Megállapodás közös önkormányzat hivatal létrehozásáról
amely létrejött
egyrészről
Hegykő Község Önkormányzata 9437 Hegykő, Iskola u. 1., (adószám: …., törzsszám: …..) képviseli:
Szigethi István polgármester;
másrészről
Fertőhomok Község Önkormányzata 9492 Fertőhomok, Akác u 44., (adószám: …., törzsszám: …..)
képviseli: Horváth Attila polgármester;
valamint
Hidegség Község Önkormányzata 9491 Hidegség, Petőfi u. 1., (adószám: …., törzsszám: …..)
képviseli: Kovács István polgármester
(a továbbiakban együtt: Önkormányzatok) között az alulírott helyen és időben, az alábbi feltételekkel:

I. Általános feltételek
1. Önkormányzatok Képviselő-testületei az Önkormányzatok működésével, valamint a
polgármester vagy a jegyző feladat- és hatáskörébe tartozó ügyek döntésre való
előkészítésével és végrehajtásával kapcsolatos feladatok ellátására a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 85. §-a szerinti közös önkormányzati
hivatalt hoznak létre. A hivatal közreműködik az önkormányzatok egymás közötti, valamint az
állami szervekkel történő együttműködésének összehangolásában.
2. Az Önkormányzatok községeinek a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek
választásáról szóló 2010. évi L. törvény szerinti - együttes - lakosságszáma 2010. január 1-én
….. fő.
3. A közös önkormányzati hivatal megnevezése: Hegykői Közös Önkormányzati Hivatal 1 (a
továbbiakban: Hivatal).
4. A Hivatal székhelye: 9437 Hegykő, Iskola u. 1., amely Hegykő Község Önkormányzatának
hivatala és egyúttal a Hivatal székhely hivatala.
5. A Hivatal állandó2 jelleggel működő kirendeltsége
-

Fertőhomok Község Önkormányzata 9492 Fertőhomok, Akác u. 44. szám alatti-; és

-

Hidegség Község Önkormányzata 9491 Hidegség, Petőfi utca 1. szám alatti

hivatala (a továbbiakban: kirendeltség).
6. Az Önkormányzatok a székhely és kirendeltségi hivatalokban (a továbbiakban együtt:
hivatalokban) közösen biztosítják az igazgatási munka folyamatos3 ellátásához szükséges
személyi és tárgyi feltételeket.
A hivatal elnevezését a törvény határozza meg: „(székhelytelepülés neve)-i Közös Önkormányzati Hivatal”.
A törvény lehetővé teszi az ideiglenes jelleggel működő kirendeltséget is, vagy ennek hiányában akár ügyfélszolgálati
megbízott alkalmazását, de nem ezt a megoldást javasoljuk.
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II. A Hivatal finanszírozása
7. A hivatalok épületeit, továbbá a hivatalok épületének – hivatali célra szolgáló - helyiségeiben
2012. december 31-én rendelkezésre álló felszerelési, berendezési tárgyakat - különösen:
bútorokat, irodatechnikai eszközöket (a továbbiakban együtt: felszerelési tárgyakat) - az
Önkormányzatok térítésmentesen adják a Hivatal használatába. Az egyes hivatali helyiségek
használata során felmerülő közüzemi (gáz, elektromos energia, ivóvíz, szennyvíz,
hulladékszállítás) költségek; valamint a felszerelési tárgyak szükség szerinti pótlásának, új
felszerelési tárgyak beszerzésének, továbbá a hivatali helyiség épülete és a felszerelési tárgyak
felújításának költsége finanszírozásáról – ide nem értve a 8. pontban leírtakat - az egyes
Önkormányzatok önállóan gondoskodnak.
8. A Hivatal működése érdekében felmerülő, a 7. pontban nem részletezett, egyéb dologi
költségeket (ügyviteli költségek, telefon és internet kapcsolat üzemeltetése, a felszerelési
tárgyak karbantartásának, javításának költségei), valamint a személyi kiadásokat és a
munkáltatói járulékokat a Hivatal költségvetése tartalmazza.
9. Az Önkormányzatok a Hivatal működését elsősorban a központi költségvetésből az
önkormányzati hivatalok működésének támogatására biztosított, Hegykő Község
Önkormányzata részére átutalt pénzösszegből finanszírozzák. Amennyiben a 8. pontban leírt
költségek finanszírozására a költségvetési támogatás nem biztosít teljes mértékben fedezetet,
az Önkormányzatok saját bevételeik, illetőleg átengedett központi bevételeik terhére ehhez
hozzájárulnak (a továbbiakban: pénzügyi hozzájárulás).
10. A tárgyévben szükséges éves pénzügyi hozzájárulás mértékét az Önkormányzatok
költségvetési támogatásának alapjául szolgáló mindenkori lakossági létszámok / a megelőző
gazdasági év január első napjának lakossági létszáma arányában állapítják meg.
11. A pénzügyi hozzájárulást az Önkormányzatok 12 havi egyenlő részletben, havonta a tárgyhót
követő hónap 15. napjáig fizetik meg Hegykő Község Önkormányzata részére.
12. Amennyiben a 9. pontban leírt, a központi költségvetésből az önkormányzati hivatalok
működéséhez biztosított támogatás nem kerül teljes mértékben felhasználásra, ennek
jogszabály szerinti visszautalásáról, vagy amennyiben erre lehetőség lesz, az Önkormányzatok
részére történő átadásáról a 10. pontban leírt számítás alapján Hegykő Község Önkormányzata
gondoskodik.
13. A Hivatal Önkormányzatok által megállapított költségvetését Hegykő Község Önkormányzata
havonkénti ütemezésben utalja át a Hivatal bankszámlájára.

