
 

Okirat száma: Krs……………../2019. 

Módosító okirat 

A  Kővágóörsi Közös Önkormányzati Hivatal  által 2014. december 12. napján kiadott, 2344-
2/2014.  számú alapító okiratát az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-
a alapján – a ………………………………. határozatokra figyelemmel –a következők szerint 
módosítom: 
 
 

1. Az alapító okirat bevezető része helyébe a következő rendelkezés lép: 

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

 

2. Az alapító okirat 1. pontja helyébe - mely a módosított okiratban 1. pont alatt szerepel 
– a következő rendelkezés lép: 

„1. A költségvetési szerv 
megnevezése, székhelye, telephelye 

1.1. A költségvetési szerv 

1.1.1. megnevezése: Kővágóörsi Közös Önkormányzati Hivatal 

1.1.2. rövidített neve: Kővágóörsi KÖH 

1.2. A költségvetési szerv 

1.2.1. székhelye: 8254 Kővágóörs, Petőfi Sándor utca 2. 

1.2.2. telephelye(i): 

 telephely megnevezése telephely címe 

1 Révfülöpi Kirendeltség 8253 Révfülöp, Villa Filip tér 8. 

2 Ügyfélfogadási hely 8275 Balatonhenye, Kossuth u. 54. 

3 Ügyfélfogadási hely 8254 Kékkút, Fő utca. 5. 

4 Ügyfélfogadási hely 8274 Köveskál, Fő utca. 10. 

5 Ügyfélfogadási hely 8282 Mindszentkálla, Petőfi utca. 13. 

6 Ügyfélfogadási hely 8256 Salföld, Kossuth utca. 27.  

7 Ügyfélfogadási hely 8281 Szentbékkálla, Kossuth utca. 11. 
„ 
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3. Az  alapító okirat új számozás szerinti 2. címe a következő 2.2. ponttal egészül ki. 

„ 2.2. A költségvetési szerv alapítására, átalakítására, megszüntetésére jogosult szerv 

2.2.1. megnevezése: Balatonhenye Község Önkormányzata  
2.2.2. székhelye: 8275 Balatonhenye, Kossuth utca. 54. 
2.2.3. megnevezése: Kékkút Község Önkormányzata 
2.2.4. székhelye: 8254 Kékkút, Fő utca. 5. 
2.2.5. megnevezése: Kővágóörs Község Önkormányzata 
2.2.6. székhelye: 8254 Kővágóörs, Petőfi Sándor utca 2. 
2.2.7. megnevezése: Köveskál Község Önkormányzata 
2.2.8. székhelye: 8274 Köveskál, Fő utca. 10. 
2.2.9. megnevezése: Mindszentkálla Község Önkormányzata 
2.2.10. székhelye: 8282 Mindszentkálla, Petőfi utca. 13. 
2.2.11. megnevezése: Révfülöp Nagyközség Önkormányzata 
2.2.12. székhelye: 8253 Révfülöp, Villa Filip tér 8. 
2.2.13. megnevezése: Salföld Község Önkormányzata 
2.2.14. székhelye: 8256 Salföld, Kossuth utca 27. 
2.2.15. megnevezése: Szentbékkálla Község Önkormányzata 
2.2.16. székhelye: 8282 Szentbékkálla, Kossuth utca 11.” 

 

4. Az alapító okirat 4. pontja helyébe, - mely a módosított okiratban 2.3 pont alatt szerepel 
– a következő rendelkezés lép: 

„2.3A költségvetési szerv jogelőd költségvetési szervének 

 megnevezése székhelye 

1 
Ábrahámhegy-Balatonrendes-Salföld 
Községek Körjegyzősége 

8256 Ábrahámhegy, Badacsonyi út 13. 

