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T á r g y : Megállapodás elfogadása Közös Önkormányzati Hivatal működtetéséről 

E l ő a d ó : Zsombok Lajos polgármester 

 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (Mötv.) 2013. január 1-jén 

hatályba lépő 85.§ (1) bekezdése szerint „Közös önkormányzati hivatalt hoznak létre azok a járáson 

belüli községi önkormányzatok, amelyek közigazgatási területét legfeljebb egy település közigazgatási 

területe választja el egymástól, és a községek lakosságszáma nem haladja meg a kétezer főt.” 

Lengyeltóti város lakosságszáma – a Mötv. 146.§ (3) előírása szerint - az irányadó 2010. évi 

önkormányzati választáskor figyelembe vett lakosságszám alapján: 3309 fő, így közös önkormányzati 

hivatal fenntartására nem kötelezett.     

 

Ugyanakkor a Mötv. 85.§ (7) bek. alapján  „A városi, valamint a kétezer főt meghaladó lakosságszámú 

települési önkormányzat képviselő-testülete nem tagadhatja meg a közös önkormányzati hivatal 

létrehozására irányuló megállapodás megkötését, ha azt a vele határos település kezdeményezi. 

Mötv. 85. § (4): „ Abban az esetben, ha a közös önkormányzati hivatalt működtető települések egyike 

város, akkor a város a székhelytelepülés.” 

 

Lengyeltóti Város Önkormányzata a 236/2012.(XI.14.) képviselő-testületi határozatával döntött arról, 

hogy Gyugy, Hács, Kisberény Községek Önkormányzataival 2013. január 1-jei hatállyal Közös 

Önkormányzati Hivatalt hoz létre.  

 

Főszabályként a közös önkormányzati hivatal létrehozásáról vagy megszüntetéséről az érintett települési 

önkormányzatok képviselő-testületei az általános önkormányzati választások napját követő hatvan napon 

belül állapodnak meg. Átmeneti rendelkezésként a közös hivatalokat a Mötv. erre vonatkozó részének 

hatályba lépését (2013. január 1-ét) követő 60 napon belül kell megalakítani. Ekkorra már az új, közös 

hivatal törzskönyvi nyilvántartási bejegyzésének is meg kell történnie.  

Amennyiben az önkormányzat a fentiek alapján, határidőre nem alakít közös önkormányzati hivatalt, úgy 

a kormányhivatal vezetője jelöli ki a közös hivatalhoz tartozó településeket. 

 

A közös hivatal létrehozásáról az érintett önkormányzatok képviselő-testületei állapodnak meg, az erről 

szóló testületi döntést minősített többséggel fogadják el.  

 

A közös önkormányzati hivatal megalakításáról, személyi-, tárgyi feltételeiről, az ellátandó feladatokról, 

a hivatal szervezeti felépítéséről az érintett képviselő-testületek megállapodást kötnek. 

 

A hivatal által ellátandó feladatokat keret jelleggel szintén az új önkormányzati törvény – Mötv. - 

határozza meg a következőképpen:  

„84. § (1) A helyi önkormányzat képviselő-testülete az önkormányzat működésével, valamint a 

polgármester vagy a jegyző feladat- és hatáskörébe tartozó ügyek döntésre való előkészítésével és 

végrehajtásával kapcsolatos feladatok ellátására polgármesteri hivatalt vagy közös önkormányzati 

hivatalt hoz létre. A hivatal közreműködik az önkormányzatok egymás közötti, valamint az állami 

szervekkel történő együttműködésének összehangolásában.” 

 

A hivatal elnevezésével kapcsolatban a következőképpen rendelkezik a fenti jogszabály: 

„84. § (2) A polgármesteri hivatal, a közös önkormányzati hivatal hivatalos elnevezését a képviselő-

testület a szervezeti és működési szabályzatában feltünteti.  

(5) A polgármesteri hivatal és a közös önkormányzati hivatal hivatalos megnevezése:  

      b) közös önkormányzati hivatal esetén: (székhelytelepülés neve)-i Közös Önkormányzati Hivatal.”  
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A hivatal működési költségeinek finanszírozásáról szintén keretjelleggel szól csupán az új 

önkormányzati törvény: A hivatal működési költségét az állam - az adott évi központi költségvetésről 

szóló törvényben meghatározott mértékben, és a hivatal által ellátott feladataikkal arányban - 

finanszírozza, amelyet a székhelytelepülés, valamint a megye részére, e célra elkülönített számlájára 

folyósít.  

