
MEGÁLLAPODÁS  
KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 

ALAKÍTÁSÁRÓL ÉS FENNTARTÁSÁRÓL 
 
 
Az önkormányzati döntés-elıkészítés, végrehajtás szervezés, a hivatali mőködés, a hivatali 
szolgáltatásokhoz történı ügyféli hozzáférés biztosítása, az önkormányzati szervek és 
intézmények munkájának segítése érdekében  
 
Lövı Község Önkormányzatának  Képviselı-testülete  
 székhelye:     9461. Lövı, Fı u. 181. 
 adószáma:    15367054-2-08 
 statisztikai számjele:   15367084-8411-321-08 
 PIR törzsszáma:   367088 
 KSH kódja:    0831194 
 képviseli:     Balics János polgármester 
 
Völcsej Községi Önkormányzat Képviselı-testülete  
 székhelye:     9462. Völcsej, Fı u. 50. 
 adószáma:    15370835-2-08 
 statisztikai számjele:   15370835-8411-321-08 
 PIR törzsszáma:   370839 
 KSH kódja:    0816319 
 képviseli:      Szıke Attila polgármester 
 
Nemeskér Községi Önkormányzat Képviselı-testülete  
 székhelye:     9471. Nemeskér, Fı u. 32. 
 adószáma:    15370512-1-08 
 statisztikai számjele:   15370512-8411-321-08 
 PIR törzsszáma:   370510 
 KSH kódja:    0829328 
 képviseli:     Joóné Nagy Csilla Emıke polgármester 
                                                                       (továbbiakban: Megállapodó Felek) 
 
önkéntes közös akarattal elhatározzák, hogy Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 
2011. évi CLXXXIX. törvény 85. §-ba foglalt felhatalmazással élve hivatali feladataik közös 
ellátására 2013. január 1. napjától Közös Önkormányzati Hivatalt (a továbbiakban: KÖH 
illetve Hivatal) alapítanak és tartanak fenn a következık szerint. 
 
1.  A Közös Önkormányzati Hivatal adatai: 
 
1.1. A Hivatal megnevezése: 

Lövıi Közös Önkormányzati Hivatal  
Rövidített megnevezése: Lövıi KÖH   

 
1.2. A Hivatal székhelye, telephelyei: 
 Székhelye:                       9461. Lövı, Fı u. 181. 
            Telephelyei:                      9462. Völcsej, Fı u. 50. 
                        9471. Nemeskér, Fı u. 32. 
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1.3. A Hivatal képviselıje: a jegyzı, aki a hivatal képviseletével egyes ügyekben írásban az 
megbízhat más köztisztviselıt.  
 
1.4. A Hivatal egyéb azonosító adatait (adószám, statisztikai számjel, törzsszám, stb.) a KÖH 
Alapító Okirata, illetve a törzskönyvi nyilvántartásba vételrıl kiadásra kerülı okirat 
tartalmazza. 
 
1.5. A Hivatal jogi személy. 
 
2.  A megállapodás létrehozásának, módosításának, megszüntetésének módja: 
 
2.1. A jelen megállapodás érvényességéhez a megállapodásban részt vevı önkormányzatok 
képviselı-testületeinek minısített többséggel külön-külön meghozott elfogadó határozata 
szükséges. 
 
2.2. A jelen megállapodás módosítását - minısített többségő határozatával – bármely 
képviselı-testület kezdeményezheti. A valamely képviselı-testület által kezdeményezett 
módosítás csak a képviselı-testületek minısített többséggel meghozott egybehangzó 
határozata esetén, az abban megjelölt idıpontban lép hatályba. 
A képviselı-testületek minısített többséggel meghozott egybehangzó határozata szükséges a 
megállapodáshoz késıbb csatlakozni kívánó más önkormányzat befogadásához is. 
 
2.3. A jogszabály, vagy annak felhatalmazása alapján kormányszerv által hozott kötelezı 
érvényő rendelkezés által megkívánt módosítás – beleértve a késıbb csatlakozni kívánó más 
önkormányzat befogadását is - a képviselı-testületek külön döntése nélkül válik a 
megállapodás részévé. 
 