III. A Hivatal működése
14. A Hivatalt - Képviselő-testületeik döntései szerint és saját hatáskörükben – a polgármesterek
irányítják. A jegyző javaslatainak figyelembevételével meghatározzák a Hivatal feladatait az
egyes Önkormányzatok munkájának a szervezésében, a döntések előkészítésében és
végrehajtásában. Egyes hatásköreik gyakorlását átruházhatják a Hivatal ügyintézőjére. A
jegyző javaslatára előterjesztést nyújtanak be a Képviselő-testületeknek a Hivatal belső
A törvény szerint elegendő a kirendeltségeken a munka időszakos ellátásához szükséges feltételek biztosítása is, de nem
ezt a megoldást javasoljuk.
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szervezeti tagozódásának, létszámának, munkarendjének, valamint ügyfélfogadási rendjének
meghatározására.
15. A Hivatalt a jegyző vezeti. A jegyző a Hivatalhoz tartozó valamennyi településen ellátja a jegyző
feladatait. A jegyző vagy megbízottja köteles a Képviselő-testületek ülésén részt venni és ott a
szükséges tájékoztatást megadni. Személyesen vagy megbízottja útján a Kirendeltségeken
ügyfélfogadást biztosít.
16. A jegyző gyakorolja a munkáltatói jogokat a hivatal köztisztviselői és munkavállalói
tekintetében. A Hivatal köztisztviselője, alkalmazottja kinevezéséhez, bérezéséhez, vezetői
megbízásához, felmentéséhez, vezetői megbízásának visszavonásához és jutalmazásához
Hegykő község polgármesterének egyetértése szükséges. Hegykő község polgármestere az
egyetértéséről szóló döntését megelőzően kikéri Fertőhomok és Hidegség községek
polgármestereinek véleményét.
17. A jegyző kinevezéséhez, felmentéséhez az Önkormányzatok polgármestereinek lakosságszámarányos, többségi döntése szükséges. A jegyző feletti egyéb munkáltatói jogokat Hegykő
község polgármestere gyakorolja.
18. A Hivatal létszáma legfeljebb kilenc fő4.
19. Az Önkormányzatok Képviselő-testületei évente együttes ülést tartanak a Hivatal tárgyévi
költségvetésének és a pénzügyi hozzájárulás megállapítása, valamint a megelőző gazdasági
év zárszámadásának elfogadása tárgyában. Együttes ülés tartását ezen kívül is, bármelyik
Önkormányzat Képviselő-testülete vagy polgármester kezdeményezheti a többi Önkormányzat
polgármesterénél, a napirend megjelölésével és az írásos előterjesztés csatolásával. Az
együttes ülésére szóló meghívót az Önkormányzatok szervezeti és működési szabályzatában
meghatározott időben kell megküldeni. A meghívót mindhárom polgármester aláírja.

IV. Hatályba léptető feltételek
20. Ez a megállapodás 2013. január 1-én lép hatályba.
21. A megállapodást Hegykő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete …./2012. (XI. …),
Fertőhomok Község Önkormányzatának Képviselő-testülete …./2012. (XI. …), Hidegség
Község Önkormányzatának Képviselő-testülete …./2012. (XI. …) határozatával jóváhagyta.

Dátum: 2012. december …….

Hegykőn jelenleg 6-, Fertőhomokon 2 státusz van betöltve, ebből a járási hivatalhoz 2 státusz kerül átadásra, vagyis a
köztisztviselői létszám 5 + 2 x 4 órás részmunkaidős, azaz 6 fő státusz. Hidegségen a Körjegyzőség megszűnése után 1 + 1
x 4 órás részmunkaidős státusz lesz. Ez mindösszesen 7,5 státusz, amelyet minimum 8, legfeljebb 9 fő státuszra javasolunk
bővíteni a járási hivatalhoz kerülő kollégák pótlására. A jelenleg ismert költségvetési törvényjavaslat szerint a Hivatal elismert
(finanszírozott) létszáma egy korrekciós képlet alapján 9,7 fő lesz.
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