
i{E,§ÁllápopÁs
Monostorapáti Közös Önkormányzati Hivatal lé trehozásáról é s

fenntartásáról
(erysé ges)

A megállapodás lé trejötí

o Monostorapáti köaé g Önkormányzatának Ké pviselő-testülete, melynek sZé khelYe:

8296 Monostorapáti, PetőJí  utca 123. ( ké pviselője: Takács Pé ter polgármester)

. Hegyesd köaé g Ónkormányzatának Ké pviselő-testülete, melynek szé khelYe: 829ő

Hegtesd, Zinyi utca 1. ( ké pviselője: Stark Sdndor polgármester)
o Kapolcs köaé g Ónkormányzatú nak Ké pviselő-testülete, melynek szé khelye: 8294 

"

Kapolcs, Kossuth utca 62. ( ké pviselője: Gönté r Gyula polgármester)
. Sáska köaé g Ónkormányzatának Ké pviselő-testülete, melynek szé khelye 8308

Sdska, Rákóczi utca 4" ( ké pviselője: Kovú cs Nú ndor polgármester)
o Talití ndörögil köaé g Önkormdnyzatú nak ké pviselő-testülete, melynek szé khelye

8295 Taliánilörögd, Kossuth utca 39. ( ké pviselője: Mohos JÓaef polgármesí er)

o Yigántpetend köőé g Önkormányzatának Ké pviselő-testülete, melynek sZé khelYe

8293 Yigántpetend, Kossuth utca 32. (ké pviselője: Nemoda István polgdrmester)

között, Magyarország Önkorm ányzatairőI sző|ő 2011 . é vi CLXXXV. törvé ny (A
továbbiakban Mötv.) 85. § (1) bekezdé sé ben foglaltak a\apján.

1.) Á Közös ÖnkormányzatiHivatalra vonatkozó adatok:

A közös önkormanyzati hivatal hivatalos elnevezé se:

Monostorapáti Közös Önkormányzati hivatal

A közös önkormanyzati hivatal szé lrüelye: 8296 Monostorapáti, PetŐÍ i utca 123"

A közös önkormárryzati hivatal megalakí tásarrak időpontja: 2013. január 1.

A közös önkormányzati hivatal gazdálkodási
besoroiása szerint: : Önáilóan működő é s gazdálkodó

költsé gveté si szerv

A közös önkormanyzati hivatal jogállása: Önáiló jogi szemé ly

Aközösönkormanyzatihivataljogelődje: Körjegyzősé gMonostorapáti
Za|aha|áp -S áska t elepülé s ek
Körjegyző.sé ge /Sáska vonatkozásábarr/

Halimba-Ocs-Taliándörögd közsé gek
Kö rj egyzős é ge Taliandörögd
vonatkozásábarv

2.) Aközös hivatalt lé trehozó önkormányzatok megnevezé se

o Monostorapáti kazsé g ónkormányzatának ké pviselő-testülete, melynek szé khelye:

8296 Monostorapáti, Petőfi u" ]23.
o Hegtesd közsé g ónkormányzatának Ké pviselő+estülete, melynek szé khelye: 8296

Hegyesd, Zrí nyi u" 1.
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o Kapolcs közsé g önkormónyzatának Ké pviselőlestülete, melynek szé khelYe: 8294

Kapolcs, Kossuth u. 62

o Sastra kózsé g ónkormányzatának Ké pviselő+estüIete, melynek szé khelYe: 8308 Sáslrg,

Rákoczi u" 4.

. Talióndörógd közsé g Onkarmártyzatának hé pviselő-testülete, melynek szé khelYe: 8295

Taliándörögd, Kossuth u. 39,

o Vigántpetend kbzsé g onkormányzatának ké pviselő-testüIete, melynek szé khelYe: 8293

Vigántpetend, Kossuth u. 3 2.

