
Besnyői Közös Önkormányzati Hivatal
Alapító Okirata

Az Alapító Okirat 6.1.  pontjában megjelölt  Besnyő Község Önkormányzat Képviselő-testülete és  Beloiannisz 
Község  Önkormányzata  Képviselő-testülete  2013.  január  1-jei  hatállyal  a  „Magyarország  helyi 
önkormányzatairól”  szóló  2011.  évi  CLXXXIX.  törvény  84.  §  (1)  bekezdésében,  85.  §  (1)  bekezdésében,  az 
„államháztartásról” szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. § (2) és (4) bekezdésében, s „az államháztartásról szóló  
törvény végrehajtásáról” szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 5. § (1) - (3) bekezdésben foglaltak alapján a 
Besnyői Közös Önkormányzati Hivatal Alapító Okiratát az alábbiakban állapítja meg: 

1. A költségvetési szerv neve:  Besnyői Közös Önkormányzati Hivatal 

2. A költségvetési szerv székhelye:  2456 Besnyő, Fő utca 35. 

3. A költségvetési szerv állandó jelleggel működő kirendeltsége elnevezése, telephelye: 

Besnyői Közös Önkormányzati Hivatal 
Beloianniszi Kirendeltsége 

   2455 Beloiannisz, Szarafisz utca 2. 

4. Jelen Alapító Okirat elfogadásáról, a költségvetési szerv létrehozásáról rendelkező határozatok száma: 
4.1.  Besnyő  Község  Önkormányzat  Képviselő-testülete  278/2012. 
(XII.12.) számú határozata 

4.2.  Beloiannisz  Község  Önkormányzata  Képviselő-testülete  
115/2012. (XII.14.) számú határozata 

5.  Közvetlen jogelődjei: 
5.1. Besnyő Község Polgármesteri Hivatala 

2456 Besnyő, Fő utca 35. 

5.2.  Polgármesteri Hivatal Beloiannisz 
          2455 Beloiannisz, Szarafisz utca 2. 

6.  A költségvetési szerv alapító, fenntartó szervei, székhelyei: 

6.1. A költségvetési szerv alapító szervei: 

6.1.1. Besnyő Község Önkormányzat 
Képviselő-testülete 
2456 Besnyő, Fő utca 35. 

6.1.2. Beloiannisz Község Önkormányzata 
Képviselő-testülete 
2455 Beloiannisz, Szarafisz utca 2. 

6.2. Közös fenntartói: 
6.2.1. Besnyő Község Önkormányzat 

Képviselő-testülete 
2456 Besnyő, Fő utca 35. 

6.2.2. Beloiannisz Község Önkormányzata 
Képviselő-testülete 
2455 Beloiannisz, Szarafisz utca 2. 

7. A költségvetési szerv irányító szerve: Besnyő Község Önkormányzat
Képviselő-testülete 
székhelye: 2456 Besnyő, Fő utca 35. 

8. A költségvetési szerv típusa:  közös önkormányzati hivatal 

9. A költségvetési szerv illetékességi területe: Besnyő Község Önkormányzat és Beloiannisz Község Önkormányzata 
teljes közigazgatási területe.



10. A költségvetési szerv jogállása: Önálló jogi személy. Önállóan működő és
gazdálkodó, az előirányzatai feletti rendelkezési 
jogosultság tekintetében teljes jogkörű, önálló
adószámmal  és  pénzintézeti  számlával  rendelkező  helyi 
önkormányzati költségvetési szerv. 

11. Jogszabály által meghatározott közfeladata: 

11.1.   A  „Magyarország  helyi  önkormányzatairól”  szóló  2011.  évi  CLXXXIX.  törvény  –  Mötv.  –  84.  §  (1) 
bekezdése alapján Besnyő Község Önkormányzat és Beloiannisz Község Önkormányzata működésével, valamint az 
Önkormányzatok polgármesterei, vagy a jegyző feladat- és hatáskörébe tartozó ügyek döntésre való előkészítésével és 
végrehajtásával kapcsolatos feladatok ellátása s közreműködés az Önkormányzatok egymás közötti, valamint az állami 
szervekkel történő együttműködésének összehangolásában. 

11.2.  Az „államháztartásról” szóló 2011. évi CXCV. törvény 27. § (2) bekezdésében foglalt a helyi nemzetiségi 
önkormányzatok  bevételeivel  és  kiadásaival  kapcsolatban  a  tervezési,  gazdálkodási,  ellenőrzési,  finanszírozási, 
adatszolgáltatási és beszámolási feladatok, továbbá, a „nemzetiségek jogairól” szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 80. §-
ában  meghatározott  feladatok  ellátása  a  Beloiannisz  Község  Görög  Nemzetiségi  Önkormányzata  –  melynek 
székhelye:2455 Beloiannisz, Szarafisz utca 2. - működéséhez kapcsolódóan. 