A kirendeltség működtetésének lehetőségét a következőképpen szabályozza a törvény:  

 

A közös önkormányzati hivatalt fenntartó önkormányzatok képviselő-testületei megállapodhatnak abban, 

hogy a nem hivatali székhely településeken ügyfélfogadást tartson a közös önkormányzati hivatal 

jegyzője, vagy a jegyző által megbízott személy útján.  

A közös önkormányzati hivatal létrehozásáról szóló megállapodásban meghatározottak szerint minden 

érintett településen biztosítani kell az igazgatási munka folyamatos vagy időszakos ellátásához szükséges 

személyi és tárgyi feltételeket.  

 

A hivatalban alkalmazott köztisztviselők létszáma vonatkozásában az alábbiak szerint szól a törvény: A 

községi önkormányzatok által létrehozott közös önkormányzati hivatal létszámát az érintett képviselő-

testületek a közös önkormányzati hivatal létrehozásáról szóló megállapodásban határozzák meg. 

 

A közös önkormányzati hivatal a képviselő-testület szerve, a hivatallal kapcsolatos döntések alapvetően 

a képviselő-testület hatáskörébe tartoznak. A közös önkormányzati hivatal szervezeti felépítését is az 

érintett képviselő-testületek határozzák meg a hivatal megalakításáról szóló megállapodásban 

 

A törvény – szemben a társulási megállapodással – nem ad részletes eligazítást a közös hivatalt 

létrehozó megállapodás tartalmára vonatkozóan. 

Néhány garanciális jelentőségű kötelező elemet (pl. a hivatali létszám meghatározása) megnevez, de 

egyébként széles körű szabadságot ad a felek számára. 

 

Áht. 8.§-a tartalmaz rendelkezéseket a költségvetési szervek alapítására. 

 

„8.§ (1) Költségvetési szerv alapítására jogosult 

       a) központi költségvetési szerv esetén az Országgyűlés, a Kormány vagy a miniszter, 

b) helyi önkormányzati költségvetési szerv esetén a helyi önkormányzat, a helyi önkormányzatok 

jogi személyiségű társulása, a többcélú kistérségi társulás, a térségi fejlesztési tanács, 

c) helyi nemzetiségi önkormányzati költségvetési szerv esetén a helyi nemzetiségi önkormányzat 

vagy a helyi nemzetiségi önkormányzatok jogi személyiségű társulása, 

d) országos nemzetiségi önkormányzati költségvetési szerv esetén az országos nemzetiségi 

önkormányzat vagy az országos nemzetiségi önkormányzatok jogi személyiségű társulása, és 

e) köztestületi költségvetési szerv esetén a köztestület 

(az a)-e) pont a továbbiakban együtt: alapító szerv). 

(2) Költségvetési szervet az (1) bekezdés b)-d) pontjában megjelölt szervek közösen is 

alapíthatnak.” 

Ávr. 4.§-a tartalmaz rendelkezéseket az Áht. 8. § (1) és (2) bekezdéséhez] 

„4.§ (1) Az Áht. 8.§ (2) bekezdése szerinti közös alapításról az alapító szerveknek társulási 

megállapodást kell kötniük, amelynek tartalmaznia kell 

a) az alapítás költségeinek forrását alapítók szerint, 

b) a folyamatos működtetés, üzemeltetés feltételeit, ezen belül az alapítók hozzájárulásának arányát, 

mértékét, éves megállapításának módját, 

c) az irányítási jogok gyakorlásának módját, esetleges megosztását vagy valamely alapító szerv részére 

történő kizárólagos biztosítását, 
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d) a közös működtetés megszűnésének, megszüntetésének szabályait, és 

e) rendelkezést a jogszabályban foglalt egyéb kérdésekről.” 

A megállapodás elsődleges célja olyan megoldások kimunkálása és rögzítése, amelyek garantálják, hogy 

valamennyi érintett településen biztosítva legyenek az önkormányzati működés feltételei, az 

állampolgárok lehetőleg azonos szinten jussanak hozzá a hivatali szolgáltatásokhoz. 

 
A közös hivatal létrehozása és maga a megállapodás tartalma csak az érintett képviselő-testületek 

egyhangú, át nem ruházható döntésén alapulhat.  

