
ALAPÍTÓ OKIRAT
egységes szerkezetben

Balatonszőlős  és  Pécsely  Községek  Önkormányzati  Képviselő-testületei  a  helyi 
önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 38. § (1) bekezdésében, az államháztartásról 
szóló  1992.  évi  XXXVIII.  törvény 66.  §-a,  valamint  a  költségvetési  szervek  jogállásáról  és 
gazdálkodásáról  szóló  2008.  évi  CV.  törvény  1.§-a  alapján  az  alábbi  (egységes  szerkezetbe 
foglalt) alapító okiratot adják ki:

1. A költségvetési szerv
a) Neve: Balatonszőlős és Pécsely Községek Körjegyzősége
b) Rövid neve: Balatonszőlős Körjegyzőség
c) Székhelye: 8233 Balatonszőlős, Fő utca 9.

2. A költségvetési szerv alapításának időpontja:
2005. december 31.

3. Létrehozásáról rendelkező határozatok:
Balatonszőlős Község Önkormányzati Képviselő-testületének 151/2005. (IX. 26.) Kt. határozata
Pécsely Község Önkormányzati Képviselő-testületének 123/2005. (IX. 26.) Kt. határozata

4. Jogszabályban meghatározott közfeladata:
A  Körjegyzőség,  a  helyi  önkormányzatokról  szóló  1990.  évi  LXV.  törvény  39-40.  §-ában 
foglaltak  szerint  ellátja  az  alapító  önkormányzatok  községeinek  igazgatási  feladatait,  az 
államháztartásról  szóló  1992.  XXXVIII.  törvény  66.  §-a  szerint  a  helyi  önkormányzatok 
gazdálkodásának végrehajtó szerve. A Körjegyzőség ellátja Balatonszőlős és Pécsely községek 
igazgatási  feladatait,  az  önkormányzatok  működésével,  valamint  az  államigazgatási  ügyek 
döntésre  való  előkészítésével  és  végrehajtásával  kapcsolatos  feladatokat.  A  Körjegyzősége 
ellátja  továbbá  a  Képviselő-testületek,  a  bizottságok  és  a  települési  képviselők  működésével 
kapcsolatos  igazgatási  feladatokat,  a  polgármesterek  hatáskörébe  tartozó  államigazgatási 
döntések előkészítését és végrehajtását.

5. Alaptevékenysége: 
2009. december 31-ig 2010. január 1-től
75115-3. Önkormányzatok és többcélú 
kistérségi társulások igazgatási tevékenysége 

841126 Önkormányzatok és többcélú 
kistérségi társulások igazgatási tevékenysége

75114-2 Területi, körzeti igazgatási szervek 
tevékenysége

841133 Adó illeték kiszabása beszedése 
adóellenőrzése

75192-2 Önkormányzatok, valamint többcélú 
kistérségi társulások elszámolásai

841114 Országgyűlési képviselő-
választásokhoz kapcsolódó tevékenységek

85328-8 Egyéb szociális és gyermekjóléti 
szolgáltatás

841115 Önkormányzati képviselő-
választásokhoz kapcsolódó tevékenységek

75117-5 Országgyűlési képviselőválasztással 
kapcsolatos feladatok végrehajtása

841116 Országos települési és területi 
kisebbségi önkormányzati választásokhoz 
kapcsolódó tevékenységek

75118-6 Önkormányzati képviselő-
választással kapcsolatos feladatok 
végrehajtása

841117 Európai parlamenti képviselő-
választáshoz kapcsolódó tevékenységek

841118 Országos és helyi népszavazáshoz 
kapcsolódó tevékenységek
841173-1 Statisztikai tevékenység
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Szakágazati besorolása:
Ágazat száma és megnevezése

Alágazat száma és megnevezése
Szakágazat száma és megnevezése

Államháztartási szakágazat száma és megnevezése
84 Közigazgatás, védelem, kötelező társadalombiztosítás

841 Közigazgatás
8411 Általános közigazgatás

Helyi szintű általános végrehajtó igazgatási tevékenység
841105 Helyi önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások 
igazgatási tevékenysége

6. Illetékességi területe:
Balatonszőlős és Pécsely Községek közigazgatási területe.

7. Alapítói jogokkal felruházott irányító szervek neve, székhelye:
a) Balatonszőlős Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

székhely: 8233 Balatonszőlős, Fő utca 9.
b) Pécsely Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

székhely: 8245 Pécsely, Vásártér utca 148/A.

