
 

Okirat száma: IV./……./2019. 

Alapító okirat 
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva 

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a alapján a Dombóvári 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: Dombóvári Közös Önkormányzati Hivatal 

1.1.2. rövidített neve: Dombóvári KÖH 

1.2. A költségvetési szerv 

1.2.1. székhelye: 7200 Dombóvár, Szabadság utca 18. 

1.2.2. telephelye(i): 

 telephely megnevezése telephely címe 

1 Koronás Udvarház 7200 Dombóvár, Bezerédj utca 14. 

2 Volt zeneiskola 7200 Dombóvár, Szabadság utca 14. 

3 Dombóvári Közös Önkormányzati Hivatal 
Szakcsi Kirendeltsége 

7213 Szakcs, Kossuth utca 4. 

4 Községháza Lápafő 7214 Lápafő, Kossuth utca 1. 

5 Községháza Várong 7214 Várong, Mező utca 1. 

6 
Dombóvári Közös Önkormányzati Hivatal 
Attalai Kirendeltsége 

7252 Attala, Kossuth utca 15. 

7 
Dombóvári Közös Önkormányzati Hivatal 
Csikóstőttősi Kirendeltsége 

7341 Csikóstőttős, Hunyadi tér 24. 

2. A költségvetési szerv 
alapításával és megszűnésével összefüggő rendelkezések 

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

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

 megnevezése székhelye 

1 Dombóvár Város Önkormányzata 7200 Dombóvár, Szabadság utca 18. 
2 Lápafő Község Önkormányzata 7214 Lápafő, Kossuth utca 1. 
3 Szakcs Község Önkormányzata 7213 Szakcs, Kossuth utca 4. 
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4 Várong Község Önkormányzata 7214 Várong, Mező utca 1. 
5 Attala Község Önkormányzat 7252 Attala, Kossuth utca 15. 

6 Csikóstőttős Község Önkormányzata 7341 Csikóstőttős, Hunyadi tér 24. 

 

2.3. A költségvetési szerv jogelőd költségvetési szervének 

 megnevezése székhelye 

1 Dombóvár Város Polgármesteri Hivatala 7200 Dombóvár, Szent István tér 1. 

2 Szakcs, Lápafő, Várong Községi 
Önkormányzatok Körjegyzősége 

7213 Szakcs, Kossuth L. utca 4. 

3 Attalai Közös Önkormányzati Hivatal 7252 Attala, Kossuth utca 15. 

4 Dalmandi Közös Önkormányzati Hivatal 7211 Dalmand, Hősök tere 5. 

3. A költségvetési szerv irányítása, felügyelete 

3.1. A költségvetési szerv irányító szervének 
3.1.1. megnevezése: Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

3.1.2. székhelye: 7200 Dombóvár, Szabadság utca 18. 

4. A költségvetési szerv tevékenysége 

4.1. A költségvetési szerv közfeladata: 

4.1.1. A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 84. § (1) 
bekezdése alapján a költségvetési szerv ellátja az önkormányzatok működésével, 
valamint a polgármester és a jegyző feladat- és hatáskörébe tartozó ügyek döntésre 
való előkészítésével és végrehajtásával kapcsolatos feladatokat.  A költségvetési szerv 
közreműködik az önkormányzatok egymás közötti, valamint az állami szervekkel 
történő együttműködésének összehangolásában. 

4.1.2. A költségvetési szerv a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 80. §-a 
alapján biztosítja a helyi nemzetiségi önkormányzatok részére az önkormányzati 
működés személyi és tárgyi feltételeit, továbbá gondoskodik a működéssel és 
gazdálkodással kapcsolatos végrehajtási feladatok ellátásáról. 

4.1.3. A költségvetési szerv a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 
CLXXXIX. törvény 95. § (4) bekezdése alapján munkaszervezeti feladatokat lát el 
Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete részvételével működő egyes 
önkormányzati társulások részére. 