 

A megállapodás azonban tartalmazhat olyan elemet is, hogy valamely témát a testületek együttes ülésen 

kívánnak megtárgyalni (pl. a jegyző éves beszámolója).  

 

Meg kell állapodni a hivatal felépítésében (a székhelytelepülésen működő hivatal szervezete; a 

települések, ahol kirendeltség működik, a települések, ahol ügyfélszolgálati megbízott működik).  

 

A hivatal létszámának meghatározása elsősorban az ellátandó feladatoktól, a kialakított struktúrától 

függ. Az érintett önkormányzatok közös érdeke, az ésszerű, hatékony mértékek és méretek kialakítása, 

a legkorszerűbb igazgatásszervezési megoldások (beleértve a technikai megoldásokat is) alkalmazása. 

 

Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló T/7655. számú törvényjavaslat (2012.12.06-ai 

állapot szerinti, utolsó, zárószavazás előtti módosító javaslata) szerint a közös önkormányzati hivatal 

létszáma az alábbiak szerint alakul.  

Az alábbi táblázat szerinti településkategóriák és lakosságszám kategóriák alapján határozza meg a 

javaslat az elismert hivatali alaplétszámot, melyet különböző feladatokhoz és sajátosságokhoz 

kapcsolódó szorzószámokkal emel. 

 

No. 

Lakosságszám 

alsó és felső határa 

Elismert köztisztviselői létszám 

minimum maximum 

a b c d 

A. Községek 

A.1. 2 000-3 000 [8]6 [11]8 

A.2. 3 001-5 000 [11]8 [15]11 

A.3. 5 001-11 000 [15]11 [21]20 

B. Városok 

B.1. 1 125-5 000 [13]14 [16]22 

B.2. 5 001-10 000 [16]22 [22]27 

B.3. 10 001-20 000 [22]27 [36]40 

B.4. 20 001-40 750 [36]40 [56]66 

C. Megyei jogú városok 

C.1. 34 500-60 000 [74]76 [119]135 

C.2. 60001-100 000 [119]135 [156]200 

C.3. 100001-205 200 [156]200 [265]282 

D. Fővárosi kerületek 

D.1. 21 901-60 000 64 112 

D.2. 60 001-100 000 112 131 

D.3. 100 001-134 600 131 157 
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A körjegyzőség és a közös hivatal esetében az elismert hivatali létszám a korrekciós tényezők 

figyelembe vételével határozható meg. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

További korrekciós tényezők: 

b) közös hivatalt fenntartó településeken működő nemzetiségi önkormányzatok száma alapján: 

ba) 2-3 nemzetiségi önkormányzat: 0,04 

bb) 4 vagy több nemzetiségi önkormányzat: 0,07 

c) ha a közös hivatal székhelye járási székhely önkormányzat: 0,04. 

 

Fenti képlet alapján a Lengyeltóti Közös Önkormányzati Hivatal elismert hivatali létszáma 

előreláthatólag: 17,38 fő. 

 

Az önkormányzati hivatalok 2013. évtől az elismert hivatali létszám bér- és dologi kiadásai alapján 

kerülnének finanszírozásra. (Egy fő elismert köztisztviselő után 3,6 millió forint bérrel és járulékkal, 

továbbá 0,98 millió forint dologi kiadással számolták ki a fajlagos összeget.) 

 

A fentieken kívül felmerülő egyéb – új önkormányzati törvény szerinti kötelező önkormányzati – 

feladatokhoz a javaslat szerint lakosságszám alapú hozzájárulást (2700 Ft/fő, de legalább 3 millió forint, 

főváros esetében 1 milliárd forint) biztosít a módosító javaslat. 

 

Rögzíteni kell a működés alapkérdéseit [a székhelytelepülés által nyújtott alapszolgáltatások (pl. 

informatikai szolgáltatás stb.); az esetleges kirendeltségek jellege (állandó, ideiglenes), szolgáltatásai, 

ügyfélfogadási rendje stb.; az ügyfélszolgálati megbízott feladatai, munkarendje]. 

 

Választ kell adni a hivatal irányításának legfontosabb kérdéseire (mely irányítási jogosultságot 

tartanak fenn maguknak a képviselő-testületek és milyen módon döntenek ezekben; mely irányítási 

jogosultságokat bíznak a székhelytelepülés polgármesterére vagy a polgármesterek együttes döntésére). 

