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MEGÁLLAPODÁS 

 

 

KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL LÉTREHOZÁSÁRÓL ÉS FENNTARTÁSÁRÓL 

 

 

Jánossomorja Város Önkormányzata Képviselő-testülete (9241 Jánossomorja, Szabadság 

u. 39., képviseli: Lőrincz György polgármester), Újrónafő Község Önkormányzat Képviselő-

testülete (9244 Újrónafő, Szabadság u. 3., képviseli: Kertész Attila polgármester), valamint 

Várbalog Község Önkormányzata Képviselő-testülete (9243 Várbalog, Fő u. 1., képviseli: 

Frank Anita polgármester) Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. 

törvény (a továbbiakban: Mötv.) 85. § (1) bekezdése alapján – tekintettel a (7) bekezdésben 

foglaltakra – 2020. január 1-jei hatállyal, határozatlan időtartamra közös önkormányzati 

hivatalt hoznak létre az alábbiak szerint: 

 

1. A KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL FELÉPÍTÉSE, LÉTSZÁMA 

 

 

1.1. A közös önkormányzati hivatal hivatalos elnevezése: 

 

       Jánossomorjai Közös Önkormányzati Hivatal  

        

      A közös önkormányzati hivatal rövidített neve: KÖH 

 

1.2. A közös önkormányzati hivatal székhelye, telephelyei: 

 

 Székhelye:  9241 Jánossomorja, Szabadság u. 39. 

 Telephelyei:  9244 Újrónafő, Szabadság u. 3. 

   9243 Várbalog, Fő u. 1. (továbbiakban együtt: Kirendeltség) 

 

A telephelyek együttesen alkotják a KÖH állandó jelleggel működő Kirendeltségét. 

 

 Adószáma: 15811442-1-08 

 Bankszámlaszáma: 11737076-15811442 

 

1.3. A közös önkormányzati hivatal létszáma: 19 fő, melyből 17 fő a székhely településen, 

1-1 fő az újrónafői, várbalogi telephelyen végzi munkáját állandó jelleggel, ellátva 

egyidejűleg a KÖH szervezeti és működési szabályzatában meghatározott ügyfélfogadást. 

A köztisztviselők munkavégzési helyét, feladatellátását a jegyző munkaköri leírásban 

állapítja meg. 

 

1.4. A jegyző ellátja az Mötv. 81. § (3) bekezdésében meghatározott feladatokat. A 

Kirendeltségen a jegyzői feladatokat a jegyző, aljegyző vagy megbízottja látja el.  

 

2. A KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL VEZETÉSE, IRÁNYÍTÁSA 

 

2.1.  A KÖH székhelye és a Kirendeltség a jegyző közvetlen vezetése alatt áll. A jegyzőt az 

aljegyző helyettesíti. 

 

2.2.  A jegyző és az aljegyző felett az egyéb munkáltatói jogokat Jánossomorja Város 
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 polgármestere gyakorolja.  

 

2.3. A KÖH dolgozói tekintetében a jegyző gyakorolja a munkáltatói jogokat. A Mötv. 81. § 

(4) bekezdésében foglalt egyetértési jogot KÖH székhelye szerinti dolgozók 

tekintetében Jánossomorja Város Polgármestere, a Kirendeltség dolgozói tekintetében 

Újrónafő, valamint Várbalog községek Polgármesterei gyakorolják. 

 

2.4.  A KÖH székhelye szerinti önkormányzat esetén a jegyző, a Kirendeltséghez tartozó 

településeken pedig a jegyző, aljegyző, vagy megbízottja köteles a képviselő-testületek 

ülésén részt venni és ott a szükséges tájékoztatást megadni.  

 

A jegyző évente egy alkalommal beszámol a képviselő-testületeknek a közös 

önkormányzati hivatal működéséről. 

 

2.5.  A KÖH tekintetében, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 9. § szerinti 

irányítói jogok, valamint kötelezettségek Jánossomorja Város Önkormányzata 

Képviselő-testületét illetik meg, illetve terhelik. Az résztvevők megállapodnak abban, 

hogy a KÖH-t érintő, irányítási jogkörben hozott döntések előtt véleménynyilvánítási 

jog illeti meg Újrónafő, valamint Várbalog Község Polgármesterét. 

