
Borsosberényi Közös Önkormányzati Hivatal Megállapodás 

M E G Á L L A P O D Á S  

 
Közös Önkormányzati Hivatal alakítására és fenntartására 

Módosítással egységes szerkezetben 

Hatályos: 2019. december 1-jétől 

 

 

amely  létrejött   

Bánk Község Önkormányzata  (2653 Bánk, Hősök tere 11.,  képviselő:  Ivanics András  polgármester)  

Bosrosberény Község Önkormányzata  (2644 Borsosberény, Petőfi út 161.,  képviselő:  Molnárné 

Gere Rita  polgármester)  

Tolmács Község Önkormányzata (2657 Tolmács, Sport u. 1. képviselő: Hajnis Ferenc  polgármester)   

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

Mötv.)  84. §-a, valamint 87.§-a alapján közös önkormányzati hivatal létrehozása tárgyában  az 

alábbiak szerint. 

 

1.) Bánk Község Önkormányzata, Borsosberény Község Önkormányzata és Tolmács Község 

Önkormányzata  2013.  január 1. napjától, határozatlan időre,  Borsosberény  székhellyel közös 

önkormányzati hivatalt hoz létre és tart fenn. 

 

2.) A Közös Önkormányzati Hivatal székhelye: 2644 Borsosberény, Petőfi út 161. 

A Közös Önkormányzati Hivatal telephelyei: 2653 Bánk, Hősök tere 11, 2657 Tolmács, Sport u. 1. 

 

3.)   A közös önkormányzati hivatal elnevezése:  Borsosberényi Közös Önkormányzati Hivatal 

(továbbiakban: Közös Önkormányzati Hivatal). 

 

A Közös Önkormányzati Hivatal két állandó jellegű kirendeltsége: 

 

      Telephely elnevezése:  Borsosberényi Közös Önkormányzati Hivatal Bánki Kirendeltsége 

(továbbiakban: Bánki Kirendeltség)  

 

      Telephely elnevezése:  Borsosberényi Közös Önkormányzati Hivatal Tolmácsi Kirendeltsége 

(továbbiakban: Tolmácsi Kirendeltség)  

 

4.) A közös önkormányzati hivatal illetékességi területe  Bánk, Borsosberény és  Tolmács települések  

közigazgatási területére terjed ki.  

 

5.) A közös önkormányzati hivatal feladatai a jegyző vezetésével a székhelyen  és a kirendeltségeken 

kerülnek ellátásra. 

 

6.)  A jegyző helyettesítését aljegyző látja el. Az aljegyzői tisztség betöltetlensége esetén a jegyző 

helyettesítését a Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatában 

meghatározott személy látja el. 

 

7.) A Közös Önkormányzati Hivatal létszáma 11 fő.  A Közös Önkormányzati Hivatalnál 

foglalkoztatott tisztviselők munkavégzési hely szerinti megoszlása: 3 fő teljes munkaidőben 

foglalkoztatott a székhelyen, 5 fő (ebből 4 fő teljes munkaidőben, 1 fő részmunkaidőben 

foglalkoztatott) a Bánki Kirendeltségen, 2 fő teljes munkaidőben foglalkoztatott a Tolmácsi 

Kirendeltségen végez munkát, 1 fő jegyző a székhelyen és a kirendeltségeken is végez munkát. 

Az ügyfélfogadás és igazgatási ügyintézés valamennyi társult településen – a Közös 

Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatában foglaltak szerint – folyamatosan, 

egyes igazgatási feladatok tekintetében időszakosan ellátásra kerül. 
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A jegyző a Közös Önkormányzati Hivatal valamennyi munkavégzési helyén (székhelyen és 

kirendeltségeken) szükség szerint látja el feladatát, és a jegyző, vagy aljegyző, vagy a jegyző 

helyettes valamennyi településen előre meghatározott időpontban ügyfélfogadást tart. 

A pénzügyi, gazdasági és a foglalkoztatással kapcsolatos munkaügyi feladatok a székhelyen és a 

tolmácsi, valamint bánki kirendeltségen dolgozó alkalmazottak bevonásával, a Bánki 

Kirendeltségen dolgozó, felsőfokú pénzügyi-, gazdasági iskolai végzettséggel rendelkező munkatárs 

irányításával kerül ellátásra. 