2.4. A megállapodást felmondani csak az önkormányzati általános választások évében lehet 
úgy, hogy a felmondás a választás napját követı 60 napon belül léphet hatályba. A 
megállapodást felmondó önkormányzatot a felmondás hatályba lépése napjáig terhelik a 
megállapodás szerinti kötelezettségek, és illetik a jogosítványok.   
 
2.5. A megállapodás tartalmát érintı testületi döntést (elfogadás, módosítás, felmondás) a 
képviselı-testületek nem ruházhatják át. 
 
 
3.  A Hivatal szervezete: 
 
3.1. A KÖH központi hivatali szervezete a székhely településen, 9461. Lövı, Fı u. 181. szám 
alatti önkormányzati épületben mőködik. 
 
3.2. Völcsej és Nemeskér településeken az önkormányzati épületekben heti 3-3 munkaórában 
ügyfélszolgálati megbízottak teljesítenek szolgálatot.  
 
4.  A hivatal létszáma 
 
Megállapodó Felek a KÖH közszolgálati jogviszonyban foglalkoztatott dolgozóinak létszámát 
6 fıben határozzák meg. Ebbıl jegyzı 1 fı, ügyintézı 5 fı. 
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5. A tényleges munkavégzés helye:  
 
5.1. A KÖH-ban foglalkoztatott közszolgálatban állók tényleges munkavégzésének helyét a 
jegyzı a következık figyelembevételével határozhatja meg: 
 
5.2. A központi hivatalban foglalkoztatottak száma 6 fı. 
 
5.3. A jegyzı a központi hivatalban foglalkoztatottak közül jelöli ki azokat, akik egyúttal 
Völcsej és Nemeskér településen ellátják az ügyfélszolgálati feladatokat. 
 
6. A KÖH munkaideje, az ügyfélfogadási rendje: 
 
6.1. A KÖH munkaideje heti 40 óra, melynek naptári héten és munkanapon belüli megosztá-
sát a foglalkoztatási jogviszonyra vonatkozó szabályok szerint és az ügyfélfogadási rendjére 
figyelemmel a jegyzı határozza meg. 
 
6.2. Ügyfélfogadás a központi hivatalban: 
 

Hétfıtıl –Csütörtökig  08-00-   12.00  13:00 – 16:00 óra 
Péntek:    08:00 – 12:00 óra 

 
 
6.3. Ügyfélfogadás Völcsej településen: 
 

Hétfı:   13:00 – 16:00 óra között 
 
6.4. Ügyfélfogadás Nemeskér településen: 
 
 Kedd:   11:00 – 14:00 óra között 
 
6.5. A központi hivatal saját ügyfélfogadási idején belül köteles fogadni a társtelepüléseken 
lakókat is. 
 
6.6. A jegyzı mindegyik településen minden héten tart ügyfélfogadást a Szervezeti és Mőkö-
dési Szabályzatban meghatározottak szerint. 
 
7.  A Hivatal irányítása és felügyelete: 
 
7.1. A testületek együttes ülésen tárgyalják meg a KÖH éves költségvetését.     
 
7.2. A KÖH Alapító Okiratának elfogadását, a Szervezeti és Mőködési Szabályzatának 
jóváhagyását, és a mőködésével kapcsolatos egyéb képviselı-testületi döntéseket a testületek 
külön-külön tartott ülésükön hozzák meg, de bármelyik testület kezdeményezheti valamely, a 
KÖH mőködésével kapcsolatos kérdés együttes ülésen történı megvitatását. 
 
7.3. A Hivatalt Lövı község polgármestere irányítja, a Völcsej és Nemeskér településeken 
ügyfélszolgálati megbízotti feladatellátást érintı kérdésekben Völcsej és Nemeskér községek 
polgármesterei elızetes véleményét kikérni. Véleményeltérés esetén eltérı álláspontját köteles 
részletesen megindokolni.    
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7.4. Lövı település polgármestere határozhatja meg, hogy a Hivatal köztisztviselıi, 
alkalmazottai kinevezéséhez, bérezéséhez, felmentéséhez és jutalmazásához hozzájárulását 
milyen körben írja elı.   
 
