
 

Okirat száma: Szv/32-9/2016/Szv. 

Alapító okirat 
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva 

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

1. A költségvetési szerv 
megnevezése, székhelye, telephelye 

1.1. A költségvetési szerv 

1.1.1. megnevezése: Szilvásváradi Közös Önkormányzati Hivatal  

1.2. A költségvetési szerv 

1.2.1. székhelye: 3348 Szilvásvárad, Miskolci út 1. 

1.2.2. telephelye(i): 

 telephely megnevezése telephely címe 

1 
Szilvásváradi Közös Önkormányzati 
Hivatal Nagyvisnyó Községi Kirendeltség 

3349 Nagyvisnyó, Fő út 12. 

2. A költségvetési szerv 
alapításával és megszűnésével összefüggő rendelkezések 

2.1. A költségvetési szerv alapításának dátuma: 2013. január 1. 

2.2. A költségvetési szerv alapításáról rendelkező jogszabály: Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 

2.3. A költségvetési szerv alapítására, átalakítására, megszüntetésére jogosult szerv 

2.3.1. megnevezése: Szilvásvárad Község Önkormányzata és Nagyvisnyó Község 
Önkormányzata 

2.3.2. székhelye: 3348 Szilvásvárad, Miskolci út 1.; 3349 Nagyvisnyó, Fő őt 12. 

2.4. A költségvetési szerv jogelőd költségvetési szervének 

 

 megnevezése székhelye 

1 
Szilvásvárad és Nagyvisnyó Községek 
Körjegyzősége 

3348 Szilvásvárad, Miskolci út 7. 
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3. A költségvetési szerv irányítása, felügyelete 

3.1. A költségvetési szerv irányító szervének 

3.1.1. megnevezése: Szilvásvárad Község Önkormányzata és Nagyvisnyó Község 
Önkormányzata 

3.1.2. székhelye: 3348 Szilvásvárad, Miskolci út 1.; 3349 Nagyvisnyó, Fő őt 12. 

3.2. A költségvetési szerv fenntartójának 

3.2.1.  megnevezése: Szilvásvárad Község Önkormányzata és Nagyvisnyó Község 
Önkormányzata 

3.2.2. székhelye: 3348 Szilvásvárad, Miskolci út 1.; 3349 Nagyvisnyó, Fő őt 12. 

4. A költségvetési szerv tevékenysége 

4.1. A költségvetési szerv közfeladata: Az önkormányzatok működésével, valamint a 
polgármesterek vagy a jegyző feladat- és hatáskörébe tartozó ügyek döntésre való 
előkészítésével és végrehajtásával kapcsolatos feladatok ellátása. Közreműködik az 
önkormányzatok egymás közötti, valamint az állami szervekkel történő együttműködés 
összehangolásában. 

4.2. A költségvetési szerv főtevékenységének államháztartási szakágazati besorolása: 

 szakágazat száma szakágazat megnevezése 

1 841105 Helyi önkormányzatok és társulások igazgatási tevékenysége 

4.3. A költségvetési szerv alaptevékenysége: Helyi önkormányzatok és társulások igazgatási 
tevékenysége 

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 képviselő-

választáshoz kapcsolódó tevékenységek 

4 016020 Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek 

4.5. A költségvetési szerv illetékessége, működési területe: Szilvásvárad és Nagyvisnyó 
községek közigazgatási területe 

4.6. A költségvetési szerv vállalkozási tevékenységének felső határa: a költségvetési szerv 
vállalkozási tevékenységet nem folytat. 
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5. A költségvetési szerv szervezete és működése 

5.1. A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje: A jegyzőt pályázat alapján 
Szilvásvárad és Nagyvisnyó Községek Önkormányzatainak Polgármesterei nevezik ki, 
határozatlan időre Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. 
törvény, továbbá a közszolgálati tisztviselőkről szóló törvény rendelkezéseinek 
megfelelően. A jegyző kinevezéséhez, felmentéséhez a polgármesterek lakosságszám-
arányos, többségi döntése szükséges. Az alapító okirat módosításának elfogadásakor – 
2012. január 1. napi adatokat figyelembe véve – fennálló lakosságszám-arányok: 
Szilvásvárad község 63 %, Nagyvisnyó község 37 %. A pályázati eljárás előkészítésével és 
lefolytatásával kapcsolatos feladatokat Szilvásvárad Község Önkormányzatának 
Polgármestere irányítja. A jegyzővel szembeni egyéb munkáltatói jogokat Szilvásvárad 
Község Önkormányzatának Polgármestere gyakorolja. 

5.2. A költségvetési szervnél alkalmazásban álló személyek jogviszonya: 

 foglalkoztatási jogviszony jogviszonyt szabályozó jogszabály 

1 közszolgálati jogviszony közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 

6. Záró rendelkezés 

Jelen alapító okiratot a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés napjától kell alkalmazni, 
ezzel egyidejűleg a költségvetési szerv 2012. december 12. napján kelt, alapító okiratot 
visszavonom. 
 
 
 

Kelt: Szilvásvárad, 2016. február 15. 

P.H. 

 

Szaniszló László polgármester 

 
 