2 
Köveskál, Balatonhenye, Szentbékkálla 
Községek Körjegyzősége 

8274 Köveskál, Fő utca. 10. 

3 
Kővágóörs-Kékkút-Mindszentkálla 
Körjegyzőség 

8254 Kővágóörs, Kossuth utca. 1. 

4 
Révfülöp Nagyközség Önkormányzata 
Polgármesteri Hivatala  

8253 Révfülöp, Villa Filip tér 8. 

„ 

5. Az alapító okirat 5. pontja helyébe, - mely a módosított okiratban a 4. és 4.1 pont alatt 
szerepel – a következő rendelkezés lép: 

„4. A költségvetési szerv tevékenysége  

4.1. A költségvetési szerv közfeladata: Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. 
évi CLXXXIX. törvény 84.§ (1) bekezdése alapján az önkormányzatok működésével, 
valamint a polgármester vagy a jegyző feladat- és hatáskörébe tartozó ügyek döntésre való 
előkészítésével és végrehajtásával kapcsolatos feladatok ellátása. Közreműködés az 
önkormányzatok egymás közötti, valamint az állami szervekkel történő 
együttműködésének összehangolásában.” 
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6. Az alapító okirat 6.1 pontja helyébe, - mely a módosított okiratban a 4.4 pont alatt 
szerepel – a következő rendelkezés lép: 

„4.4 A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti megjelölése: 

 
kormányzati 
funkciószám 

kormányzati funkció megnevezése 

1 011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és  

általános igazgatási tevékenysége 

2 011220 Adó-, vám- és jövedéki igazgatás 

3 
016010 Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti 

képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek 

4 016020 Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek 

 

7. Az alapító okirat 7. pontja helyébe, - mely a módosított okiratban a 4.5 pont alatt 
szerepel – a következő rendelkezés lép: 

„4.5. A költségvetési szerv illetékessége, működési területe: Balatonhenye, Kékkút, 
Kővágóörs, Köveskál, Mindszentkálla, Révfülöp, Salföld, Szentbékkálla települések közigazgatási 
területe.” 

8. Az alapító okirat 8. pontja helyébe, - mely a módosított okiratban a 3. és 3.1 pont alatt 
szerepel – a következő rendelkezés lép: 

„3. A költségvetési szerv irányítása, felügyelete 

3.1. A költségvetési szerv irányító szervének 
3.1.1. megnevezése: Kővágóörs Község Önkormányzata  
3.1.2. székhelye: 8254 Kővágóörs, Petőfi Sándor utca 2. 

 

9. Az alapító okirat 10. pontja helyébe, - mely a módosított okiratban az 5. és  5.1 pont 
alatt szerepel – a következő rendelkezés lép:   
 

„5. A költségvetési szerv szervezete és működése  

5.1 A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje: A jegyző kinevezése a Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 82-83. §-ai, valamint a közszolgálati 
tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezéseinek megfelelően történik. A jegyzőt a 
polgármester – pályázat alapján – határozatlan időre nevezi ki. 

A jegyző kinevezéséhez a közös önkormányzati hivatalt létrehozó önkormányzatok 
polgármestereinek lakosságszámarányos, többségi döntése szükséges.” 

 

10. Az alapító okirat 11. pontja helyébe, - mely a módosított okiratban az 5.2 pont alatt 
szerepel – a következő rendelkezés lép: 

 

„5.2 A költségvetési szervnél alkalmazásban álló személyek jogviszonya: 

 foglalkoztatási jogviszony jogviszonyt szabályozó jogszabály 
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1 
közszolgálati jogviszony a Közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. 

törvény  

2 munkaviszony a Munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 

3 megbízási jogviszony a Polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 

„ 

 

11. Az alapító okirat új számozás szerinti 4. címe a következő 4.3 alponttal egészül ki. 

 

„4.3 A költségvetési szerv alaptevékenysége: A közös hivatal ellátja a Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvényben és a vonatkozó egyéb jogszabályokban a 
számára meghatározott feladatokat. Ellátja az önkormányzatok működésével, valamint az 
államigazgatási ügyek döntésre való előkészítésével és végrehajtásával kapcsolatos feladatokat, 
továbbá azokat a hatósági feladatokat, melyeket jogszabályok  az illetékességi és működési körébe 
utalnak.” 

