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Tisztelt Képviselő-testület! 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban: 

Mötv.) 85. § alapján a Jánossomorjai Közös Önkormányzati Hivatalt 2013. március 1-jei 

hatállyal Jánossomorja Város Önkormányzata, Várbalog Község Önkormányzata és Újrónafő 

Község Önkormányzata hozta létre.  

Korábban finanszírozási problémák jelentkeztek az önkormányzatok között, azonban a 

megállapodás Jánossomorja által kezdeményezett felülvizsgálatai során nem került 

módosításra.  

Jánossomorja Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2019. október 30-i ülésen döntött 

róla, hogy a módosítani kívánja a Jánossomorjai Közös Önkormányzati Hivatal 

létrehozásáról és fenntartásáról szóló megállapodást egy új megállapodás kiadásával.  

Ennek főbb pontjai a következők: 

- a közös önkormányzati hivatal létszáma a Kirendeltségen 1 – 1 főben kerül 

meghatározásra Újrónafő és Várbalog településeken, 

- Várbalog Község Önkormányzata biztosítja a KÖH várbalogi telephelyén dolgozó 1 fő 

köztisztviselő személyi juttatásait és munkaadót terhelő járulékok kiadásait, továbbá a 

várbalogi telephelyen felmerülő működési és fenntartási kiadásokat, 

- Újrónafő Község Önkormányzata biztosítja a KÖH újrónafői telephelyén dolgozó 1 fő 

köztisztviselő személyi juttatásait és munkaadót terhelő járulékok kiadásait, továbbá az 

újrónafői telephelyen felmerülő működési és fenntartási kiadásokat. 

Továbbá döntött arról is, amennyiben Újrónafő és Várbalog nem fogadja el a tervezetet, úgy 

kiválik a Közös Hivatalból. 

2019.  november 05-én a Magyar Államkincstár Győr-Moson-Sopron Megyei Igazgatóságán 

egyeztetett a három polgármester a jogi lehetőségekről, majd 2019. november 08-án 

Jánossomorján egyezettek a polgármesterek.  

Megállapodtak a polgármesterek, hogy a költségek egy finanszírozási ütemterv alapján 

kerülnek minden hónapban átutalásra a KÖH számlájára. Továbbá egyeztetésre került a 

jövőbeni ügyfélfogadási rend, a szakemberek igénybevétele, a KÖH 2020. január 1-től történő 

finanszírozása. 

Jánossomorja, Várbalog, Újrónafő polgármesterei szerint a megállapodás módosítás 

elfogadható az önkormányzatok számára, így az egyeztetés eredményes volt. Az 

egyeztetésről készült emlékeztető jelen előterjesztés melléklete. 

Fentiekre tekintettel javaslom a Jánossomorjai Közös Önkormányzati Hivatal 

létrehozásáról és fenntartásáról szóló új megállapodás elfogadását és a régi hatályon kívül 

helyezését. 

Határozati javaslat: 

Jánossomorja Város Önkormányzata Képviselő-testületének …./2019. (XI. 20.) sz. 

határozata 
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1. Jánossomorja Város Önkormányzata dönt arról, hogy a Jánossomorjai Közös 

Önkormányzati Hivatal létrehozásáról és fenntartásáról szóló megállapodást jelen 

előterjesztés mellékletében foglalt tartalommal elfogadja. 

 

2. Felkéri a jegyzőt, hogy a határozati kivonat egy példányának megküldésével értesítse 

Várbalog és Újrónafő Község Önkormányzatának Képviselő-testületét. 

 

3. Felhatalmazza a polgármestert, hogy a megállapodást Újrónafő Község 

Önkormányzatának Képviselő-testületével, valamint Várbalog Község 

Önkormányzatával aláírja.  

 

4. Felkéri a jegyzőt, hogy a megállapodás egy példányának megküldésével tájékoztassa a 

Magyar Államkincstárt. 

 

Felelős: Lőrincz György polgármester 

 dr. Péntek Tímea jegyző 

Határidő: azonnal/november 28./december 12. 

 

 

Kérem a Képviselő-testületet az előterjesztést megtárgyalni és a fenti határozati javaslatot 

elfogadni szíveskedjen. 

 

 

Jánossomorja, 2019. november 12. 

 

 Lőrincz György s.k. 

    polgármester 

 


