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K I V O N A T  
a Bénye Község Önkormányzata Képviselő-testületének és Gomba Község Önkormányzata Képviselő-

testületének 2019. november 28-án megtartott nyilvános együttes ülésének jegyzőkönyvéből 

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül az alábbi döntést hozta: 

 

197/2019.  (XI. 28.) képviselő-testületi határozat 

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testület megvitatta a Gombai Közös 

Önkormányzati Hivatal alapítására vonatkozó javaslatot és az alábbi határozatot hozta: 

 

1. Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Bénye Község 

Önkormányzatának Képviselő-testületével közösen a Magyarország helyi 

önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 84. §-ában rögzített 

felhatalmazása szerint, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. § (1) 

bekezdés b) pontja és 11. § (2) bekezdése alapján költségvetési szervet alapít Gombai 

Közös Önkormányzati Hivatal néven a határozat melléklete szerinti alapító okirattal. A 

költségvetési szerv jogelődje a Gombai Polgármesteri Hivatal.   

2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a határozat melléklete szerinti alapító 

okiratot az alapításnak a törzskönyvi nyilvántartásban történő bejegyzése céljából a 

Magyar Államkincstár Budapesti és Pest Megyei Igazgatóságához haladéktalanul küldje 

meg.  

 

 Határidő: azonnali 

 Felelős: Lehota Vilmos polgármester 

 
 

Lehota Vilmos sk.     Kósa Erzsébet Anikó sk. 

  polgármester       jegyző 

 

 

 

 

Kiadmány hiteléül: 

2019. november 28. 

 

 Kósa Erzsébet Anikó 
 



Okirat száma: 1/2019. KÖH 

Alapító okirat 

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

1.2. A költségvetési szerv 

1.2.1. székhelye: 2217 Gomba, Bajcsy-Zsilinszky utca 2. 

1.2.2. telephelye:  

 telephely megnevezése telephely címe 

1 
Gombai Közös Önkormányzati Hivatal Bényei 

Kirendeltsége 

2216 Bénye, Fő utca 74. 

2. A költségvetési szerv 
alapításával és megszűnésével összefüggő rendelkezések 

2.1. A költségvetési szerv alapításának dátuma: 2020. január 1. 

2.2. A költségvetési szerv alapításáról rendelkező jogszabály: a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 
2011. évi CLXXXIX. törvény 84. §-a, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. § (1) bekezdés b) 
pontja és 11. § (2) bekezdése 

2.3. A költségvetési szerv jogállását meghatározó jogszabály: az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. 
törvény II. fejezete 

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

2.4.1. megnevezése: Gomba Község Önkormányzata 

2.4.2. székhelye: 2217 Gomba, Bajcsy-Zsilinszky utca 2. 



2.4.3. megnevezése: Bénye Község Önkormányzata 

2.4.4. székhelye: 2216 Bénye, Fő út 74. 

2.5. A költségvetési szerv jogelőd költségvetési szervének 

 

 megnevezése székhelye 

1 Gombai Polgármesteri Hivatal 2217 Gomba, Bajcsy-Zsilinszky utca 2. 

3. A költségvetési szerv irányítása, felügyelete 

3.1. A költségvetési szerv irányító szervének 

3.1.1. megnevezése:  Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 

3.1.2. székhelye: 2217 Gomba, Bajcsy-Zsilinszky utca 2. 

 

4. A költségvetési szerv tevékenysége 

4.1. A költségvetési szerv közfeladata:  

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 3/A. § (1) bekezdése szerinti, költségvetési szerv részére 
jogszabályban meghatározott állami vagy önkormányzati feladat 

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: A helyi önkormányzatokról szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 84. 
§-a szerint az önkormányzat működésével, valamint a polgármester vagy a jegyző feladat- és hatáskörébe 
tartozó ügyek döntésre való előkészítése és végrehajtásával kapcsolatos feladatok ellátása.  A hivatal 
közreműködik az önkormányzatok egymás közötti, valamint az állami szervekkel történő 
együttműködésének összehangolásában.  

 

 

 

 



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 képviselőválasztásokhoz 

kapcsolódó tevékenységek 

4 016020 Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek 

 

4.5. A költségvetési szerv illetékessége, működési területe: Gomba és Bénye községek közigazgatási területe
  

5. A költségvetési szerv szervezete és működése 

5.1. A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje: a jegyzőt Gomba község polgármestere - a 
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 82. § (1) bekezdése értelmében– 
pályázat alapján határozatlan időre – nevezi ki közszolgálati jogviszonyba, és gyakorolja az egyéb 
munkáltatói jogköröket a Bénye és Gomba községek polgármesterei által a közös önkormányzati hivatalt 
vezető jegyző és az őt helyettesítő aljegyző feletti munkáltatói jogkör gyakorlására vonatkozó 
megállapodás alapján a közszolgálati tisztviselőkről szóló törvény vonatkozó rendelkezéseinek 
alkalmazásával. 

5.2. A költségvetési szervnél alkalmazásban álló személyek jogviszonya: 

 foglalkoztatási jogviszony jogviszonyt szabályozó jogszabály 

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

2 munkaviszony a Munka Törvénykönyvéről szóló 2013. évi I. törvény 

3 

közfoglalkoztatotti jogviszony a közfoglalkoztatásról és a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó, 

valamint egyéb törvények módosításáról szóló 2011. évi CVI. 

törvény 

4 megbízási jogviszony a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény  



6. Záró rendelkezés 

Jelen alapító okiratot 2020. január 1. napjától kell alkalmazni.  

Kelt: Gomba, 2019. november 28.  

P.H. 

 ______________________________   ______________________________   

 polgármester   polgármester 

 Lehota Vilmos   Kovács Erika 

 

  

 


