
 
KOZÁRMISLENYI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 

ALAPÍTÓ OKIRATA 
 

Kozármisleny Város Önkormányzata, Egerág Község Önkormányzata és Kisherend Község Önkormányzata 
képviselő-testületei 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) és (2) bekezdéseiben foglalt tartalmi követelményeknek megfelelően a Kozármislenyi Közös 
Önkormányzati Hivatal alapító okiratát az alábbiak szerint adjuk ki:  
 
1.) A költségvetési szerv megnevezése: 

Kozármislenyi Közös Önkormányzati Hivatal 
Rövidített elnevezése: Kozármislenyi KÖH 

 
2.) A költségvetési szerv 

székhelye: 7761 Kozármisleny, Pécsi út 124. 
telephelye: Kozármislenyi Közös Önkormányzati Hivatal Egerági Kirendeltsége 

7763 Egerág, Szabadság tér 1. 
 

3.) A költségvetési szerv közfeladata:  
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (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. 
 

4.) A költségvetési szerv alaptevékenysége: 
A közös hivatal ellátja a Mötv-ben és a vonatkozó egyéb jogszabályokban a számára meghatározott 
feladatokat Kozármisleny, Egerág és Kisherend települések vonatkozásában. A közös hivatal feladatait 
részletesen a társult települések önkormányzatainak képviselő-testületei által jóváhagyott, a közös hivatal 
működtetésére és fenntartására létrejött megállapodás tartalmazza. Egerág településen a közös hivatal 
kirendeltséget működtet, amely Egerág és Kisherend települések tekintetében ellátja a helyi igazgatási, 

pénzügyi, adózási tevékenységet. 

A közös hivatal gondoskodik a Kozármislenyi, Egerági és Kisherendi helyi önkormányzatok (valamint a 
helyi nemzetiségi önkormányzat) bevételeivel és kiadásaival kapcsolatban a tervezési, gazdálkodási, 
ellenőrzési, finanszírozási, adatszolgáltatási és beszámolási feladatok ellátásáról. 
 

 A költségvetési szerv államháztartási szakágazati besorolása: 
841105   Helyi önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége 
 

Alaptevékenységek államháztartási szakfeladat-rend szerinti besorolása: 
841126 Önkormányzatok és társulások általános végrehajtó igazgatási tevékenysége 
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 
841173 Statisztikai tevékenység 
841127 Helyi nemzetiségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége 
841133 Adó, illeték kiszabása, beszedése, ellenőrzése 

5.) A költségvetési szerv illetékessége, működési köre:  
Kozármisleny város, Egerág és Kisherend községek közigazgatási területe 

6.) Irányító szerv neve, székhelye: 
Kozármisleny Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
7761 Kozármisleny, Pécsi út 124. 



 2

 
7.) Alapítói jogokat gyakorló irányító szervek neve, székhelye: 

− Kozármisleny Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
7761 Kozármisleny, Pécsi út 124.  

− Egerág Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
7763 Egerág, Szabadság tér 1. 

− Kisherend Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
7763 Kisherend, Deák Ferenc u. 56. 

 
8.) A költségvetési szerv gazdálkodási besorolása: 

Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv. 
 

9.) A költségvetési szerv vezetőjének kinevezési, megbízási, választási rendje: 
A jegyző kinevezése a Mötv. 82-83.§-ai, valamint a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. 
törvény rendelkezéseinek megfelelően történik. A jegyzőt Kozármisleny Város polgármestere – pályázat 
alapján, határozatlan időre – nevezik ki. 
 

10.) A költségvetési szerv foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszony(ok) megjelölése: 
A foglalkoztatottak jogviszonya elsősorban köztisztviselői jogviszony, amelyre a közszolgálati 
tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadóak. Egyes foglalkoztatottjainak 
jogviszonya lehet munkajogviszony, valamint közfoglalkoztatási jogviszony a Munka Törvénykönyvéről 
szóló 2012. évi I. törvényben foglaltak szerint. Az egyéb foglalkoztatásra irányuló jogviszonyra a Polgári 
Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény rendelkezései az irányadóak (megbízásos jogviszony). 
 

Z á r a d é k :  
Jelen alapító okirat 2013. április 1. napján lép hatályba, egyúttal a 2013. március 2. napjától hatályos 
alapító okirat hatályát veszti. 

Az Egerági Önkormányzat képviselő-testülete a közös hivatal létrehozására vonatkozó szándékát a  
9/2013. (II.18.) számú képviselő-testületi döntésével nyilvánította ki. 

Kisherend települést a Baranya Megyei Kormánymegbízott a BAB/4/808-6/2013. számú döntésével  
2013. április 1. napjától a Kozármislenyi Közös Önkormányzati Hivatalhoz jelölte ki. 

 

Jelen alapító okiratot 
Kozármisleny Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 41/2013. (IV.03.) önkormányzati 
határozatával, 
Egerág Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 22/2013. (IV.02.) önkormányzati határozatával, 
Kisherend Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 13/2013. (IV.02.) önkormányzati 
határozatával, 

hagyta jóvá. 

Kozármisleny, 2013. április 3. 
 
 
 Völgyesi Gyula sk. Hegyi Győző s.k. 
 Kozármisleny Város polgármestere Egerág Község polgármestere 

 
Bóli Ildikó s.k. 

Kisherend Község polgármestere 

A kiadmány hiteléül: 
 
 
Kumliné dr. Tormási Zsuzsanna s.k. 
jegyző 


