
A LÖVŐI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 
ALAPÍTÓ OKIRATA 

 
 
 
 
Lövő, Völcsej és Nemeskér Községek Képviselő-testületei az államháztartásról szóló 
2011. évi CXCV. törvény 8. § (5) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, az 
államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. 
rendelet 5. § (1)-(2) bekezdésében foglalt tartalmi követelményeknek megfelelően  az 
alábbi alapító okiratot adják ki:  
 
 
1.) A költségvetési szerv megnevezése: 

 Lövői Közös Önkormányzati Hivatal  
 Rövidített elnevezése: Lövői KÖH 
  a.)Jogelődje megnevezése,székhelye:Lövő-Völcsej-Nemeskér Körjegyzőség 
                                                             9461 Lövő, Fő u. 181.   
       

2.) A költségvetési szerv székhelye: 
 székhely: 9461 Lövő, Fő u. 181. 
 

3.) A költségvetési szerv telephelyei: 
 telephely: 9462 Völcsej, Fő u. 50. 
 telephely: 9471 Nemeskér, Fő u. 32.  
 
 
4.) A költségvetési szerv közfeladata:  

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

5.) A költségvetési szerv alaptevékenysége 
 A közös hivatal ellátja a Mötv.-ben és a vonatkozó egyéb jogszabályokban a 
 számára meghatározott feladatokat Lövő, Völcsej és Nemeskér települések 
 vonatkozásában. A közös hivatal feladatait részletesen a társult települések 
 önkormányzatai által jóváhagyott, a közös hivatal működtetésére és 
 fenntartására létrejött megállapodás tartalmazza. 
 
 
6.) A költségvetési szerv államháztartási szakágazati besorolás: 
 841105  Helyi önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi  
    társulások igazgatási tevékenysége 
                A szakfeladatként meghatározottak ellátása. 
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7.) A költségvetési szerv alaptevékenységének szakfeladatrend szerinti 
 besorolása: 

 841114  Országgyűlési képviselő választáshoz kapcsolódó  
    tevékenységek 
 841115  Önkormányzati képviselő választáshoz kapcsolódó  
    tevékenységek 
 841116  Országos és helyi nemzetiségi önkormányzati képviselő 

  választásokhoz kapcsolódó tevékenységek  
 841117  Európai parlamenti képviselő választáshoz kapcsolódó 

  tevékenységek 
 841118  Országos és helyi népszavazáshoz kapcsolódó  
    tevékenységek 
 841126  Önkormányzatok és társulások általános végrehajtó  

  igazgatási tevékenysége 
 841133  Adó, illeték kiszabása, beszedése, adóellenőrzés 
 841173  Statisztikai tevékenység 
  

        A Hivatal vállalkozási tevékenységet nem folytat. 
 

8.) A költségvetési szerv illetékessége, működési köre: 
 Lövő község, Völcsej község, Nemeskér község közigazgatási területe. 

 
9.) A költségvetési szervet irányító szervének neve, székhelye:  

Lövő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
9461 Lövő, Fő u. 181.  

 
10.) A költségvetési szerv alapítói jogokat gyakorló irányító szerv neve, 

 székhelye:  
• Völcsej Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 

9462 Völcsej, Fő u. 50. 
• Nemeskér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 

9471 Nemeskér, Fő u. 32.  
• Lövő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 

9461.Lövő,Fő u.181.  
 

11.) A költségvetési szerv gazdálkodási besorolása: 
Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv. 

 
12.) A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje:                                     

A jegyző kinevezése a Mötv. 82-83,146/C. §-ai, valamint a közszolgálati tiszt-
viselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezéseinek megfelelően törté-
nik.  
Az érintett települések polgármesterei- pályázat alapján –határozatlan időre 
nevezik ki a jegyzőt. A jegyző kinevezéséh az érintett települések polgármeste-
reinek lakosságszám-arányos többségi döntése szükséges. 
 

13.)  A költségvetési szerv foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jok  
        viszony(ok) megjelölése: 

A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény valamint a 
Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvényrendelkezései az 
irányadók, illetve egyéb foglalkoztatási jogviszony (pl.: megbízási jogviszony) 
is létrejöhet a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény szabályai 
szerint. 
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ZÁRADÉK: 

 
 Jelen alapító okirat 2013. január 1. napján lép hatályba. 
        Jelen alapító okiratot    
         Lövő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 75/2012. (XII.13.)  
         határozatával, 
         Völcsej Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 39/2012. (XII.18.) 
         határozatával,   
         Nemeskér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 41/2012.(XII.18.)  
         határozatával hagyták jóvá.  
 

 
Lövő, 2012. december 13. 

 
 
 
       

 
                                                Balics János      
                            polgármester      
                Lövő Község Önkormányzata 

 
 
 
 

 
           
 
          Szőke Attila                                                              Joóné Nagy Csilla  
         polgármester                                                                 polgármester 
Völcsej Község Önkormányzata                            Nemeskér Község Önkormányzata 
 
 
 
 
 

 
           

 
 
 


