
 

 

  
SOMOGY MEGYEI FŐJEGYZŐ 

  

7400 KAPOSVÁR, Vármegyeháza, Fő utca 10. 

tel.: 82/898-246 
e-mail: voros@som-onkorm.hu 

 

Ügyiratszám: SMÖ/322-1/2014. 

 

ELŐTERJESZTÉS 
a Somogy Megyei Önkormányzati Hivatal Alapító Okiratának 

módosításáról 
 

A Somogy Megyei Önkormányzati Hivatal Alapító Okirata tartalmazza a Hivatal, mint 

költségvetési szerv tevékenységeit az államháztartási szakfeladatok rendje (a továbbiakban: 

szakfeladatrend) szerinti - szakfeladatszámmal és megnevezéssel – besorolásban. A Hivatal 

Alapító Okiratát a közgyűlés 26/2012.(IV.27.)  sz. határozatával fogadta el, 41/2013.(XII.19.) 

közgyűlési határozatával pedig módosította.  

Az Országgyűlés módosította az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 

368/2013. (XII.31.) Korm. rendeletet (továbbiakban: Ávr.), valamint megjelent a kormányzati 

funkciók, államháztartási szakfeladatok és szakágazatok osztályozási rendjéről szóló 68/2013. 

(XII.29.) NGM rendelet. E két jogszabály értelmében a Magyar Államkincstár által vezetett, 

közhiteles nyilvántartásba bejegyzett államháztartási szakfeladat kódok 2013. december 31-i 

hatállyal minden törzskönyvi alany tekintetében lezárásra kerültek, az alaptevékenységek 

besorolását eddig biztosító államháztartási szakfeladatok helyett új, kormányzati funkció 

kódokat használó rendszerre történő áttérés kötelező. Az önkormányzat és a Hivatal 

működését befolyásoló dokumentumokat és szabályzatokat e jelentős változás miatt 

módosítani kell. 

A Hivatal Alapító Okiratában a szakfeladat számok megváltozásán túl egyéb tartalmi 

egyszerűsítési szabályok is életbe léptek, melyek átvezetése kötelező.  

Kérjük a Közgyűlést, hogy a Somogy Megyei Önkormányzati Hivatal Alapító Okiratát 

érintően mind a módosító okiratot (előterjesztés 1. sz. melléklete), mind az egységes 

szerkezetű okiratot (előterjesztés 2. sz. melléklete) elfogadni szíveskedjen. 

 

Határozati javaslat: 

 

1. A Somogy Megyei Közgyűlés jóváhagyja a Somogy Megyei Önkormányzati Hivatal 

2. sz. melléklet szerinti egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okiratát, és az 1. sz. 

melléklet szerinti Módosító Okiratot. 

2. A közgyűlés felkéri Dr. Vörös Tamás megyei főjegyzőt a változások átvezetésére és a 

változásokról az illetékes hatóságok értesítésére. 

 

Felelős:  dr. Vörös Tamás megyei főjegyző 

Határidő:  azonnal 

 

 

Kaposvár, 2014. február 05. 

 Dr. Vörös Tamás 

Az előterjesztést készítette: 

Dr. Halmosné dr. Skrinyár Judit 

irodavezető 
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1. melléklet a ……/2014.(II.20.) közgyűlési határozathoz 

 

MÓDOSÍTÓ OKIRAT 
 

A Somogy Megyei Önkormányzati Hivatalnak a Somogy Megyei Közgyűlés által a 26/2012. 

(IV.27.) közgyűlési határozattal jóváhagyott, hatályos Alapító Okiratát a Somogy Megyei 

Közgyűlés az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8.§ (5) bekezdésében kapott 

felhatalmazás alapján az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 

368/2011.(XII.31.) Korm. rendelet 5.§ (1)-(2) bekezdése szerinti tartalommal, a kormányzati 

funkciók, államháztartási szakfeladatok és szakágazatok osztályozási rendjéről szóló 68/2013. 

