VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT
KÖZGYŰLÉSE

HATÁROZAT

Szám: 2/2014. (II. 13.) MÖK határozat
Tárgy: A Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal alapító okiratának módosítása
1. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése az államháztartásról szóló 2011. évi
CXCV. törvény 8. §-ában biztosított jogkörében a Veszprém Megyei Önkormányzati
Hivatal alapító okiratát módosító okiratot az 1. mellékletben foglaltak szerint jóváhagyja.
Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Imre László megyei jegyző
2. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése az államháztartásról szóló 2011. évi
CXCV. törvény 8. §-ában biztosított jogkörében a Veszprém Megyei Önkormányzati
Hivatal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát a 2. mellékletben foglaltak szerint
jóváhagyja.
A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése felkéri a megyei jegyzőt, hogy
gondoskodjon az egységes szerkezetű alapító okirat érintettek részére történő
megküldéséről és közzétételéről.
Határidő: azonnal
Felelős: Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke
Dr. Imre László megyei jegyző
Lasztovicza Jenő s.k.
megyei közgyűlés elnöke

A kiadmány hiteléül:

Dr. Imre László s.k.
megyei jegyző
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2/2014. (II.13.) MÖK határozat 1. melléklete

Alapító okiratot módosító okirat
A Veszprém Megyei Önkormányzat a Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal
megnevezésű költségvetési szerv alapító okiratát 2013. január 1-jei hatállyal az alábbiak
szerint módosítja:
1.) Az alapító okirat 4. pont „Szakágazat szerinti besorolása”
„Államháztartási szakágazati besorolása” megnevezésre módosul.

megnevezése

2.) Az alapító okirat 4. pontjában feltüntetett „Szakágazat szerinti besorolás” megnevezés
alatt feltüntetett 841105 szakágazat tartalmi megnevezés „helyi önkormányzatok és
társulások igazgatási tevékenysége” megnevezésre változik.
3.) Az alapító okirat 5. pontja „Tevékenység típusai” megnevezése „Szakmai
alaptevékenység kormányzati funkció szerinti megjelölése” megnevezésre, az
„Alaptevékenység” megnevezése „Kormányzati funkció” megnevezésre módosul.
4.) Az alapító okirat 5. pontjában szereplő alaptevékenységek törlésre kerülnek.
5.) Az alapító okirat 5. pontjában az
alaptevékenységek kerülnek megjelölésre:
011130

alábbi

Kormányzati

funkció

szerinti

041232

Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és
általános igazgatási tevékenysége
Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos
feladatok
Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási,
üzemeltetési, egyéb szolgáltatások
Start-Munka program – Téli közfoglalkoztatás

041233

Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

013350
013360

6.) Az alapító okirat 9. pontja törlésre kerül.
7.) Az alapító okirat 10., 11., 12., 13., 14., 15. pontjainak számozása 9., 10., 11., 12., 13.,
14. pontokra módosul.
8.) Az alapító okirat 11. pontjában szereplő „megyei főjegyző” megnevezés „megyei
jegyző” megnevezésre módosul.
9.) Az alapító okirat jelen módosító okirattal nem érintett rendelkezései változatlan
tartalommal hatályban maradnak.
10.) Jelen módosító okiratot a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2/2014. (II.13.)
MÖK határozatával jóváhagyta.
Veszprém, 2014. február 13.

Dr. Imre László
megyei jegyző

Lasztovicza Jenő
megyei közgyűlés elnöke
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2/2014. (II.13.) MÖK határozat 2. melléklete

ALAPÍTÓ OKIRAT
A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Magyarország helyi önkormányzatairól
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 84. § (3) bekezdése és (5) bekezdés c) pontja, az
államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8.§ (5) bekezdés, valamint az
államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Kormányrendelet
5.§ (1)-(2) bekezdései alapján az alábbi alapító okiratot adja ki:
1.