 

Világossá kell tenni a hivatalt vezető jegyző jogállását (milyen döntési mechanizmusban döntenek a 

polgármesterek a jegyzővel kapcsolatos munkáltatói jogok gyakorlásáról; a jegyző beszámolási 

kötelezettsége). 

 

A költségvetési hozzájárulás arányának meghatározása akkor okozza a legkevesebb feszültséget, ha 

minél több tényezőt vesznek figyelembe, esetleg az általában szokásos szempontokon (pl. lakosságszám, 

ügyiratforgalom stb.) kívül is.  

 

A közös hivatalra is vonatkozik az a jogállami követelmény, hogy érvényesüljön a hivatal munkájának 

átláthatósága, nyilvánossága, méghozzá valamennyi településen.  

Ennek alapvető feltételeit, az ehhez kapcsolódó feladatokat is indokolt a megállapodásban rögzíteni. 

Megnevezés Fenntartó 

önkormányzatok 

együttes 

lakosságszám 

 

Fenntartó önkormányzatok 

száma 

 

Korrekciós 

tényező 

a.1) 5 000 fő alatt 

2-3 önkormányzat 0,07 

4-5 önkormányzat 0,09 

6-7 önkormányzat 0,11 

8 vagy több önkormányzat 0,13 

a.2) 5000 fő felett 

2-3 önkormányzat 0,04 

4-5 önkormányzat 0,06 

6-7 önkormányzat 0,08 

8 vagy több önkormányzat 0,10 
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A 2012. december 7-én kihirdetett, az egyes ingatlanok fővárosi önkormányzat részére történő átadásáról, 

valamint önkormányzatokat érintő egyes törvények módosításáról szóló 2012. évi CXC. törvény szerint – 

mely az idézett Mötv-t módosítja - lehetővé vált, hogy meghatározott polgármesteri hivatalok, illetve 

körjegyzőségek tovább működjenek a közös önkormányzati hivatal megalakulásáig.  

A körjegyzőségek átalakulásával létrejövő polgármesteri, illetve közös önkormányzati hivatalok számára 

azt írja elő, hogy az átalakításból addig kimaradó települések számára biztosítsák a hivatali teendők 

ellátását az átmeneti időszakban. 

 

Idézett törvény rendelkezik a körjegyzőség, illetve a törvényi feltételeknek 2013. január 1-jétől meg nem 

felelő önálló polgármesteri hivatal megszűnéséről, valamint a jogutódlás kérdéséről.  

E hivatalok a törvény erejénél fogva szűnnek meg, de erre különböző időpontokban kerülhet sor.  

Fő szabály a 2012. december 31-i megszűnési időpont, de az átmeneti időszakban tovább működő 

körjegyzőségek, polgármesteri hivatalok a közös önkormányzati hivatal megalakulásáig működnek. 

Ehhez igazodik a jegyzői, aljegyzői, körjegyzői megbízatás megszűnése is.  

A jogszabály rugalmas megoldásként lehetővé teszi, hogy a megszűnő körjegyzőség, polgármesteri 

hivatal körjegyzőjét, jegyzőjét, aljegyzőjét pályázat kiírása nélkül jegyzőként, aljegyzőként 

foglalkoztassák azon közös hivatalnál, melynek létrehozásában a megszűnő önálló polgármesteri hivatalt, 

körjegyzőséget működtető település részt vesz.  

Továbbá a törvény rendelkezik arról, hogy a közös önkormányzati hivatalok megalakítása miatt, csak 

azon körjegyzőségi, polgármesteri hivatali dolgozók foglalkozatási jogviszonya szűnik meg, akiket az 

újonnan megalakuló hivatalokban nem foglalkoztatnak. 

 

A felelős későbbi döntések előkészítéseként nem mellőzhető a polgármesteri hivatalban, a körjegyzőségi 

hivatalban dolgozó köztisztviselőkkel kapcsolatos munkajogi kérdések előzetes tisztázása, a 

nyilvántartások rendezése.  
 

A javaslatban foglaltakra figyelemmel készítettük el a közös hivatal létrehozásának megállapodás 

tervezetét, melyet most jóváhagyás végett terjesztünk be Tisztelt Képviselő-testületek elé. 

 

Fentiek alapján javaslom Tisztelt Képviselő-testületeknek az alábbi határozati javaslat elfogadását. 