(XII.29.) NGM rendeletben kihirdetett alaptevékenység besorolási kódok figyelembe 

vételével az alábbiak szerint módosítja: 

 

Az Alapító Okirat 4., „A költségvetési szerv alaptevékenysége” megnevezésű pontján belül  

„Az alaptevékenységek államháztartási szakfeladatrend szerinti besorolása„ alcím teljes 

tartalma törlésre kerül. 

Az Alapító Okirat 4. a „költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkciók 

szerinti besorolása” alcím: 

011130 önkormányzatok és hivatalok jogalkotó és  

 általános igazgatási tevékenysége 

013330 pályázat- és támogatáskezelés, ellenőrzés 

016010 országgyűlési, önkormányzati és európai  

 parlamenti képviselőválasztásokhoz  

 kapcsolódó tevékenységek 

016020 országos és helyi népszavazáshoz kapcsolódó  

 tevékenységek 

016080 kiemelt állami és önkormányzati rendezvények 

044310 építésügy igazgatása 

045150 m.n.s. egyéb szárazföldi személyszállítás 

013350  az önkormányzati  vagyonnal való gazdálko- 

  dással kapcsolatos  feladatok 

047310  turizmus igazgatása és támogatása 

047320 turizmusfejlesztési támogatások és tevékeny- 

 ségek 

011310 külügyek igazgatása 

011320 nemzetközi szervezetekben való részvétel 

041140  területfejlesztés igazgatása 

013210   átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások 

013360  más szerv részére végzett pénzügyi- 

  gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb  

  szolgáltatások 

041231  rövid ideig tartó közfoglalkoztatás 

041233  hosszabb ideig tartó közfoglalkoztatás 

107030  szociális foglalkoztatás 

  

 beépítésre kerül. 
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Az Alapító Okirat 9., „9. A költségvetési szerv gazdálkodási besorolása” megnevezésű 

pontja törlésre kerül. 

 

Záradék: 

 

Az Alapító Okiratot módosító okirat a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzéssel lép 

hatályba.  

 

Az Somogy Megyei Önkormányzati Hivatal Alapító Okiratát módosító okiratot a Somogy 

Megyei Önkormányzat Közgyűlése a ……/2014.(II.20) közgyűlési határozatával hagyta jóvá.  

 

Kaposvár, 2014. február 20. 

 

 

 

 P.H. P.H. 

 

 

 

 Dr. Vörös Tamás Gelencsér Attila 

 megyei főjegyző a közgyűlés elnöke 
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2. melléklet a …/2014. (II.20.) közgyűlési határozathoz 

 

 

ALAPÍTÓ OKIRAT 

 
1. A költségvetési szerv neve: Somogy Megyei Önkormányzati Hivatal 

 

2. A költségvetési szerv székhelye:

   

7400 Kaposvár, Fő utca 10. 

 

3. Jogszabályban meghatározott 

közfeladata: 

A Somogy Megyei Önkormányzat 

működésével, a döntések szakmai 

előkészítésével, a döntések végrehajtásának 

szervezésével és ellenőrzésével, az 

államigazgatási ügyek döntésre való 

elkészítésével és végrehajtásával kapcsolatos 

közhatalmi feladatok ellátása, továbbá 

területfejlesztési, vidékfejlesztési, 

területrendezési, valamint koordinációs 

feladatok ellátása. 

 

4. A költségvetési szerv 

alaptevékenysége:  

 

A közgyűlés, annak bizottságai és 

tisztségviselői munkájának segítése, 

önkormányzati, jogi és igazgatási, valamint 

gazdasági tevékenység a Magyarország helyi 

önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. 

törvény, a területfejlesztésről és a 

területrendezésről szóló 1996. évi XXI. 

törvény, valamint az államháztartásról szóló 

2011. évi CXCV. törvény rendelkezései 

alapján. 

