
 

Okirat száma: 2/2019/H 

Alapító okirat 
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva 

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a alapján a Bolgár Országos 
Önkormányzat Hivatala alapító okiratát a következők szerint adom ki: 

1. A költségvetési szerv 
megnevezése, székhelye, telephelye 

1.1. A költségvetési szerv 

1.1.1. megnevezése: Bolgár Országos Önkormányzat Hivatala 

1.1.2. rövidített neve: BOÖ Hivatala 

1.2. A költségvetési szerv idegen nyelvű megnevezése 

1.2.1. bolgár nyelven: Администрация на Българското републиканско 
самоуправление 

1.3. A költségvetési szerv 

1.3.1. székhelye: 1062 Budapest, Bajza utca 44. 

2. A költségvetési szerv 
alapításával és megszűnésével összefüggő rendelkezések 

2.1. A költségvetési szerv alapításának dátuma: 2009. július 01. 

3. A költségvetési szerv irányítása, felügyelete 

3.1. A költségvetési szerv irányító szervének 

3.1.1. megnevezése: Bolgár Országos Önkormányzat 

3.1.2. székhelye: 1062 Budapest, Bajza utca 44. 

4. A költségvetési szerv tevékenysége 

4.1. A költségvetési szerv közfeladata: A Bolgár Országos Önkormányzat tevékenységével 
kapcsolatos igazgatási feladatok ellátása. 
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4.2. A költségvetési szerv főtevékenységének államháztartási szakágazati besorolása: 

 szakágazat száma szakágazat megnevezése 

1 841108 Országos nemzetiségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége 

 

4.3. A költségvetési szerv alaptevékenysége: A Bolgár Országos Önkormányzat Hivatala az 
országos önkormányzat szervezeteként előkészíti és végrehajtja annak határozatait, ellátja 
a gazdálkodással kapcsolatos feladatokat. [a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. 
törvény (a továbbiakban: nemzetiségi törvény) 122.§. (1) bek.] 
Az országos nemzetiségi önkormányzat hivatalának az országos önkormányzat 
gazdálkodásával kapcsolatos feladatai különösen: 
a) a testületi és átruházott hatáskörben meghozott tisztségviselői határozatok végrehajtása, 
b) a költségvetési szervi gazdálkodás szerinti feladatok ellátása, 
c) az e törvény szerinti ideiglenes kezelői feladatok ellátása. [nemzetiségi törvény 122.§. (3) 
bek.] 

Továbbá a Bolgár Országos Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatában 
meghatározott feladatok ellátása. 

4.4. A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti megjelölése: 

 
kormányzati 
funkciószám 

kormányzati funkció megnevezése 

1 
011140 Országos és helyi nemzetiségi önkormányzatok igazgatási 

tevékenysége 

 

4.5. A költségvetési szerv illetékessége, működési területe: országos 

5. A költségvetési szerv szervezete és működése 

5.1. A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje: A Bolgár Országos Önkormányzat 
Hivatala vezetőjét a Bolgár Országos Önkormányzat Elnöke javaslatára a Bolgár Országos 
Önkormányzat Közgyűlése határozatlan időre nevezi ki, közszolgálati jogviszonyba. A 
Bolgár Országos Önkormányzat Hivatala vezetője tekintetében – a felmentés esetét kivéve 
– az Bolgár Országos Önkormányzat Elnöke gyakorolja a munkáltatói jogokat. A felmentés 
jogát az Bolgár Országos Önkormányzat Közgyűlése gyakorolja. 
 
 
 

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 törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 

3 megbízásos jogviszony a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 
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6. Záró rendelkezés 

Jelen alapító okiratot a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés napjától kell alkalmazni, 
ezzel egyidejűleg a költségvetési szerv 2012. június 29. napján kelt alapító okiratot visszavonom. 

Kelt: Budapest, „időbélyegző szerint” 
dr. Muszev Dancso 

Bolgár Országos Önkormányzat elnöke 
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