7.5. A Közös Önkormányzati Hivatal munkájával kapcsolatos kérdésekben szükség szerint 
együttes képviselı-testületi ülésen kell határozni. A három testület azonban felhatalmazza 
annak polgármestereit, hogy két testületi ülés közötti idıben halaszthatatlan döntést igénylı 
ügyekben együttesen határozzanak. 
 
7.6. A jegyzı vagy megbízottja köteles mindegyik képviselı-testület ülésén részt venni és ott 
a szükséges tájékoztatást megadni. 
 
7.7. A jegyzı évente beszámol a Közös Önkormányzati Hivatal munkájáról. 
 
8. A hivatal vezetése: 
 
8.1. A hivatalt a jegyzı vezeti. A jegyzıi kinevezés vezetıi munkakörnek minısül. 
 
8.2. A jegyzıt – a 8.3. pontban meghatározott kivétellel – pályázat alapján, a jelen 
megállapodásban érintett települések polgármestereinek lakosságszám-arányos, többségi 
döntésének megfelelıen  határozatlan idıre Lövı község polgármestere nevezi ki.  
   
8.3. Az érintett települések polgármesterei megállapodásuk szerint a KÖH megalakulásakor a 
megszőnı Lövı-Völcsej-Nemeskér Körjegyzıség körjegyzıjét a KÖH jegyzıjeként 
foglalkoztatják, aljegyzıt egyenlıre nem neveznek ki.  
 
8.4. A Megállapodó Felek tudomásul veszik a tovább foglalkoztatott jegyzı elızetesen ki-
nyilvánított döntését, mely szerint a megszőnı Lövı-Völcsej-Nemeskér Körjegyzıség köz-
szolgálati jogviszonyban állókat a KÖH-ban tovább foglalkoztatja.  
 
8.5. A jegyzı feletti egyéb munkáltatói jogokat Lövı település polgármestere gyakorolja. 
  
 
9.  A Hivatal mőködésének biztosítása: 
 
9.1. A KÖH költségvetését, mőködési és fenntartási költségeit a képviselı-testületek együttes 
ülésen határozzák meg. A szerzıdı képviselı-testületek kijelentik, hogy a Hivatal 
fenntartásának költségeihez a következık szerint járulnak hozzá: 
 

a) A Közös Önkormányzati Hivatalt illetı állami támogatás lehívására és felhasználására 
Lövı község Önkormányzata, vagy a Hivatal jogosult azzal, hogy a mindenkori 
költségvetési törvényben meghatározott és jogosultsági feltételek alapján lehívható 
alap- és ösztönzı hozzájárulást a KÖH mőködési költségeire fordítja. 

b) Lövı község Önkormányzatának Képviselı-testülete biztosítja, a Hivatal számfejti a 
Hivatallal foglalkoztatási jogviszonyban álló valamennyi köztisztviselı személyi 
juttatásait és a munkaadót terhelı járulékok kiadásait.  

c) Az állami támogatáson felül szükséges mőködési költségeket Megállapodó Felek a 
költségvetési évet megelızı év január 1-jei lakosságszáma arányában viselik.  
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d.) A Közös Önkormányzati Hivatal állami támogatáson felüli költségeit, a Hivatal      

költségvetésében tervezett összeg alapján, elıleg formájában, minden negyedévet 
követı 15. naptári napig kötelesek átutalni Megállapodó felek a Közös Önkormányzati 
Hivatal elkülönített számlájára. A költség hozzájárulás tényleges összegének 
megállapításáról a tárgyévet követı év január 31. napjáig elszámolás készül, amelyben 
meghatározottak szerint,az elszámolás átadását követı 15 napon belül az elıleg és 
tényleges költség közötti különbözet elszámolásra kerül.    

 
e.) A d.) pontban szerint fizetési kötelezettségek késedelmes teljesítése esetén az adós     

önkormányzat – a jegybanki alapkamat kétszeresének megfelelı –késedelmi kamattal     
növelt összeget tartozik megfizetni. Ez esetben Lövı község polgármestere a nem     
teljesítı önkormányzatot felszólítja a 30 napon belüli teljesítésre. 