4.1.4. A költségvetési szerv az irányító szerv döntése szerint ellátja egyes gazdasági 
szervezettel nem rendelkező, hozzárendelt költségvetési szervek tekintetében az 
államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. 
rendelet 9. § (1) a) pontja szerinti feladatokat a költségvetési szervekkel kötött, a 
munkamegosztás és a felelősségvállalás rendjét rögzítő megállapodásokban foglaltak 
szerint. 
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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: 

4.3.1. A költségvetési szerv ellátja a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. 
évi CLXXXIX. törvényben és a vonatkozó egyéb jogszabályokban az önkormányzati 
hivatalra meghatározott feladatokat Dombóvár, Szakcs, Lápafő, Várong, Attala és 
Csikóstőttős településeken a költségvetési szerv létrehozásáról és működtetéséről 
szóló megállapodásban, valamint a szervezeti és működési szabályzatában foglaltak 
szerint. 

4.3.2. Szakcs községben a költségvetési szervnek kirendeltsége működik az 
önkormányzati hivatali feladatok Szakcs, Lápafő és Várong településeken való 
közvetlen ellátása érdekében. 

4.3.3. Attala községben a költségvetési szervnek kirendeltsége működik az 
önkormányzati hivatali feladatok – elsősorban az igazgatási, pénzügyi és adózási 
tevékenységek – Attala településeken való közvetlen ellátása érdekében. 

4.3.4. Csikóstőttős községben a költségvetési szervnek kirendeltsége működik az 
önkormányzati hivatali feladatok – elsősorban az igazgatási, pénzügyi és adózási 
tevékenységek – Csikóstőttős településeken való közvetlen ellátása érdekében. 

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 011140 Országos és helyi nemzetiségi önkormányzatok igazgatási 
tevékenysége 

3 011220 Adó-, vám- és jövedéki igazgatás 
4 013210 Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások 

5 013350  Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos 
feladatok  

6 013360 Más szerv részére végzett pénzügyi-, gazdálkodási, üzemeltetési, 
egyéb szolgáltatások 

7 016010 Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti 
képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek 

8 016020 Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek 
9 031030 Közterület rendjének fenntartása 

10 041231  Rövid időtartamú közfoglalkoztatás  
11 041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás  
12 041236 Országos közfoglalkoztatási program 
13 044310 Építésügy igazgatása 
14 083030 Egyéb kiadói tevékenység 
15 107030 Szociális foglalkoztatás 

4.5. A költségvetési szerv illetékessége, működési területe: 
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4.5.1. Dombóvár város, Szakcs, Lápafő, Várong, Attala és Csikóstőttős községek 
közigazgatási területe.  

4.5.2. A költségvetési szerv a közterület-felügyelői feladatokat Dombóvár város 
közigazgatási területére kiterjedő illetékességgel látja el. 

5. A költségvetési szerv szervezete és működése 

5.1. A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje:  

A költségvetési szervet a jegyző vezeti, akit a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 
2011. évi CLXXXIX. törvény 82. § (1) bekezdése, valamint a közszolgálati tisztviselőkről 
szóló 2011. évi CXCIX. törvény alapján Dombóvár város polgármestere nevez ki 
határozatlan időre nyilvános pályázati eljárás alapján. A pályázati eljárás előkészítésével 
és lefolytatásával kapcsolatos feladatokat Dombóvár város polgármester látja el.  A jegyzőt 
Dombóvár város polgármestere mentheti fel. A jegyző felett Dombóvár város 
polgármestere gyakorolja a munkáltatói jogokat. 

5.2. A költségvetési szervnél alkalmazásban álló személyek jogviszonya: 

 foglalkoztatási jogviszony jogviszonyt szabályozó jogszabály 

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

2 Munkaviszony a Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 
3 Megbízási jogviszony a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 

4 Közalkalmazotti jogviszony a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. 
törvény 

5 
Közfoglalkoztatási jogviszony a közfoglalkoztatásról és a közfoglalkoztatáshoz 

kapcsolódó, valamint egyéb törvények módosításáról 
szóló 2011. évi CVI. törvény 
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Polgármester foglalkoztatási 
jogviszonya, mint választással 
létrejövő, sajátos közszolgálati 
jogviszony (választott 
tisztségviselő) 

a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 
CLXXXIX. törvény és a közszolgálati tisztviselőkről szóló 
2011. évi CXCIX. törvény 

 
 