 

 

3. A KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL KÖLTSÉGVETÉSÉHEZ VALÓ 

HOZZÁJÁRULÁS, 

VALAMINT A KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL VAGYONI VISZONYAI 

 

 

3.1. Az együttműködő felek rögzítik, hogy a megállapodás során költség nem merült fel, 

így az alapításhoz forrásra nincs szükség. 

 

3.2.  Az érintett képviselő-testületek kijelentik, hogy tudomással bírnak arról, hogy a 

székhely település adóerőképessége miatt az önkormányzati hivatal működésének 

támogatása beszámítást követően 0, az az nulla Ft. 

 

Fentiek alapján a KÖH fenntartásának költségeihez az érdekelt képviselő-testületek az 

alábbiak szerint járulnak hozzá: 

 

 a) Jánossomorja Város Önkormányzat biztosítja a KÖH székhelyén dolgozó valamennyi 

köztisztviselő személyi juttatásait és a munkaadót terhelő járulékok kiadásait. Továbbá 

biztosítja a székhelyen felmerülő működési és fenntartási kiadásokat.  

 

 b) Újrónafő Község Önkormányzat biztosítja a KÖH újrónafői telephelyén dolgozó 1 

fő köztisztviselő személyi juttatásait és a munkaadót terhelő járulékok kiadásait. 

Továbbá biztosítja az újrónafői telephelyen felmerülő működési és fenntartási 

kiadásokat. 

 

c) Várbalog Község Önkormányzat biztosítja a KÖH várbalogi telephelyén dolgozó 1 

fő köztisztviselő személyi juttatásait és munkaadót terhelő járulékok kiadásait. Továbbá 

biztosítja a várbalogi telephelyen felmerülő működési és fenntartási kiadásokat. 

 

 Az épületek fenntartási, karbantartási, felújítási (Újrónafő, Várbalog telephelyek 
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esetében a közműszolgáltatás igénybevételét jelentő) kiadásait minden önkormányzat 

saját költségvetésében tervezi be, és teljesíti.  

 

3.3.  A KÖH költségvetése Jánossomorja Város Önkormányzatának költségvetésében 

szerepel. A KÖH költségvetésének tervezése során a polgármestereket 

véleménynyilvánítási jog illeti meg.  

 

A Kirendeltség települései kötelezettséget vállalnak arra, hogy a KÖH költségvetéséből 

a településekre jutó átadandó pénzeszközt költségvetésükben szerepeltetik. 

 

3.4.  A 3.2. pont szerint megállapított, a KÖH költségvetésében elfogadott költség-

hozzájárulásaikat a települések a KÖH számlájára utalják át minden hónap 10. napjáig 

az adott évre elkészített finanszírozási ütemterv alapján. 

 

3.5.  A 3.4. pont szerinti fizetési kötelezettségek késedelmes teljesítése esetén az adós  

 önkormányzat – a jegybanki alapkamat kétszeresének megfelelő – késedelmi kamattal 

 növelt összeget tartozik megfizetni.  

 

3.6.   Nem teljesítés esetén a székhely település polgármestere felhívja a pénzügyileg nem 

teljesítő önkormányzato(ka)t 30 napos fizetési határidővel írásban, tértivevényes 

levélben. Amennyiben a hozzájárulást a kirendeltség önkormányzatai nem teljesítik, a 

székhely település polgármestere jogosult azonnali beszedési megbízást benyújtani 

külön döntés nélkül a kirendeltség önkormányzatainak számlavezetőinél. A kirendeltség 

települései kötelezettséget vállalnak arra, hogy a megállapodás 1. sz. melléklete szerinti 

felhatalmazó levelet számlavezető pénzintézetüknek átadják, és egy példányban azt a 

székhely önkormányzat részére záradékolás után a Képviselő-testület döntése után 15 

nappal benyújtják. Továbbá kötelezettséget vállalnak arra, hogy a megállapodás 

hatályának megszűnéséig a felhatalmazó levelet nem vonhatják vissza. A számlavezető 

megváltozása esetén is jelen eljárásrend érvényes. 

