
Buj Község Önkormányzata Képviselő-testülete 

199/2019. (XII.10.) határozata 

 

a Buji Közös Önkormányzati Hivatal Alapító Okiratának elfogadásáról 

 

 

Buj Község Önkormányzat Képviselő-testülete Tiszatelek Község Önkormányzat Képviselő-

testületével Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 85.§ 

(3) bekezdésében foglaltak alapján 2020. január elsejei hatállyal Közös Önkormányzati Hivatal 

jogutódlással, összeolvadással történő létrehozásáról döntött. 

Buj Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Buji Közös Önkormányzati Hivatal Alapító 

Okiratát a határozat mellékletében foglaltak szerint elfogadja. 

 
Felkéri a polgármestert, hogy a képviselő-testület határozatát küldje meg Tiszatelek. község 

Polgármesterének. 

 

Felhatalmazza a polgármestert az Alapító Okirat aláírására. 

Alapító okirat 

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

1.2. A költségvetési szerv 

1.2.1. székhelye: 4483 Buj, Rákóczi utca 1. 

1.2.2. telephelye(i): 

 telephely megnevezése telephely címe 

1 
Buji Közös Önkormányzati Hivatal Tiszateleki 
Kirendeltsége 

4487 Tiszatelek, Tanács. utca 1. 

2. A költségvetési szerv 
alapításával és megszűnésével összefüggő rendelkezések 

2.1. A költségvetési szerv alapításának dátuma: 2020. január 01. 

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

2.2.1. megnevezése: Buj Község Önkormányzata 



2.2.2. székhelye: 4483 Buj, Rákóczi utca 1. 

2.2.3. megnevezése: Tiszatelek Község Önkormányzata 

2.2.4. székhelye: 4487 Tiszatelek, Tanács utca 20. 

2.3. A költségvetési szerv jogelőd költségvetési szervének 

 megnevezése székhelye 

1 Buji Polgármesteri Hivatal 4483 Buj, Rákóczi utca 1. 

2 Tiszateleki Közös Önkormányzati Hivatal  4487 Tiszatelek, Tanács utca 20. 

3. A költségvetési szerv irányítása, felügyelete 

3.1. A költségvetési szerv irányító szervének 

3.1.1. megnevezése: Buj Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

3.1.2. székhelye: 4483 Buj, Rákóczi utca 1. 

4. A költségvetési szerv tevékenysége 

4.1. A költségvetési szerv közfeladata: A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. 
törvény (a továbbiakban: Mötv.) 84.§ (1) bekezdése alapján Buj Község Önkormányzata és Tiszatelek 
Község Önkormányzata működésével, valamint az Önkormányzatok polgármesteri, és a jegyző 
feladat- és hatáskörbe tartozó ügyek döntésre történő előkészítésével és végrehajtásával 
kapcsolatos feladatok ellátása és közreműködés az Önkormányzatok egymás közötti, valamint az 
állami szervekkel történő együttműködésének összehangolásban. 

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 közös hivatal ellátja a 2011. évi CLXXXIX. törvényben és 
a vonatkozó egyéb jogszabályokba a számára meghatározott feladatokat Buj és Tiszatelek 
települések vonatkozásában. A közös önkormányzati hivatal feladatait részletesen a települések 
önkormányzatai által jóváhagyott, a közös önkormányzati hivatal működtetésére és fenntartására 
létrejött megállapodás tartalmazza. Tiszatelek településen a közös önkormányzati hivatalnak 
kirendeltsége működik az igazgatási, pénzügyi, adózási tevékenység végzésére. 

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

szolgáltatások 

5 
016010 Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti 

képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek 

6 016020 Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek 

7 016030 Állampolgársági ügyek 

8 109010 Szociális szolgáltatások igazgatása  

 

4.5. A költségvetési szerv illetékessége, működési területe: Buj. Község és Tiszatelek Község 
közigazgatási területe. 

 

 

5. A költségvetési szerv szervezete és működése 

5.1. A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje: A jegyző kinevezése a Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 82-83 §-i, valamint a közszolgálati 
köztisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezéseinek megfelelően történik. A jegyző 
jogviszonya határozatlan idejű köztisztviselői jogviszony, magasabb vezetői megbízással, mely 
pályázati úton tölthető be. Jelen költségvetési szerv alapításakor a Buji Közös Önkormányzati 
Hivatal jegyzője, Buj Község Önkormányzat Polgármesterének és Tiszatelek Község Önkormányzat 
Polgármesterének lakosságszámarányos (2291 fő 62 % 1389 fő 38 %) döntése alapján a Buji 
Polgármesteri Hivatal jegyzője. 

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 törvénykövéről szóló 2012. évi I. törvény 

3 megbízási jogviszony a polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 

6. Záró rendelkezés 

Jelen alapító okiratot a 2020 január 01. napjától kell alkalmazni. 

Kelt: Buj, időbélyegző szerint 

 



  ____________________________   _____________________________  

 

 

 

 

 

……………………….. 
 Tiszatelek. Község Önkormányzata 

Polgármestere 

……………………………..  
Buj Község Önkormányzata 

Polgármestere 