Költségvetési szerv megnevezése:

Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal

Idegen neve:

–––

Rövid neve:

–––

Székhelye:

8200 Veszprém, Megyeház tér 1.

Telephelye:

–––

Alapítás dátuma:

1991. január 30.
(1990. december 15.)

2.

Létrehozásáról rendelkező jogszabály
(határozat(ok)):

–––

3.

Közvetlen jogelődjének neve,
székhelye:

–––

4.

Jogszabályban meghatározott
közfeladata:

A
közgyűlés,
annak
bizottságai
és
tisztségviselői döntés előkészítő munkájának
segítése, a döntések szakmai előkészítése,
végrehajtásának szervezése és ellenőrzése.
A roma és a német területi nemzetiségi
önkormányzat
képviselő-testülete,
azok
bizottságai és tisztségviselői döntés előkészítő
munkájának segítése, a döntések szakmai
előkészítése, végrehajtásának szervezése és
ellenőrzése.

Államháztartási szakágazati
besorolása:

841105 Helyi önkormányzatok és társulások
igazgatási tevékenysége

5. Szakmai alaptevékenység kormányzati funkció szerinti megjelölése:
Kormányzati funkció

4
011130

041232

Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános
igazgatási tevékenysége
Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos
feladatok
Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési,
egyéb szolgáltatások
Start-Munka program – Téli közfoglalkoztatás

041233

Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

013350
013360

Vállalkozói tevékenység
--6.

7.
8.

9.

Illetékessége:

Veszprém megye közigazgatási területe

Működési köre:

–––

Irányító szerv(einek) neve,
székhelye:

Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése
8200 Veszprém, Megyeház tér 1.

Alapítói jogokkal felruházott
irányító szerv(ek) neve, székhelye:

Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése
8200 Veszprém, Megyeház tér 1.

Felügyeleti szerv(ek) neve,
székhelye:

–––

A feladatellátást szolgáló vagyon:
A Veszprém Megyei Önkormányzat tulajdonában és a Veszprém Megyei Önkormányzati
Hivatal kezelésében lévő ingatlan, ingó és egyéb vagyon használata a mindenkori
vagyonrendeletben meghatározottak szerint.
A gazdálkodáshoz rendelkezésre álló vagyon értéket a számviteli nyilvántartások alapján
elkészített mindenkori éves mérleg tartalmazza. A vagyoni állapotot a Hivatal
mindenkori leltára tartalmazza.

10.

A vagyon feletti rendelkezés joga:
A Hivatal által használt vagyonra és vagyona feletti rendelkezési jogára a Veszprém
Megyei Önkormányzat vagyonáról és a vagyonkezelés-, gazdálkodás szabályairól szóló
rendelet, valamint más hatályos jogszabályi előírások az irányadók.

11.

Vezetőjének (vezető szerve, testülete tagjainak) kinevezési, megbízási, választási
rendje:
Nyilvános pályázat alapján a közgyűlés határozatlan időre megyei jegyzőt nevez ki.

12.

Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszony(ok) megjelölése:
A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény, az 1994. évi LXIV.
törvény a polgármesteri tisztség ellátásának egyes kérdéseiről és az önkormányzati
képviselők tiszteletdíjáról, valamint a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I.
törvény.

13.

Egységes szerkezetű alapító okiratot
elfogadó határozat(ok):

63/2009. (V. 21.) MÖK határozat
96/2009. (VI.18.) MÖK határozat
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90/2010. (IV. 22.) MÖK határozat
114/2011. (VI. 23.) MÖK határozat
225/2011. (XII. 15.) MÖK határozat
2/2012.(II.16.) MÖK határozat
74/2012.(XII.20.) MÖK határozat
14.

2014. január 1-jétől

Hatály:

Záradék:
A Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal egységes szerkezetbe foglalt alapító
okiratát, a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2/2014. (II.13.) MÖK
határozatával 2014. január 1-jei-i hatállyal hagyta jóvá.
Hitelesítés:
Veszprém, 2014. február 13.
Dr. Imre László
megyei jegyző

Lasztovicza Jenő
megyei közgyűlés elnöke