 

 

HATÁROZATI JAVASLAT 
 

 

Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testületének …./2012.(XII….) kt. határozata 

 

Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete - az előterjesztés melléklete szerinti tartalommal - 

jóváhagyja Gyugy, Hács, Kisberény Községek Önkormányzataival kötendő, a Közös Önkormányzati 

Hivatal létrehozásáról és működtetéséről szóló megállapodást, 2013. január 1-i hatállyal. 

A képviselő-testület egyúttal felhatalmazza Zsombok Lajos polgármestert a megállapodás aláírására. 

 

Felelős: Zsombok Lajos polgármester 

Határidő: azonnal 

 

Gyugy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének …./2012.(XII….) kt. határozata 

 

Gyugy Községi Önkormányzat Képviselő-testülete - az előterjesztés melléklete szerinti tartalommal - 

jóváhagyja Lengyeltóti Város, Hács, Kisberény Községek Önkormányzataival kötendő, a Közös 

Önkormányzati Hivatal létrehozásáról és működtetéséről szóló megállapodást, 2013. január 1-i hatállyal. 

A képviselő-testület egyúttal felhatalmazza Jelenka György polgármestert a megállapodás aláírására. 

 

Felelős: Jelenka György polgármester 

Határidő: azonnal 
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Hács Községi Önkormányzat Képviselő-testületének …./2012.(XII….) kt. határozata 

 

Hács Községi Önkormányzat Képviselő-testülete - az előterjesztés melléklete szerinti tartalommal - 

jóváhagyja Lengyeltóti Város, Gyugy, Kisberény Községek Önkormányzataival kötendő, a Közös 

Önkormányzati Hivatal létrehozásáról és működtetéséről szóló megállapodást, 2013. január 1-i hatállyal. 

A képviselő-testület egyúttal felhatalmazza Molnárné Kubik Zsuzsanna polgármestert a megállapodás 

aláírására. 

 

Felelős: Molnárné Kubik Zsuzsanna polgármester 

Határidő: azonnal 

 

Kisberény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének …./2012.(XII….) kt. határozata 

 

Kisberény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete - az előterjesztés melléklete szerinti tartalommal - 

jóváhagyja Lengyeltóti Város, Gyugy, Hács Községek Önkormányzataival kötendő, a Közös 

Önkormányzati Hivatal létrehozásáról és működtetéséről szóló megállapodást, 2013. január 1-i hatállyal. 

A képviselő-testület egyúttal felhatalmazza Horváth Krisztián polgármestert a megállapodás aláírására. 

 

Felelős: Horváth Krisztián polgármester 

Határidő: azonnal 

 

 

 

Lengyeltóti, 2012. december 7.     

 

                     Zsombok Lajos      

           polgármester 

 

 

 

Készítette:     Jóváhagyta: 

 

 

Böröndi Franciska    Dr. Szatmári Ibolya  

aljegyző                jegyző 



MEGÁLLAPODÁS  

KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL ALAKÍTÁSÁRÓL ÉS 

FENNTARTÁSÁRÓL 
 

 

Amely létrejött 

Lengyeltóti Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (8693 Lengyeltóti, Zrínyi u. 2.; 

képviseli: Zsombok Lajos polgármester), 

Gyugy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (8692 Gyugy, Fő u. 19.; képviseli: 

Jelenka György polgármester), 

Hács Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (8694 Hács, Fő u. 42/a.; képviseli: 

Molnárné Kubik Zsuzsanna polgármester) és 

Kisberény Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (8693 Kisberény, Petőfi S. u. 

36.; képviseli: Horváth Krisztián polgármester) között. 

 

1) Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 

(továbbiakban: Mötv.) 85.§-ában foglalt felhatalmazással élve, a 84.§ (1) 

bekezdésében meghatározott feladataik ellátására Közös Önkormányzati Hivatalt 

alapítanak és tartanak fenn 2013. január 1-től, határozatlan időre az alábbi feltételek 

szerint. 

 

2) A Közös Önkormányzati Hivatal hivatalos megnevezése: 

 Lengyeltóti Közös Önkormányzati Hivatal 

 

3)   A Közös Önkormányzati Hivatal székhelye: 

 8693 Lengyeltóti, Zrínyi u. 2. 

 

4)   A Közös Önkormányzati Hivatal működési területe: 

 Lengyeltóti Város, Gyugy, Hács és Kisberény Községek közigazgatási területe. 