A Közös önkormanyzati Hivatal illeté kessé gi teriilete a megáilapodó ÖnkonnanYzatok

közigazgatási területé re telj ed ki.

3.) Közös Önkormányzati llivatal lé trehozásának, megszünteté sé nek nódj a:

A Közös önkormanyzati Hivatal lé trehozásara vagy megszünteté sé re a N'Í ötV, 85" §" (3)

bekezdé sé t ke11 akÁazni.Megállapodó önkormányzatok a Közös OnkormanYzati Hivatal

megalakí tásara vonatkozó megállapódasról együttes ké pviselŐ-testiileti Ülé sen dÖntenek"

A Közös önkormanyzati Hivatalból való kilé pé sről a megáliapodó ÖnkonnánYzat a dÖnté s

meghozatal fuabizto'sitott 60 napos határidőn belül, legalább 30 napPal korábban é rtesí ti a

roios onkormanyzati Hivatalban ré sztvevő önkormanyzatokat"

4") A Közös Önkormányzati Hivatalra vonatkozó dönté shozatali eljárás:

A közös önkormanyzati hivatalt fenntartó önkormányzatok egyÜttes Ülé se dÖnt

c A Közös önkormányzati Hivatal Alapí tó Okiratanak elfogadásáról,

r A Közös önkormányzati Hivatal Társuiási Megállapodásának elfogadásarÓl,

módosí tásaról.
o Közös önkormanyzati Hivata] költsé gvetósé rőI, zí lrszátmadásáról

o A Közös önkormarryzati Hivatalra vonatkozó önkormányzati rendeletekrŐl é s

szabé ú yzatol<rő1

5") A Közös Önkormányzati llivatat lé tszáma, felé pí té se:

A Közös önkormarryzati Hivatal lé tszí lma: 13 fő 2015. 04. 01-tŐ12015"10"01- ig

nfő 2aI5.10,01-tő1

melyből 2015.04.01tő1 2015"10.01_ig 2015,10"CIl_tö1

o legyző 1 fő jegyző 1 fő

. Köztisztviselő: 12 fő köztiszfuiselő 11 fő

A Közös Önkonnanyzati Hivatal egysé ges hivatal, mel3rrek

Szé khelye: 8296 Monostorapati, Petőfi utca t23,

Kirendeltsé ge: 8295 Taliandörögd , Kossuth utca 39.

Ügyfé lfogadasi helyszí ne: 8296Begyesd, Zdnyi utca 1,

829 4 Kapolcs, Kossuth utea ő2 "

8308 Sáska, Rákóezi utca 4.



A hivatal szervezeti felé pí té se:

Adóűgyi feladatok

A hivatal kirendeltsé geké nt ügyfé lszolgálati helyet működtet Taliandörögd közsé gben, Az
ÜgYfé lszolgálati helyen ügy{é lfogadási időben minden nap biztosí tott azügyinté zé s.

o Valamewtyi a jegyző hatásköré b e tartoző ügy indí tásához szüksé ges feladatokat
o { ké pviselőtestületek működé sé vel kapcsolatos feladatokat

Egyes azowtal elinté zhető ügyekben teljes hatósági ügyintózé st
Ugyfé lszol gálati megbí zott működik

HegYesd kÖzsé gben (Hegesd, Zrí nyi u. ]. a hivatal óltal jelenleg is hasznátt helyisé gben)
Kapolcs kÖzsé gben (Kapolcs, Kossuth u. 32. a hivatal által jelenleg is hasznáIt helyié gben)
Sáska közsé gben (Sáska, Rákoczi u. 4. a hivatal által jelenleg ii használt hetyis,é gbin)
Vigántpetend közsé gben (Vigántpetend, Kossuth u. 32. a hivatal által jelenleg is használt
helyisé gben)

Ügrfé lfogadási helyek ügyfé lfogadási rendje: A Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti
é s Mú ködé si szabályzatában foglaltak szerint kerül megállapí tásra.