 

 Államháztartási szakágazati besorolása: 

 841 105 

 

 

Helyi önkormányzatok, valamint többcélú 

kistérségi társulások igazgatási tevékenysége 

Költségvetési szerv alaptevékenységének 

kormányzati funkciók szerinti besorolása 

 

011130 

         

013330 

016010 

 

 

016020  

 

016080 

044310 

045150 

013350 

 

 

 

 

 

önkormányzatok és hivatalok jogalkotó és 

általános igazgatási tevékenysége 

pályázat- és támogatáskezelés, ellenőrzés 

országgyűlési, önkormányzati és európai 

parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó 

tevékenységek 

országos és helyi népszavazáshoz kapcsolódó 

tevékenységek 

kiemelt állami és önkormányzati rendezvények 

építésügy igazgatása 

m.n.s. egyéb szárazföldi személyszállítás 

az önkormányzati vagyonnal való 

gazdálkodással kapcsolatos feladatok 
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047310 

047320 

 

011310 

011320 

041140 

013210 

013360 

 

 

041231 

041233 

107030 

 

turizmus igazgatása és támogatása 

turizmusfejlesztési támogatások és 

tevékenységek 

külügyek igazgatása 

nemzetközi szervezetekben való részvétel 

területfejlesztés igazgatása 

átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások 

más szerv részére végzett pénzügyi-

gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb 

szolgáltatások 

rövid ideig tartó közfoglalkoztatás 

hosszabb ideig tartó közfoglalkoztatás 

szociális foglalkoztatás 

 

5. Illetékessége, működési köre: Somogy megye 

 

6. Irányító szerv neve, székhelye: Somogy Megyei Önkormányzat Közgyűlése 

7400 Kaposvár, Fő utca 10. 

 

7. Fenntartó neve, címe: Somogy Megyei Önkormányzat 

7400 Kaposvár, Fő utca 10. 

 

8. A költségvetési szerv felügyeleti 

 szerve: 

Somogy Megyei Önkormányzat Közgyűlése 

7400 Kaposvár, Fő utca 10. 

 

9. *
 

 

 

 

10. A költségvetési szerv vezetőjének 

kinevezési rendje: 

 

A Somogy Megyei Önkormányzati Hivatalt a 

megyei főjegyző vezeti, akit a megyei 

közgyűlés elnöke pályázat alapján határozatlan 

időre nevez ki a Magyarország helyi 

önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. 

törvény 27.§ (3) bekezdése alapján. 

 

11. Foglalkoztatottjaira vonatkozó 

foglalkoztatási jogviszony(ok): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A foglalkoztatottak jogviszonya alapesetben 

közszolgálati jogviszony, amelyre a 2011. évi 

CXCIX. törvény az irányadó. Választott 

tisztségviselőire irányadó az 1994. évi LXIV. 

törvény vonatkozó része is. Egyes 

foglalkoztatottjainak a jogviszonya lehet 

munkavállalói, amelyre a 2012. évi I. törvény 

rendelkezései az irányadóak. Egyéb 

foglalkoztatásra irányuló jogviszonyra 

(megbízási jogviszony) az 1959. évi IV. 

törvény rendelkezései az irányadóak. 

 

12. A költségvetési szerv számlavezetője: 

 

      A költségvetési szerv számlaszáma: 

Magyar Államkincstár 

  

10039007-00321457-00000000 

Fizetési számla 

________________ 

*: Törölve 
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Záradék: 

 

Jelen Alapító Okirat a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzéssel lép hatályba, ezzel 

egyidejűleg a Somogy Megyei Önkormányzati Hivatal 2013. december 19-én kelt egységes 

szerkezetű Alapító Okirata hatályát veszti. 

 

Az Alapító Okiratot a Somogy Megyei Önkormányzat Közgyűlése a …../2014.(II.20.) 

közgyűlési határozatával jóváhagyta.  

 

 

Kaposvár, 2014. február 20. 

 

 

 

 P.H. P.H. 

 

 

 

 Dr. Vörös Tamás Gelencsér Attila 

 megyei főjegyző a közgyűlés elnöke 

 