Indokolt esetben a jegyző elrendelheti, hogy a Közös Önkormányzati Hivatalnál foglalkoztatott 

tisztviselők a szokásos munkavégzési helyüktől eltérően a székhelyen vagy kirendeltségen, illetve 

másik kirendeltségen végezzenek munkát.   

A Közös Önkormányzati Hivatal belső szervezeti felépítését, tagozódását, munkarendjét, 

ügyfélfogadási rendjét, működését a Borsosberényi Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és 

Működési  Szabályzata tartalmazza.  

 

8.)  A  közös önkormányzati hivatal működési és fenntartási költségei:  

a) A Közös Önkormányzati Hivatal éves költségvetés alapján gazdálkodik.  

A Közös Önkormányzati Hivatal kapcsán járó állami támogatás (önkormányzati hivatal 

működésének támogatása) – a székhely önkormányzat közvetítésével – a Közös Önkormányzati 

Hivatal bevétele. A Közös Önkormányzati Hivatal költségvetését a társult képviselő-testületek 

hagyják jóvá. A Közös Önkormányzati Hivatal költségvetését a társult önkormányzatok 

képviselő-testületei külön-külön megtartásra kerülő ülésen is elfogadhatják. Amennyiben a 

költségvetést valamely képviselő-testület nem fogadja el, és a képviselő-testületek között 

egyezség nem jön létre, az egyezség létrehozása érdekében a társult önkormányzatok képviselő-

testületei a Közös Önkormányzati Hivatal költségvetését együttes képviselő-testületi ülés 

keretében tárgyalják és fogadják el.   A Közös Önkormányzati Hivatal költségvetése beépül a 

székhely szerinti Borsosberény Község Önkormányzata költségvetési rendeletébe. 

b)  A Közös Önkormányzati Hivatal költségvetése fedezi a Közös Önkormányzati Hivatal 

székhelyén és a Kirendeltségeken dolgozó tisztviselők, valamint a jegyző és aljegyző személyi 

juttatásainak és járulékainak, a munkába járással, kiküldetéssel kapcsolatos költségeket, 

valamint a Közös Önkormányzati Hivatal szakmai működéséhez kapcsolódó egyéb dologi 

kiadásokat, mint például szoftver díjak, papír, írószer, irodaszer, szakmai anyag stb. A Közös 

Önkormányzati Hivatal működési helyén (székhely és kirendeltségek) felmerülő közüzemi díjak 

(fűtés, világítás, posta, telefon, fax, internet, tisztítószer) nem tartoznak a Közös 

Önkormányzati Hivatal költségvetésébe, a közüzemi szolgáltatói díjakat az adott települési 

önkormányzat viseli. 

c) A társult önkormányzatok Közös Önkormányzati Hivatal működéséhez éves hozzájárulást 

fizetnek, amennyiben a Közös Önkormányzati Hivatal működéséhez kapott állami támogatás 

beszámítással csökkentett összege nem fedezi a Közös Önkormányzati Hivatal költségvetésének 

kiadásait. Az önkormányzati hozzájárulás összege: a Közös Önkormányzati Hivatal éves 

működési költsége és a Közös Önkormányzati Hivatal működéséhez nyújtott állami támogatás 

éves összegének különbözete. A szükséges éves hozzájárulás összegét a társult önkormányzatok 

egyenlő arányban viselik és fizetik. 

Ezen hozzájárulás összegét – a Közös Önkormányzati Hivatal éves költségvetése alapján – havi 

egyenlő részletekben, minden hónap utolsó munkanapjáig kell átutalni a Közös Önkormányzati 

Hivatal bankszámlájára. 

A tárgyév során fizetett hozzájárulás összege a Közös Önkormányzati Hivatal éves beszámolója 

alapján elszámolásra kerül a társult önkormányzatok felé. Amennyiben az elszámolás alapján 

további hozzájárulási fizetési kötelezettség merül fel, az önkormányzatok az elszámolás szerinti 

további hozzájárulási összeget egyenlő arányban megfizetik. 

Amennyiben az önkormányzati hivatali működéshez nyújtott állami támogatás (beszámítással 

csökkentett) összege meghaladja a Közös Önkormányzati Hivatal éves költségvetési kiadását, 

az így keletkezett úgyneveóett. „többlet” támogatás a hivatali működés (székhely és 
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kirendeltségek) közüzemi díjainak fedezeteként a társult települési önkormányzatokat illeti meg, 

egyenlő arányban. 