 

3.7.  A székhelyen és telephelyeken a közös önkormányzati hivatali feladatok ellátására 

használt ingatlanok, ingóságok a KÖH-t fenntartó önkormányzatok tulajdonában 

maradnak, melyeket térítésmentesen jelen megállapodással egyidejűleg a megállapodás 

szerinti közös hivatali feladatellátás időtartamára a KÖH használatába adnak. Az 

ingatlanok és berendezési tárgyaik beruházási és felújítási, pótlási kötelezettségéről a 

tulajdonos önkormányzat, saját forrásai terhére gondoskodik. 

 

 

4. A MEGÁLLAPODÁS LÉTREHOZÁSÁNAK, MÓDOSÍTÁSÁNAK, 

MEGSZÜNTETÉSÉNEK MÓDJA 

 

 

4.1  A megállapodás létrehozása: 

 

 A megállapodás létrehozásáról az érintett képviselő-testületek minősített szótöbbséggel,

 testületenként külön-külön hozott határozattal döntenek. A döntés az egyes 

 képviselő-testületek át nem ruházható hatáskörébe tartozik. 

 

4.2  A megállapodás módosítása: 
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 4.2.1. A megállapodás módosítását kezdeményezheti a székhely önkormányzat, illetve

 bármely társult képviselő-testület a székhely önkormányzat írásbeli megkeresésével. 

 

4.2.2. A székhely önkormányzat köteles a módosítási javaslatot 15 napon belül a 

résztvevő  önkormányzatok felé továbbítani. A módosítási javaslatot az 

önkormányzatok legkésőbb 30 napon belül kötelesek érdemben megtárgyalni. 

 

4.2.3. A megállapodás módosításának minősül a beolvadás, amelyre azonban a 

vonatkozó jogszabályok értelmében az általános önkormányzati választások napját 

követő 60 napon belül van lehetőség. A csatlakozási kérelmeket érdemben meg kell 

tárgyalnia minden résztvevő képviselő-testületnek olyan időpontban, hogy az az 

esetleges  beolvadás a jogszabályi határidőben lehetővé tegye. Beolvadásra   

kizárólag akkor kerülhet sor, ha a jelen megállapodás emiatt szükséges módosítását 

valamennyi, a  jelen  megállapodást megkötő önkormányzat képviselő-testülete 

minősített többséggel elfogadta. A beolvadó költségvetési szerv megszűnik, jogutódja 

az egyesítésben résztvevő másik költségvetési szerv lesz. Alapító okiratában a fogadó 

költségvetési szerv jogutódjaként szerepel.) 

 

4.2.4. Jelen megállapodásból eredő vitás kérdésekben bármely fél polgármestere 

jogosult egyeztető tárgyalást összehívni, bármely jelen megállapodást jóváhagyó 

önkormányzat székhelyére. Az egyeztető tárgyalásról emlékeztető készül, melynek 

elkészítéséről a tárgyalást összehívó polgármester gondoskodik és köteles azt legkésőbb 

a tárgyalástól számított 5 munkanapon belül mindegyik, jelen megállapodást jóváhagyó 

fél polgármesterének megküldeni. Amennyiben az egyeztető tárgyalás eredményre 

vezet és ennek alapján jelen megállapodás  módosítása szükséges, úgy a tervezett 

módosítást a kézhezvételt követő 30 napon belül  minden érintett önkormányzat 

képviselő-testülete elé kell terjeszteni. A módosítás akkor lesz érvényes, ha azt 

mindhárom képviselő-testülete elfogadta. 

 

4.2.5.  A képviselő-testületek megállapodnak abban, hogy amennyiben a jelen 

megállapodás tartalmát érintő jogszabályok érdemi változásokat tartalmaznak, akkor a 

felek a megállapodást haladéktalanul felülvizsgálják. 

 

 

4.3 A megállapodás megszüntetése 

 

4.3.1. Az alapítók dönthetnek a költségvetési szerv különválás vagy kiválás útján több 

költségvetési szervvé szétválásáról. Különválás esetén a különváló költségvetési szerv 

megszűnik, jogutódjai az átalakítással létrejövő költségvetési szervek. Kiválás esetén a 

kiválással érintett költségvetési szerv fennmarad, és a kiválással érintett szervezeti egységéből 

önálló költségvetési szerv jön létre, ha a törvényben adott feltételek adottak. 