 

 

12. Az alapító okirat 2; 9; 12; 13; 14; 15; pontja elhagyásra kerül. 

 

13. Közfeladat átadással kapcsolatos rendelkezések: 
13.1. Az átadásra kerülő közfeladat megjelölése és az átadásának oka: Balatonrendes 

Község Önkormányzata Képviselő-testülete ……/2019.(…) határozatával döntött a 
Kővágóörsi Közös Önkormányzati Hivatalból 2020. január 1-jei hatállyal történő 
kiválásról, valamint arról, hogy ugyanezen hatállyal a Badacsonytomaji Közös 
Önkormányzati Hivatalhoz csatlakozik. Balatonrendes Község Önkormányzata 
Képviselő-testülete …../2019.(… ) határozatával elfogadta a Badacsonytomaji Közös 
Önkormányzati Hivatal megállapodását, valamint  …./2019.(…) határozatával a 
Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal alapító okiratát. Fenti döntésekre 
tekintettel a Kővágóörsi Közös Önkormányzati Hivatal vonatkozásában alapító 
változás és feladat módosítás következik be.    

13.2. Közfeladat átvevőjének 
13.2.1.megnevezése: Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal 
13.2.2. székhelye: 8258 Badacsonytomaj. Fő u. 14. 

13.3. A kötelezettségvállalás rendje 
13.3.1. Az átadó költségvetési szerv által vállalható kötelezettségek köre és mérték: A 

kötelezettségek köre a Kővágóörsi Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évre 
vonatkozó költségvetésében meghatározott előirányzatok, mértéke az ott 
meghatározott keret. 

13.3.2. Az átadó költségvetési szerv általi kötelezettségvállalások határideje: A 
Kővágóörsi Közös Önkormányzati Hivatal Balatonrendest érintően utoljára a 
2019. december 31-éig tartó időszakra vonatkozóan vállalhat kötelezettséget. 
 

14. Jogutódlással összefüggő rendelkezések:  Balatonrendes Község közfeladatait 2020. január 
1-től a Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal (8258 Badacsonytomaj, Fő u. 14.) látja 
el, a feladat ellátásához szükséges ingó és ingatlan vagyont az alapító önkormányzatok 
biztosítják. 

 A Kővágóörsi Közös Önkormányzati Hivatal használatában nincs olyan ingó és ingatlan 
vagyontárgy, melyet a jogelőd Ábrahámhegy-Balatonrendes-Salföld Körjegyzőség biztosított 
használatra.  
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 A jelenleg a Balatonrendes Község Önkormányzata hivatali helyiségében levő számítógép a 
tartozékaival együtt a Kővágóörsi Közös Önkormányzatot Hivatal tulajdonát képezi, így az 
2020. január 6-áig a Kővágóörsi Közös Önkormányzati Hivatal székhelyére visszaszállításra 
kerül.  

 A Kővágóörsi Közös Önkormányzati Hivatal tulajdonában levő vagy 2019. december 31-éig 
abba kerülő vagyontárgyak értékéből a Közös Önkormányzati Hivatal létrehozásáról szóló 
megállapodás alapján Balatonrendes Község Önkormányzatát megillető összeggel a 
Kővágóörsi Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évről készülő éves beszámolója kapcsán, 
annak elfogadását követő 30 napon belül kell elszámolni.  

       Balatonrendes Község Önkormányzata éves beszámolója elkészítéséért a Badacsonytomaji   
       Közös Önkormányzati Hivatal jegyzője, a Kővágóörsi Közös Önkormányzati Hivatal  
       beszámolója elkészítéséért annak jegyzője felelős.  

       Az átalakulás okán a Kővágóörsi Közös Önkormányzati Hivatal létszáma nem változik. 
 
 
 
Jelen módosító okiratot 2020. január 1.  napjától kell alkalmazni. 

Kelt: Kővágóörs, < időbélyegző szerit > 

P.H. 

 

Kulin Miklós György 

Balatonhenye község 

polgármestere 

Lenner István 

Balatonrendes község 

polgármestere 

Kardosné Csaba Gyöngyi 

Kékkút község 

alpolgármestere 

   

Horváth Dezső 

Kővágóörs község 

polgármestere 

Györffy Szabolcs Zoltán 

Köveskál község 

polgármestere 

Csombó Zoltán 

Mindszentkálla község 

polgármestere 

   

Kondor Géza 

Révfülöp nagyközség 

polgármestere 

Fábián Gusztáv 

Salföld község 

polgármestere 

Sárvári Csaba 

Szentbékkálla község 

polgármestere 

 