 

9.) A jegyző tekintetében az egyéb munkáltatói jogokat Bánk Község Önkormányzatának Polgármestere 

gyakorolja, azzal, hogy a kinevezés és felmentés mellett a teljesítményértékelés és jutalmazás 

tekintetében a társult önkormányzatok Polgármestereinek a Mötv. 83.§ b) pontban foglaltaknak 

megfelelő többségi döntése szükséges. 

 

10.)  A Közös Önkormányzati Hivatal tekintetében az Mötv. 67.§ (1) a), b), f) pontban foglalt feladat- 

és hatáskört Bánk község Önkormányzatának Polgármestere gyakorolja.  

 

11.)  A Közös Önkormányzati Hivatal közszolgálati tisztviselői tekintetében a munkáltatói jogkört a 

jegyző gyakorolja.  

 

12.) A Közös Önkormányzati Hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselők tekintetében a polgármesterek 

hatásköre: 

1. A Közös Önkormányzati Hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselő kinevezéséhez és 

felmentéséhez a köztisztviselő munkavégzésének helye szerinti település Polgármesterének 

egyetértése szükséges. 

2. A Közös Önkormányzati Hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselő jutalomban való 

részesítéséhez, személyi illetmény megállapításhoz, illetmény eltérítéséhez a köztisztviselő 

munkavégzésének helye szerinti település Polgármesterének jóváhagyása szükséges. 

3. A Közös Önkormányzati Hivatal bankszámlája felett - a jegyző és a pénzügyi csoportvezető 

rendelkezési (aláírási) jogosultsága mellett - a Közös Önkormányzati Hivatal irányítási 

jogkörét ellátó Bánk Község Önkormányzat Polgármesterét is rendelkezési (aláírási) 

jogosultság illeti meg, melyet ketten együtt gyakorolhatnak. 

4. A Közös Önkormányzati Hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselők szabadságengedélyét a 

jegyző, mint engedélyező mellett a köztisztviselő munkavégzési helye szerinti település 

polgármestere, mint munkahelyi vezető is aláír. 

 

13.)  A jegyző  a Közös Önkormányzati Hivatal működéséről és gazdálkodásáról évente beszámol a 

társult önkormányzatok képviselő-testületei előtt. 

 

14.) A Közös Önkormányzati Hivatal dolgozóinak munkarendjét, ügyfélfogadási rendjét a Közös 

Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata tartalmazza. A Közös Önkormányzati 

Hivatal vonatkozásában külön belső szabályzatok rögzítik a kiadmányozás szabályait, a 

kötelezettségvállalás, utalványozás, ellenjegyzés rendjét, és az iratkezelés szabályzatát.  

 

15.)   A Közös Önkormányzati Hivatal létrehozására, megszüntetésére a Mötv. 85.§ (3) bekezdésében 

foglaltak vonatkoznak.  

 

16.) A megállapodás módosítását kezdeményezheti  bármely társult önkormányzat polgármestere.  A 

megállapodás módosításához a társult önkormányzatok képviselő-testületeinek minősített többséggel 

elfogadott határozata szükséges.    

 

17.) A Közös Önkormányzati Hivatal közérdekű adatai – a nyilvánosság biztosítása érdekében – 

valamennyi társult önkormányzat honlapján közzétételre kerülnek. 

 

18.)  Ezen módosított megállapodás  a társult  önkormányzatok képviselő-testületeinek  minősített 

többséggel   meghozott,  jóváhagyó  határozatával, 2019. december 1-jétől válik  hatályossá.  

 

Borsosberény,  2019. november …… 
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 Torma Andrea   Molnárné Gere Rita Hajnis Ferenc 
Bánk Község Polgármestere   Borsosberény Község Polgármestere Tolmács Község Polgármestere 

      

 

 

Jóváhagyó záradék: 

 

A megállapodást Bánk Község Önkormányzatának Képviselő-testülete …./2019. (XI…...), 

Borsosberény Község Önkormányzatának Képviselő-testülete …../2019. (XI…….), Tolmács Község 

Önkormányzatának képviselő-testülete a  …../2019. (XI…...) határozatával jóváhagyta.     

 

 

 

 Torma Andrea   Molnárné Gere Rita Hajnis Ferenc 
Bánk Község Polgármestere   Borsosberény Község Polgármestere Tolmács Község Polgármestere 

 