      A felszólítás eredménytelensége esetén a felszólítási határidı lejárati napján jogosult 
inkasszó benyújtására a nem teljesítı önkormányzattal szemben.  

 
f.) A Megállapodó Felek kijelentik, hogy a hivatali munka ellátásához szükséges kisegítıi     

személyi és tárgyi feltételeket (takarító és kézbesítı dolgozó, irodabútorzat,     
informatikai hardver eszközök, főtés, világítás, elektromos ellátás, mentálhigiéniai     
szükséglet) az érintett településeken, saját költségükön folyamatosan biztosítják.  

 
g.) A Megállapodó Felek kijelentik, hogy a Hivatal megalakulásakor rendelkezésükre álló 

informatikai szoftver állományt a Hivatalnak ingyenesen átadják. Az informatikai     
szoftver eszközök cseréjét, pótlását vagy kiegészítését – beleértve az alkalmazásra    
vonatkozó licenceket is – a Hivatal költségvetésébıl kell biztosítani. Ezen eszközök a   
KÖH megszőnése esetén –amennyiben az informatikai rendszerekrıl leválaszthatók – 
az addigi felhasználási helyük szerinti önkormányzat vagy alakuló hivatal tulajdonába   
mennek át.  

 
9.2. A KÖH szervezetére, mőködésére vonatkozó belsı szabályzatokat, a dolgozók munkakö-
ri leírásait a jegyzı készíti el, az a Megállapodó Felek polgármesterei jóváhagyásával válik 
hatályossá. 
 
9.3. A Közös Önkormányzati Hivatal ügyrendjét Lövı község Önkormányzatának Képviselı-
testülete fogadja el és hagyja jóvá Völcsej Község Önkormányzatának Képviselı-testülete, és 
Nemeskér Község Önkormányzatának Képviselı-testülete elızetes írásbeli véleményének 
kikérésével.  
 
10. A mőködés nyilvánossága: 
 
10.1. A Hivatal köteles a hivatali munka átláthatóságát, nyilvánosságát minden társult 
településen a helyben szokásos, illetve az erre vonatkozó helyi szabályzatban rögzített módon 
biztosítani.  
 
10.2. A Hivatal közremőködik az önkormányzati, testületi mőködés nyilvánosságának 
jogszabályszerő biztosításában is. 
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11. Záró rendelkezések: 
 
11.1. A Hivatal mőködésére, tevékenységére vonatkozó közös testületi és polgármesteri  
döntések esetén –ha jogszabály vagy a jelen Megállapodás a testületek egyedi döntését nem  
írja elı –a döntéshozatalhoz a Megállapodó felek illetve a polgármesterek a településük 
lakosságszáma arányában rendelkeznek szavazati aránnyal. Ilyen esetben a döntéshez 
egyszerő, a Megállapodó Felek összlakosságának 50 %-át meghaladó szavazati többség 
elegendı. 

 
11.2. A jelen megállapodás hatályba lépéséig az önkormányzatok – Lövı település 
polgármestere elıterjesztése alapján – megvitatják és elfogadják a KÖH mint önkormányzati 
költségvetési szerv Alapító Okiratát. 
 
 
12. Hatálybalépés 
 
 
Jelen megállapodás 2013. január 1-jén lép hatályba.  
 
 
 
 
 
  
  Balics János          Szıke Attila  
         Lövı Község polgármestere       Völcsej Község polgármestere 
 
 
 
 
           Joóné Nagy Csilla                             
     Nemeskér Község polgármestere     
 
 
 
 
                                                        
 
 
Záradék:  
 
Jelen megállapodást  
Lövı Község Önkormányzatának Képviselı-testülete 74/2012.(XII.13.) határozatával,  
Völcsej Község Önkormányzatának Képviselı-testülete 38/2012.(XII.18.) határozatával, 
Nemeskér Község Önkormányzatának Képviselı-testülete 40/2012.(XII.18.) határozatával 
elfogadta. 