 

4.3.2. A költségvetési szerv szétválására akként is sor kerülhet, hogy 

 

a) a kiváló szervezeti egység már működő költségvetési szervbe mint jogutódba olvad 

be (beolvadásos kiválás), 

b) a különváló költségvetési szervből a különváló szervezeti egységek az átalakítás 

során már működő költségvetési szervbe mint jogutódokba olvadnak be (beolvadásos 

különválás). 
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4.3.3. Jelen pontban szabályozott döntésekre az általános önkormányzati választások napját 

követő 60 napon belül van kizárólag lehetőség. 

 

4.3.4. A megállapodás megszüntetése esetén gondoskodni kell a jelen megállapodás szerinti 

pénzügyi és vagyoni elszámolásról. A KÖH vagyongyarapodását a jelen megállapodás 

megszűnése esetén a vagyongyarapodáshoz történő hozzájárulás arányában kell 

megosztani. Ha ez nem állapítható meg, a vagyont - az általános önkormányzati 

választások évének január 1-jei - lakosságszáma arányában kell megosztani. 

 

5. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 

 

5.1. Jelen megállapodás aláírásával egyidejűleg hatályon kívül kerül a 2013. március 1-jén 

hatályba lépett, Jánossomorjai Közös Önkormányzati Hivatal létrehozására és 

fenntartására vonatkozó megállapodás és módosításai. 

 

5.2.    Jelen megállapodást annak elolvasását, tartalmának megismerését és megértését követően 

az önkormányzatok képviselő-testületei képviseletében eljáró polgármesterek a 

képviselt önkormányzat akaratával mindenben megegyezően, annak nevében 

helybenhagyólag, saját kezű aláírással látják el. 

 

 

Jánossomorja, ………………………….. 

 

 

…………………………………     ………………………………….. 

Lőrincz György       Frank Anita 
Jánossomorja Város Polgármestere     Várbalog Község Polgármestere 

 

 

 

………………………………….. 

Kertész Attila 

Újrónafő Község Polgármestere 
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1. sz. melléklet 

 

Felhatalmazó levél 

 

 .......................................................... 

  

.......................................................... 

 (számlavezető neve és címe) 

 

Megbízom/megbízzuk Önöket az alább megjelölt fizetési számlánk terhére az alább megnevezett 

Kedvezményezett által benyújtandó azonnali beszedési megbízás(ok) teljesítésére a 

következőkben foglalt feltételekkel: 

  

Fizető fél számlatulajdonos 

megnevezése: 

  

Felhatalmazással érintett 

fizetési számlájának 

pénzforgalmi jelzőszáma: 

  

Kedvezményezett neve:   

Kedvezményezett fizetési 

számlájának pénzforgalmi 

jelzőszáma: 

  

 

  

 A felhatalmazás időtartama: visszavonásig. 

 

 A beszedési megbízáshoz okiratot nem kell csatolni. 

További feltételek: 

 

 

  - a felhatalmazás csak a Kedvezményezett írásbeli hozzájárulásával 

vonható vissza 

 

 Kelt, ..........................., ...... év, ................... hó ..... nap 

    

……………………………………… 

      fizető fél számlatulajdonos 

                   cégszerű aláírása 

 

Záradék: 

…………………………………………………………………………………..….pénzintézet, 

mint a Számlatulajdonos számlavezető bankja tudomásul vesszük, hogy a Kedvezményezett 

Számlatulajdonossal szemben fennálló bármely követelését a számlatulajdonos számlája 

terhére beszedési megbízás útján érvényesítheti. Kijelentjük továbbá, hogy a fenti felhatalmazó 

levél alapján benyújtott beszedési megbízást mindaddig teljesítjük, ameddig annak 

visszavonásáról a Kedvezményezett írásbeli nyilatkozatában nem rendelkezik. 

 

Kelt, ..........................., ...... év, ................... hó ..... nap 

    ……………………………………… 

                         pénzintézet 


