
Alapító Okirat 
 

A települési önkormányzatok többcélú kistérségi társulásairól szóló 2004. évi CVII. törvény 
14. §-nak (8) bekezdése módosította az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv., y 87. 
§-nak (2) bekezdését, mely alapján a Társulási Tanács munkaszervezetet hoz létre. A törvény 
előírásainak megfelelően új költségvetési szerv jön létre. 
 
A munkaszervezet megnevezése: Zirc Kistérség Többcélú Társulásának Munkaszervezete 

 
Működési területe: Zirci statisztikai kistérség 
 
Székhelye: 8420 Zirc, Rákóczi tér 15/B. 
 
Alapító szerve: Zirc Kistérség Többcélú Társulásának Társulási Tanácsa 
 
Felügyeleti szerve: Zirc Kistérség Többcélú Társulásának Társulási Tanácsa 
 
Alaptevékenysége:  A felügyeletet ellátó Társulási Tanács az 

intézmény feladatellátását 
alaptevékenységként határozza meg. 

 A Társulás fő alaptevékenységei az 
érvényes államháztartási szakágazati 
rendben: 

Jellemző alaptevékenység: 
75115-3 Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások igazgatási 
tevékenysége 

Használt szakfeladatok: 
70101-5 Saját, vagy bérelt ingatlan hasznosítása 

75175-7 Önkormányzati, valamint többcélú kistérségi társulási intézmények ellátó, 
kisegítő szolgálatai 

75176-8 Intézményi vagyon működtetése 

75192-2 Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások elszámolásai 

75196-6 Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások feladatra nem 
tervezhető elszámolásai 

80591-5 Oktatási célok és egyéb feladatok 

85120-0 Járóbetegek orvosi ellátása 

85121-9 Háziorvosi szolgálat 

Orvosi ügyelet 

85200-0 Állategészségügyi tevékenység 

85201-8 Állategészségügyi tevékenység 

85328-8 Egyéb szociális és gyermekjóléti szolgáltatás 

- Alaptevékenységére vonatkozó jogszabályok: az 1990. évi LXV. törvény helyi 
önkormányzatokról, a 2004. évi CVII. törvény a települési önkormányzatok 
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többcélú kistérségi társulásáról, valamint az 1996. évi XXI. törvény a 
területfejlesztésről. 

Vállalkozási tevékenység: nincs 
 
A szerv vezetője: munkaszervezet vezető, akit a Társulási Tanács nevez ki nyilvános pályázat 

útján. . 
Az intézmény maximális foglalkoztatotti létszáma: 10 fő. Az intézményvezetőre és az 
intézmény dolgozóira a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. Törvény és 
végrehajtási rendeletei az irányadóak. 

Az ellátandó feladatok, tevékenységek forrásai: 
pályázati támogatások 

központi támogatások 

saját bevételek 
 

Rendelkezésre bocsátott vagyon: A Zirc Kistérség Többcélú Társulásának Társulási 
Tanácsa által rendelkezésre bocsátott vagyon. 
 

Vagyon feletti rendelkezési jogosultság:  A Társulási Tanács határozata szerint 
üzemeltetés, használat, hasznok szedése és 
rendelkezés joga 

 A munkaszervezet a feladatellátására szolgáló vagyont nem idegenítheti el, és nem 
terhelheti meg. Az alapítók a vagyonnyilvántartásban szereplő ingatlanokról és tárgyi 
eszközökről, felújításokról, a szükséges beruházásokról kötelesek gondoskodni. A 
vagyongyarapítás, hasznosítás a munkaszervezet vezetőjének a feladata. 

 
A munkaszervezet gazdálkodási formája: Önállóan gazdálkodó költségvetési szerv, 

költségvetési előirányzatai felett teljes 
jogkörrel rendelkezik, pénzügyi-gazdasági 
feladatait saját gazdasági szervezeti 
formában látja el. 

 
A munkaszervezet jogállása: Önálló jogi személy 
 
A munkaszervezet megszüntetése: A jogszabályban meghatározott esetekben az 

alapítók jogosultak megszüntetni, a 
megszüntetésről az alapítók határozattal döntenek. 

 
 
 
Zirc, 2006. július 7. 
 
 Horváth László s.k. 
 elnök 
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Záradék: 
Az Alapító Okiratot a Társulási Tanács 12/2005.(XII. 01) sz. határozatával elfogadta. 
 
Az elfogadás után a Társulási Tanács az Alapító Okiratot az alábbi határozattal módosította: 
   
  136/2006. (VI. 06.) ZKTT. Tanács számú határozattal 
  152/2006. (VII. 07.) ZKTT. Tanács számú határozattal 
  153/2006. (VII. 07.) ZKTT. Tanács számú határozattal 

154/2006. (VII. 07.) ZKTT. Tanács számú határozattal 
 

 
Zirc, 2006. július 7. 
 
 
 
 Horváth László 
 elnök 
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