 A Hivatal jegyzője, vagy a jegyző megbízottja úján ügyfélfogadást köteles tartani az  

 alábbiak szerint: 

  Gyugy településen:  minden páratlan hét keddi napján 9-11 óráig 

 Hács településen:  minden páros hét szerdai napján 9-11 óráig    

 Kisberény településen: minden páros hét keddi napján 9-11 óráig  

 

      5) A közös önkormányzati hivatal létszáma: 20 fő, az alábbiak szerint: 

      - 1 fő jegyző, 

 - 1 fő aljegyző 

      - 18 fő köztisztviselő. 

 

A Közös Önkormányzati Hivatal szervezetére és működésére vonatkozó részletes 

szabályokat a Szervezeti és Működési Szabályzat tartalmazza, mely e megállapodás 

mellékletét képezi. 

A Közös Önkormányzati Hivatal szervezetére, működésére vonatkozó szabályokat a 

jegyző készíti el, az a megállapodó felek – képviselő-testületi határozatban 

jóváhagyott – egyetértésével válik hatályossá. 

 

6) A Közös Önkormányzati Hivatalt a jegyző vezeti. A jegyzői állást nyilvános pályázat 

útján kell betölteni. A pályázati eljárás előkészítésével és lefolytatásával kapcsolatos 

feladatokat Lengyeltóti Város polgármestere látja el. 

 

7) A Lengyeltóti Közös Önkormányzati Hivatalt Lengyeltóti Város Polgármestere 

irányítja úgy, hogy érintettségük esetén kikéri Gyugy, Hács, Kisberény Községek 

polgármestereinek véleményét. 
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8) A jegyzőt Lengyeltóti Város Polgármestere nevezi ki határozatlan időre és menti fel a 

megállapodó önkormányzatok polgármestereinek írásos véleményének kikérésével; 

valamint önállóan gyakorolja a jegyző feletti egyéb munkáltatói jogokat.  

 

Lengyeltóti Város Polgármesterének egyetértése szükséges a Közös Önkormányzati 

Hivatal vezetőinek, köztisztviselőinek kinevezéséhez, felmentéséhez; vezetői 

megbízás adásához, megbízás visszavonásához; munkavállalók alkalmazásához; 

jutalmazáshoz. Az aljegyzőt a jegyző javaslatára Lengyeltóti Város Polgármestere 

nevezi ki. A jegyzőt az aljegyző helyettesíti, ellátja a jegyző által meghatározott 

feladatokat.  

 

9) A közös önkormányzati hivatal jogi személy, egységes szakapparátusként működő 

hivatal, melynek vezetője a jegyző. 

 

10) A közös önkormányzati hivatal önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv, 

melynek költségvetését Lengyeltóti Város önkormányzatának költségvetésében kell 

megtervezni, és Gyugy, Hács, Kisberény Községek Önkormányzatainak 

hozzájárulását átvett pénzeszközként kell szerepeltetni. 

 

11) A Közös Önkormányzati Hivatal működési és fenntartási költségeit a képviselő-

testületek együttes ülésen határozzák meg.  

 A Hivatal működési költségét az állam finanszírozza, amelyet a székhelytelepülés e 

 célra elkülönített számlájára folyósít.  

 A Közös Önkormányzati Hivatal működési, fenntartási, fejlesztési költségeihez a 

 társult  önkormányzatok a mindenkori állami támogatások, a saját bevételek és a 

 ténylegesen  felmerült közös költség közötti különbözetet figyelembe véve, a 

 tárgyévet megelőző  év január 1-i állapot szerinti lakosságszámának arányában 

 járulnak hozzá. A  hozzájárulás konkrét összegét a megállapodást kötő 

 önkormányzatok tárgyévi  költségvetési rendeletükben állapítják meg. A 

 hozzájárulás 1/12-ed részét az önkormányzatok minden hó 25. napjáig a közös 

 önkormányzati hivatal számlájára utalják. Az Önkormányzatok az általuk vállalt 

 pénzügyi hozzájárulás nem teljesítése esetén inkasszó jogot biztosítanak. 

 

12) A hivatali épületekben történő értéknövelő építési beruházás minden esetben a 

tulajdoni lapon szereplő tulajdonos önkormányzatot terheli.  

 

13) A Közös Önkormányzati Hivatal, mint önállóan működő és gazdálkodó költségvetési 

szerv költségvetését, beszámolóit és zárszámadását a társult önkormányzatok együttes 

ülésen hagyják jóvá. A közös önkormányzati hivatal gazdálkodásáról féléves, 

háromnegyed éves beszámolókat kell készíteni az Áht. rendelkezései szerint. 