8. Típus szerinti besorolása:
a) A tevékenység jellege alapján:      közhatalmi
b) Feladatellátáshoz kapcsolódó funkciója alapján: önállóan működő és gazdálkodó

9. Gazdálkodása, gazdálkodásának belső ellenőrzése:
A körjegyzőség  költségvetését  az  alapító  Önkormányzatok  együttes  ülésén,  évente  állapítják 
meg. A Körjegyzőség fenntartásához az alapító Önkormányzatok 50-50 %-ban járulnak hozzá. A 
Körjegyzőség belső ellenőrzését a Balatonfüredi Többcélú Kistérségi Társulás belső ellenőre és 
Balatonfüred jegyzője látja el.

10. A költségvetési szerv vezetőjének, a körjegyzőnek a kinevezési rendje:
A  körjegyzői  álláshelyet  nyilvános  pályázat  útján  kell  betölteni.  A  pályázati  eljárás 
előkészítésével  és  lefolytatásával  kapcsolatos  feladatokat  a  székhely  önkormányzat 
polgármestere látja el.
A  körjegyzőt,  az  alapító  önkormányzatok  Képviselő-testületei  nevezik  ki  együttes  ülésen, 
minősített többséggel meghozott döntéssel. A kinevezés határozatlan időre szól.

11. Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszony megjelölése:
Foglalkoztatottjainak  jogviszonya  alapesetben  köztisztviselő,  akikre  a  köztisztviselők 
jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény az irányadó. Foglalkoztatottjainak jogviszonya lehet 
továbbá közalkalmazott, akikre a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 
az irányadó.  Egyes  foglalkoztatottjainak  a  jogviszonya  munkavállaló,  akikre  nézve  a  Munka 
Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. törvény az irányadó. Egyéb foglalkoztatásra irányuló 
jogviszonyra a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény vonatkozik (pl. megbízási 
jogviszony).

12. Munkáltatói jogok gyakorlása
A Körjegyzőség dolgozói felett a munkáltatói jogokat a Körjegyző gyakorolja.

13. Kisegítő tevékenysége, arányának felső határa a szerv kiadásaiban:
A körjegyzőség kisegítő tevékenységet nem folytat.
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14. Vállalkozási tevékenysége, arányának felső határa a szerv kiadásaiban:
A körjegyzőség vállalkozási tevékenységet nem folytat.

15. Jogi személyiségű szervezeti egységeinek adatai:
A körjegyzőségnek jogi személyiségű szervezeti egysége nincs.

16. Rendelkezés a bankszámláról
A Körjegyzőség  a  Kinizsi  Bank Balatonfüredi  Fiókjánál  vezetett  73200110-11276296 számú 
költségvetési elszámolási számlája felett a bankszámla feletti rendelkezési jogot az utalványozás 
és ellenjegyzés rendje szerint gyakorolja.

17. Feltételek
A feladatok ellátásához a Körjegyzőségnek rendelkezésére állnak a Balatonszőlős, Fő u. 9. szám 
alatti Faluházban, valamint a kihelyezett ügyfélfogadások lebonyolításához, a Pécsely, Vásártér 
u.  148/A.  alatti  Önkormányzati  épületben  található  irodahelyiségek.  A  feladatok  ellátásához 
szintén rendelkezésre állnak a Körjegyzőség helyiségeiben lévő leltár szerint nyilvántartott tárgyi 
eszközök,  és  szellemi  termékek  (immateriális  javak),  melyeket  a  Körjegyzőség  dolgozói 
munkaköri leírásuk és a külön jogszabályokban meghatározottak szerint használhatnak.

18. A Körjegyzőség vagyona
A Körjegyzőség 2005. december 31-i állapot szerinti vagyona 0 Ft. A Balatonszőlős, Fő u. 9. 
szám  alatti  Faluházban  található  irodahelyiségek  és  tárgyi  eszközök  Balatonszőlős  község 
Önkormányzatának  tulajdonát  képezik.  A  Pécsely,  Vásártér  u.  148/A.  alatti  Önkormányzati 
épületben  található  irodahelyiségek  és  tárgyi  eszközök  Pécsely  község  Önkormányzatának 
tulajdonát képezik.

19. A megszüntetés szabályozása
A  Körjegyzőség  megszüntetéséről  az  alapítók  döntenek.  A  megszüntetéssel  járó 
kötelezettségekre a Társulási megállapodásba foglalt szabályokat kell megfelelően alkalmazni. 

Balatonszőlős, 2011. december 14.

Mórocz László Sebők Lajos
Balatonszőlős Község Polgármestere Pécsely Község Polgármestere

Jurics Tamás
Körjegyző

Záradék
Az egységes szerkezetű új alapító okiratot

Balatonszőlős Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2011. december 14-i ülésén a 
157/2011. (XII.14.) Kt. számú határozatával,

Pécsely Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2011. december 12-i ülésén 133/2011. 
(XII.12.) Kt. számú határozatával

fogadta el.

Jurics Tamás
Körjegyző
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