe
a következő rendelkezés lép:
„5.1. A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje: Nyilvános pályázat alapján a
közgyűlés elnöke határozatlan időre megyei jegyzőt nevez ki.”
10. Az alapító okirat 12. pontja – mely a módosított okiratban 5.2. pont alatt szerepel – helyébe
a következő szövegrész lép:
„5.2. A költségvetési szervnél alkalmazásban álló személyek jogviszonya:

1

2
3
4

foglalkoztatási jogviszony

jogviszonyt szabályozó jogszabály

Közszolgálati jogviszony

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi
CXCIX. törvény

Munkaviszony

a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I.
törvény

Megbízásos jogviszony

a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V.
törvény

Közfoglalkoztatott jogviszony

a közfoglalkoztatásról és a közfoglalkoztatáshoz
kapcsolódó, valamint egyéb törvények
módosításáról szóló 2011. évi CVI. törvény

„
11. Az alapító okirat 13-14. pontja, a „Záradék”, továbbá a „Hitelesítés” szövegrész elhagyásra
kerül.
12. Az alapító okirat kiegészül az alábbi 4.3. ponttal:
„4.3. A költségvetési szerv alaptevékenysége: A közgyűlés, annak bizottságai és
tisztségviselői döntés előkészítő munkájának segítése, a döntések szakmai előkészítése,
végrehajtásának szervezése és ellenőrzése. A roma és német területi nemzetiségi
önkormányzat képviselő-testülete, azok bizottságai és tisztségviselői döntés előkészítő
munkájának segítése, a döntések szakmai előkészítése, végrehajtásának szervezése és
ellenőrzése.”
13. Az alapító okirat kiegészül az alábbi 6. ponttal:
„6. Záró rendelkezés
Jelen alapító okiratot a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés napjától kell
alkalmazni, ezzel egyidejűleg a költségvetési szerv 2014. április 17. napján kelt alapító
okiratát visszavonom.”

2

Jelen módosító okiratot a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés napjától kell
alkalmazni.
Kelt: Veszprém, 2016. február 11.

P.H.

»aláírás«
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2. melléklet 3/2016. (II. 11.) MÖK határozathoz
Okirat száma:….

Alapító okirat

módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a alapján a Veszprém Megyei
Önkormányzati Hivatal alapító okiratát a következők szerint adom ki:

1. A költségvetési szerv
megnevezése, székhelye, telephelye
1.1.
1.2.

A költségvetési szerv

1.1.1. megnevezése:
A költségvetési szerv

Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal

1.2.1. székhelye: 8200 Veszprém, Megyeház tér 1.

2. A költségvetési szerv
alapításával és megszűnésével összefüggő rendelkezések

2.1.

A költségvetési szerv alapításának dátuma: 1990. december 15.

3.1.

A költségvetési szerv irányító szervének

3. A költségvetési szerv irányítása, felügyelete

3.1.1. megnevezése: Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése
3.1.2. székhelye: 8200 Veszprém, Megyeház tér 1.

4. A költségvetési szerv tevékenysége

4.1.

A költségvetési szerv közfeladata: A Magyarország helyi önkormányzatiról szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 84.§ (1) bekezdése alapján megyei önkormányzati hivatal ellátja az
önkormányzat működésével, valamint a közgyűlés elnöke vagy a megyei jegyző feladat- és
hatáskörébe tartozó ügyek döntésre való előkészítésével és végrehajtásával kapcsolatos
feladatokat. A megyei önkormányzati hivatal közreműködik az önkormányzatok egymás
közötti, valamint az állami szervekkel történő együttműködésének összehangolásában.

4.2.
1

4.3.

4.4.
1
2
3
4
5
6
7
8

4.5.

A költségvetési szerv főtevékenységének államháztartási szakágazati besorolása:

szakágazat száma
841105

szakágazat megnevezése

Helyi önkormányzatok és társulások igazgatási tevékenysége

A költségvetési szerv alaptevékenysége: A közgyűlés, annak bizottságai és tisztségviselői
döntés előkészítő munkájának segítése, a döntések szakmai előkészítése, végrehajtásának
szervezése és ellenőrzése. A roma és német területi nemzetiségi önkormányzat képviselőtestülete, azok bizottságai és tisztségviselői döntés előkészítő munkájának segítése, a
döntések szakmai előkészítése, végrehajtásának szervezése és ellenőrzése.
A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti megjelölése:

kormányzati
funkciószám

kormányzati funkció megnevezése

013330

Pályázat- és támogatáskezelés, ellenőrzés

011130
013350

Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános
igazgatási tevékenysége
Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos
feladatok

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

041232

Start-munka program – Téli közfoglalkoztatás

041233

Hosszabb időtartamú közfoglalkozás

A költségvetési szerv illetékessége, működési területe: Veszprém megye közigazgatási
területe

5. A költségvetési szerv szervezete és működése
5.1.
5.2.
1
2
3
4

A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje: Nyilvános pályázat alapján a
közgyűlés elnöke határozatlan időre megyei jegyzőt nevez ki.
A költségvetési szervnél alkalmazásban álló személyek jogviszonya:

foglalkoztatási jogviszony

jogviszonyt szabályozó jogszabály

Munkaviszony

a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény

Közszolgálati jogviszony
Megbízásos jogviszony

Közfoglalkoztatott jogviszony

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX.
törvény

a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény

a közfoglalkoztatásról és a közfoglalkoztatáshoz
kapcsolódó, valamint egyéb törvények módosításáról
szóló 2011. évi CVI. törvény
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6. Záró rendelkezés
Jelen alapító okiratot a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés napjától kell alkalmazni,
ezzel egyidejűleg a költségvetési szerv 2014. április 17. napján kelt alapító okiratát visszavonom.
Kelt: Veszprém, 2016. február 11.

P.H.
»aláírás«

3