12. A költségvetési szerv alaptevékenysége: TEÁOR ’08 alapján: 8411’08 Általános 
közigazgatás

 
Szakágazati besorolása: 841105 Helyi önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások igazgatási 

tevékenysége

Szakfeladat rend szerinti alaptevékenységei:

Megnevezés Szakfeladat száma 
12.1. Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége 841126
12.2. Országgyűlési képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek 841114
12.3. Önkormányzati képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek 841115
12.4. Országos és helyi nemzetiségi önkormányzati választásokhoz kapcsolódó 

tevékenységek 
841116

12.5. Európai parlamenti választásokhoz kapcsolódó tevékenységek 841117
12.6 Országos és helyi népszavazáshoz kapcsolódó tevékenységek 841118
12.7. Adó, illeték kiszabása, beszedése, adóellenőrzés 841133
12.8. Statisztikai tevékenység 841173

13. A költségvetési szerv vezetőjének, a Jegyzőnek a kinevezési rendje:

13.1. A jegyzői álláshelyet nyilvános pályázat útján kell betölteni. A pályázati eljárás előkészítésével 
és  lefolytatásával  kapcsolatos  feladatokat  a  székhely  önkormányzat:  Besnyő  Község  Önkormányzat 
polgármestere látja el. 

13.2. A  Jegyző  kinevezési  feltételeit  „a  közszolgálati  tisztviselőkről”  szóló  2011.  évi  CXCIX. 
törvény 247. § (1) bekezdésében rögzíti, a képesítési feltételek alól felmentés nem adható. 

13.3. A  Jegyzőt  Besnyő  Község  Önkormányzat  polgármestere  és  Beloiannisz  Község 
Önkormányzata  polgármestere  együttesen  nevezi  ki  lakosságarányos  többségi  döntéssel.  A  kinevezés 
határozatlan időre szól. 

13.4. A  Jegyző  tekintetében  az  egyéb  munkáltató  jogkört  Besnyő  Község  Önkormányzata 
polgármestere gyakorolja. 

13.5 A Közös  Önkormányzati  Hivatal  létrehozása  időpontjával  –  2013.  január  1-jei  hatállyal  – 
Besnyő  Község  Önkormányzat  polgármestere  és  Beloiannisz  Község  Önkormányzata  polgármestere 
megállapodhatnak  abban,  hogy  a  Közös  Önkormányzati  Hivatal  jogelődjeit  vezető  jegyzőket  – 
egyetértésükkel  –  pályázati  kiírás  nélkül  a  Közös  Önkormányzati  Hivatal  jegyzőjeként,  aljegyzőjeként 
foglalkoztatják, mely esetben a közszolgálati jogviszonyuk folyamatosnak minősül. 



A Besnyői  Közös  Önkormányzati  Hivatalt,  mint  helyi  önkormányzati  költségvetési  szervet  a  Jegyző vezeti  és 
képviseli. 

14.  A költségvetési szerv foglalkoztatottaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszony: 

14.1. A foglalkoztatott köztisztviselők jogviszonya közszolgálati jogviszony, melyre „a közszolgálati 
tisztviselőkről” szóló 2011. évi CXCIX. törvény – Kttv. – rendelkezései az irányadók. 

14.2. A költségvetési szerv munkavállalói jogviszonyára a Kttv. szabályain túlmenően „a Munka 
törvénykönyvéről” szóló 2012. évi I. törvény rendelkezései is alkalmazandók. 

14.3. A  költségvetési  szervvel  megbízásos  jogviszonyban  állók  esetében  a  Ptk.  vonatkozó 
rendelkezései az irányadóak. 

15. A költségvetési szerv feladatellátását szolgáló vagyon: 

15.1. a besnyői 475/6. hrsz-ú, 2456 Besnyő, Fő utca 35. szám alatti, a költségvetési szerv székhelye 
elhelyezését  biztosító  ingatlan  a  benne  lévő  berendezésekkel,  felszerelésekkel,  együtt  Besnyő  Község 
Önkormányzata kizárólagos tulajdonát képezi. 

15.2. a beloianniszi  1.  hrsz-ú 2455 Beloiannisz,  Szarafisz utca 2.  sz.  alatti,  a költségvetési  szerv 
telephelyéül szolgáló,  az állandó jelleggel  működő Kirendeltség elhelyezését  biztosító ingatlanban lévő 
irodai helyiségek, a bennük lévő berendezésekkel együtt Beloiannisz Község Önkormányzata kizárólagos 
tulajdonát képezi. 

A 15.1. – 15.2. pont alatti ingatlan, iroda helyiségek és ingóságok tekintetében a költségvetési szervet térítésmentes 
használati jog illeti meg. 

A költségvetési szerv tulajdonában lévő eszközöket az ingóleltára tartalmazza. 

2013.  január  1-i  hatállyal  a  költségvetési  szerv  általi  beszerzésekből  származó  vagyon  a  költségvetési  szerv  
tulajdonát képezi, melyre nézve a rendelkezési jog a költségvetési szervet illeti meg. 

16.  A költségvetési szerv vállalkozási tevékenységet nem folytat.

Záradék:

Az Alapító Okiratot Besnyő Község Önkormányzat Képviselő-testülete 278/2012. (XII.12.) számú határozatával, 
Beloiannisz Község Önkormányzat Képviselő-testülete 115/2012. (XII.14.) számú határozatával fogadta el.

Besnyő, 2012. december 17. Beloiannisz, 2012. december 17.

/: Gémesiné Fejes Zsuzsanna :/ /: Papalexisz Kosztasz :/

Besnyő Község Önkormányzat Beloiannisz Község Önkormányzat

polgármestere polgármestere

/: Dr. Bugyi Katalin :/ /: Kóródi-Juhász Zsolt :/

Besnyő Község Önkormányzat Beloiannisz Község Önkormányzat

jegyzője jegyzője