 

14) Felek megállapodnak abban, hogy a közös önkormányzati hivatal költségvetéséből 

beszerzett eszközök közös vagyont képeznek, arra a Ptk. közös tulajdonra vonatkozó 

szabályait kell alkalmazni. A közös önkormányzati hivatal megszűnésekor, vagy 

szétválásakor a fent említett eszközök lakosságszám arányosan kerülnek vissza a 

társult önkormányzatok tulajdonába. 

 

15) A közös önkormányzati hivatal feladata 
a) a helyi önkormányzatok működése, az önkormányzati ügyek és az 

államigazgatási feladatok és hatáskörök ellátása, 

b) az önkormányzati testületi szervekhez kapcsolódó adminisztrációs feladatok 

ellátása, 

c) az önkormányzati képviselők munkájának segítése, 
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d) belső munkaszervezési, igazgatási feladatok ellátása, 

e) önkormányzati döntések előkészítése és végrehajtása a polgármesterek 

irányítása és  a jegyző operatív vezetése mellett, 

f) államigazgatási ügyek döntésre való előkészítése és a döntések 

végrehajtásának megszervezése, 

g) a kötelező feladatként jelentkező államigazgatási és önkormányzati ügyek 

intézése, 

h) az önkormányzatok, valamint az önálló, illetve részben önálló, szakfeladaton 

működtetett intézmények költségvetésének végrehajtásával kapcsolatos 

operatív feladatok. 

 

16) A jegyző feladatai 

 

a) ellátja a képviselő-testületek, a bizottságok és a települési képviselők 

működésével kapcsolatos igazgatási feladatokat, a polgármester feladat-

meghatározásait figyelembe véve az ülések adminisztratív előkészítésének 

megszervezése (testületi meghívók elkészíttetése, azok időbeni kiküldése) a 

napirendek tartalmi és formai előkészítése, az előterjesztések eljuttatása a 

címzetthez; 

b) gyakorolja a munkáltatói jogokat a Közös Önkormányzati Hivatal 

köztisztviselői és munkavállalói tekintetében, továbbá gyakorolja az egyéb 

munkáltatói jogokat az aljegyző tekintetében; 

c) dönt a jogszabály által hatáskörébe utalt államigazgatási ügyekben; 

d) gondoskodik az önkormányzatok működésével kapcsolatos feladatok 

ellátásáról; 

e) tanácskozási joggal vesz részt a képviselő-testületek, bizottságok ülésén; 

f) jelzi a képviselő-testületnek, a képviselő-testület szervének és a 

polgármesternek, ha döntésük, működésük jogszabálysértő; 

g) személyesen, vagy az általa megbízott személy útján a képviselő-testületek – 

egyeztetett – szervezeti és működési szabályzatában meghatározott 

gyakorisággal kéthetente köteles minden településen ügyfélfogadást tartani; 

h) döntésre előkészíti a polgármester hatáskörébe tartozó államigazgatási 

ügyeket; 

i) dönt a hatáskörébe utalt önkormányzati és önkormányzati hatósági ügyekben; 

j) minden évben a zárszámadást tárgyaló képviselő-testületi ülésen a képviselő-

testületeknek beszámol a hivatal munkájáról. 

 

17) A társult önkormányzatok megállapodnak abban, hogy a közös önkormányzati 

hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselők illetménye tekintetében a mindenkori 

törvényi illetményalapot alkalmazzák, valamint a teljesítményértékelés alapján adható 

eltérési %-ot a költségvetés függvényében állapítják meg. 

 A közös önkormányzati hivatal köztisztviselői és munkavállalói tekintetében az 

 egyéb adható juttatásokról együttes ülésen elfogadott rendeletben rendelkeznek. 

18) A társult önkormányzatok megállapodnak abban, hogy évente legalább 4 együttes 

képviselő-testületi ülést tartanak a Közös Önkormányzati Hivatal 

a) következő évi költségvetési koncepciója  

b) költségvetésének elfogadása (az alapító önkormányzatok költségvetésének 

elfogadását meg kell, hogy előzze) 

c) zárszámadása és a közös önkormányzati hivatal munkájának értékelése 

d) költségvetése háromnegyed éves végrehajtásáról szóló beszámoló 

megtárgyalásakor.    
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19) A társult önkormányzatok megállapodnak abban, hogy együttes ülést bármelyik 

képviselő-testület kezdeményezésére 3 napon belül írásban össze kell hívni. A 

kezdeményezésnek tartalmaznia kell az időpontra, helyszínre és napirendre, témára 

vonatkozó javaslatot. Ilyen esetben a kezdeményező képviselő-testület polgármestere 

a közös önkormányzati hivatal bevonásával gondoskodik a téma, az előterjesztés 

előkészítéséről, írásban történő megküldéséről a képviselő-testületek részére. 

