
20/2013. TKt.  sz. normatív határozat melléklete 

 

 

ALAPÍTÓ OKIRAT 

(egységes szerkezetben) 

 

Bugac Nagyközségi Önkormányzat és Bugacpusztaháza Községi Önkormányzat Társult 

Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV törvény 8. § (5) bekezdésében 

kapott felhatalmazás alapján, az államháztartásról szóló törvény végrehajtására kiadott 

368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 5. § (1)-(2) bekezdésében foglalt tartalmi 

követelményeknek megfelelően az alábbi alapító okiratot adják ki: 

  

 

1. A költségvetési szerv neve:  Bugaci  Közös Önkormányzati Hivatal 

 

2. Székhelye:                  6114 Bugac, Béke u. 10. 

 

3. Létrehozásáról rendelkező  

     határozat száma:                  37/2010. TKt.sz. határozat (2010. június 2.) 

 

4. Közfeladata: 

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

továbbiakban: Mötv.) 84. § (1) bekezdése alapján a közös hivatal 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. 

 

 

5. Alaptevékenysége: 

A közös hivatal ellátja a Mötv.-ben és a vonatkozó egyéb jogszabályokban a számára 

meghatározott feladatokat Bugac és Bugacpusztaháza települések vonatkozásában. A 

közös hivatal feladatait részletesen a társult települések önkormányzatai által 

jóváhagyott, a közös hivatal működtetésére és fenntartására létrejött megállapodás 

tartalmazza. 

 

6. Államháztartási szakágazati besorolása: 

841105 Helyi önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások igazgatási 

tevékenysége. 

 

7. Az alaptevékenységek szakfeladat rend szerinti besorolása: 
841114 Országgyűlési képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek 

841115 Önkormányzati képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek 

841116 Országos és helyi nemzetiségi önkormányzati választásokhoz kapcsolódó 

tevékenységek 

841117 Európai parlamenti képviselőválasztáshoz kapcsolódó tevékenységek 

841118 Országos és helyi népszavazáshoz kapcsolódó tevékenységek 

841126 Önkormányzatok és társulások általános végrehajtó igazgatási tevékenysége 
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841133 Adó, illeték kiszabása, beszedése, adóellenőrzés 

841173 Statisztikai tevékenység 

882111 Aktív korúak ellátása 

882113 Lakásfenntartási támogatás normatív alapon 

882117 Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás 

882118 Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás 

882119 Óvodáztatási támogatás 

882201 Adósságkezelési szolgáltatás 

882202 Közgyógyellátás 

         890441 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás 

         890442 Bérpótló juttatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása 

         890443 Egyéb közfoglalkoztatás 

 

8. Illetékessége, működési köre:  

         Bugac és Bugacpusztaháza községek közigazgatási területe 

 

9. Irányító szerv neve, székhelye: 

Bugac Nagyközség és Bugacpusztaháza Község Önkormányzatainak  

Társult Képviselő-testülete 6114 Bugac, Béke  u. 10. 

 

10. Alapítói jogokat gyakorló irányító szervek megnevezése, székhelye: 

Bugac Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 6114 Bugac, Béke u. 10 

Bugacpusztaháza Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 6114 Bugacpusztaháza, 

Számadó u. 28. 

 

11. Gazdálkodási besorolása: 

Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv 

 

12. Vezetőjének megbízási rendje: 

a)A jegyző kinevezése a Mötv. 82-83. §-ai, valamint a közszolgálati tisztviselőkről szóló 

2011. évi CXCIX. törvény (továbbiakban: Kttv.) rendelkezéseinek megfelelően történik. 

Bugac és Bugacpusztaháza polgármesterei – nyilvános pályázat alapján – határozatlan 

időre nevezik ki a jegyzőt. A pályázati eljárás előkészítésével és lefolytatásával 

kapcsolatos feladatokat Bugac önkormányzat polgármestere látja el. A jegyző 

kinevezéséhez, felmentéséhez  Bugac és Bugacpusztaháza település polgármesterének 

lakosságszám-arányos, többségi döntése szükséges.  

 

b)A közös önkormányzati hivatalt alkotó önkormányzatok polgármesterei 

megállapodnak abban, hogy a Polgármesteri Hivatal jegyzőjét - annak egyetértésével - a 

közös önkormányzati hivatal jegyzőjeként foglalkoztatják. Ebben az esetben nem 

szükséges pályázatot kiírni és a jegyző közszolgálati jogviszonya folyamatosnak 

minősül. 

 

13. Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszony: 

közszolgálati jogviszony (Kttv. hatálya alapján) 

közalkalmazotti jogviszony (Kjt. alapján) 

munkaviszony (Munka Törvénykönyve alapján) 

egyéb foglalkoztatás (Polgári Törvénykönyv alapján) 

 

2 



 

 

Záradék: 

Jelen alapító okirat 2013. március 1. napján lép hatályba, ezzel egyidejűleg a Bugac és 

Bugacpusztaháza Társult Községek Polgármesteri Hivatala - Bugac Nagyközségi és 

Bugacpusztaháza Községi Önkormányzatok Társult  Képviselő-testülete 37/2010. TKt. számú 

2010.06.02. napján kelt határozatával elfogadott  -  alapító okirata hatályát veszti. 

 

Az alapító okirat egységes szerkezetbe foglalt szövegét Bugac Nagyközségi Önkormányzat 

Képviselő-testülete a 9/2013. Kt. számú határozatával, Bugacpusztaháza Községi 

Önkormányzat Képviselő-testülete a 4/2013. Kt. számú határozatával,  Bugac Nagyközségi és 

Bugacpusztaháza Községi Önkormányzat Társult Képviselő-testülete a 20/2013.TKt. számú 

határozatával a 2013. február 20-i ülésén fogadta el.  

 

B u g a c, 2013. február 21. 

 

 

 

 Szabó László sk. Kovács György sk. 

 polgármester bpházi polgármester 

 

 

Heródekné Szász Ágota sk. 

jegyző 
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