 

20) Az együttes ülés lebonyolítására vonatkozó szabályok: 

 Az együttes üléseket Lengyeltóti Város Polgármestere vezeti. A polgármester 

 akadályoztatása esetén Lengyeltóti Város Alpolgármestere, az ő akadályoztatása 

 esetén a korelnök polgármester.  

21) A képviselő-testületek mindegyikének minősített többséggel hozott döntése 

szükséges: 

 - jelen megállapodás jóváhagyásához, 

 - a megállapodás módosításához, 

 - a közös önkormányzati hivatalhoz történő csatlakozáshoz való hozzájáruláshoz, 

 - szervezeti és működési szabályzatban meghatározott ügyek eldöntéséhez, 

 - azokban az ügyekben, amelyeket törvény ír elő (Mötv., Kttv., Áht.). 

22) A közös önkormányzati hivatalból való kiválásra, csatlakozásra, közös önkormányzati 

hivatal megszüntetésére vonatkozóan a Mötv. 85.§ (3) bekezdését kell alkalmazni, 

mely szerint a közös önkormányzati hivatalhoz csatlakozni, abból kiválni az általános 

önkormányzati választások után 60. napon belül lehet.  

 A kiválást követően a kivált településsel az elszámolást egy hónapon belül kell 

 elkészíteni. 

23) Más településeknek a Közös Önkormányzati Hivatalhoz csatlakozni csak a társult  

önkormányzatok minősített többséggel meghozott döntése alapján lehet.     

24) Amennyiben a közös önkormányzati hivatal tovább nem foglalkoztatott 

köztisztviselőinek és  munkavállalóinak közszolgálati jogviszonyának felmentéssel 

történő megszüntetésére  kerül sor valamelyik önkormányzat kiválása 

következtében, úgy a közszolgálati  jogviszony megszüntetéséből eredő fizetési 

kötelezettségek viseléséről a társult  önkormányzatok a konkrét számok ismeretében 

egyedi döntéssel, külön  megállapodással döntenek. 

25) A Közös Önkormányzati Hivatal munkájával kapcsolatos kérdésekben szükség szerint 

 együttes képviselő-testületi ülésen kell határozni. A testületek azonban felhatalmazzák 

 polgármesterét, hogy két testületi ülés közötti időben, a képviselő-testületi döntést nem 

 igénylő ügyekben együttesen határozzanak. Döntéseikről, illetve intézkedéseikről a 

 polgármesterek a soron következő ülésen tájékoztatják a képviselő-testületeket. 

26) A jelen szerződést a felek, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, helybenhagyólag 

 aláírták. A megállapodásban nem szabályozott kérdésekre a Mötv. és a Ptk. vonatkozó 

 szabályai az irányadók. A társult önkormányzatok képviselő-testületei között a 

 társulás működése során felmerülő vitás kérdésekben a bíróság dönt. 
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27) Jelen megállapodás kötelező mellékletét képezi: 

 - a Közös Önkormányzati Hivatal Alapító Okirata, 

 - a Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata. 

 

      28) Jelen megállapodás az aláírását követően válik hatályossá, de rendelkezéseit 2013. 

  január 1. napjától kell alkalmazni. 

 

 

Lengyeltóti, 2012. december ….. 

 

 

 

 

 

  Zsombok Lajos    Jelenka György   

   polgármester      polgármester 

 

 

 

 

 

   Molnárné Kubik Zsuzsanna                      Horváth Krisztián 

  polgármester       polgármester 

 

 

 

 

 

 

Záradék: Jelen megállapodást 

Lengyeltóti Város Képviselő-testülete a .…/2012.(……..) határozatával, 

Gyugy Község Képviselő-testülete  a .…/2012 (……..) határozatával, 

Hács Község Képviselő-testülete  a …./2012 (……..) határozatával, 

Kisberény Községi Önkormányzat   a …./2012 (……..) határozatával fogadta el. 

 

 

 

 

                Dr. Szatmári Ibolya 

               jegyző 