Az Ügyfé lszolgálati megbí zotti feladatokat a Közös Önkormányzati Hivatalban dolgozó
ÜgYinté zők Ifiják el. Beosztásuk az önkormányzati feladatoknak megfelelően, a települé sen
jelentkező aktuális ügyek ú apjan törté nik.

A kirendeltsé g é s ügyfé lszolgálati hely elhelyezé sé hez sziiksé ges irodahelyisé get,
felszerelé seket, valamint a helyisé g fewú artásáltoz szüksé ges közműköltsé geket, mináen
települ é sen a közsé  gi önkormányzat bizto sí tj a.

6. A Közös ÖnkormányzatiHivatal működé se:

6.1. A Közös önkormányzatiBivatal szé khelyé n ellátott feladatok:

o Titkársá8;r szervezé si feladatok
o Munkaügyi feladatok
o Iratkezelé s
e Anyakönyviügyinté zé s
o Gazdálkodási-számviteli feladatok
o A kirendeltsé geken nem biztosí tható hatósági ügyinté zé s

Hegyesd,Ka po lcs,
Sáska, Vigántpetend



6.2. 
^kirendeltsé gen 

ellátott feladatok:

r Anyakönyviügyinté zé s
oAközöshivatalfeladat-é shatásköré betartozóügyekin.dí tása:ké relmekfelvé teleé s

továbbí tása a közös önkormányzati hivatal szé khelyé re

o Ké pviselő-testtilet működé sé vel kapcsolatos ügyek

. Ké pviselő_testiilet, Polgármester hatásköré be utalt hatósági ügyek

. Poigári vé delmi é s katasztrófavé delmi ügyek

. ülé sek előké szí té se, ké pviselő_testiilet által meghat átazott feladatok

.Mindenolyanfeladat'amelyakirendeltsé genellátható,munkaköriieí rásnak
megfelelően

63. Üryfé lszolgálati helyeken ellátott feladatok:

. A Közös önkormányzati Hivatal é s a fenntartó önkormányzatok hatásköré be 1*rtaző

ügyek i"dd;;;h;É í ni szemlé i<, 
"it"norrerek, 

megirallgatások lebonyolí tása,

. egyes, uro*,Űintizkedé st igé nylő ügyek te§es köni inté zé se

7.) A Közös Önkorm ályzatillivatal irányí tása

7.1 Az í rányí tási jogokat a megállapodó_ _önkormányzatok 
Ké pviselő_testiiletei az

államhí lztartásrói szóló 2011,;vi ÓXCV, w, 9, §-a alapján:

a,) együttes ülé sen meg}rozott dönté ssel gyakorolják

o a hivatal a|apí lása, átalakí tása,é s megszüntetes9 te3fU1
oaköltsé gveté siszervSzervezeti*é sMűködé siSzabályzatanak

j óv áha gyás a tár gy áb al,

o A költsé gveté si szerv jelenté sté telre, vagy beszámolásra való

kötelezé se ügyé ben
lAköltsé gveté siszewá|talellátandóközfeladatokellátásravonatkozó

é sazerőfo,,a.or.turvalószabalyszerűé shaté konygazóálkodáshoz
szüksé gestovetemenyeté rvé nyestóse,számonké ré se,elienőrzé se
tí r gy áb an l 

"r^b 
i;;;Á gároamo dasho z s ztiks é  ges s z ab ályz atok, b el ső

ellenőrzé s, e gyé b szab ály zatakl

.aköltsé gveté siszervkezelé sóbenlé vőközé rdelrriadatoké sközé rdektí
nyilvános uautot, u) imyrasi 

"jogt<örök 
gyakorlásához sziiksé ges,

törvé nyben _.ghfi;;tt szemé iyű adatok kezelé sé vel kapcsolatos

hatásköröket.

b.)Amegállapodóönkormányzatokpolgármestereilakosságukarányában
meghoiott dönté ssel gyakorolják:

.Aköltsé gveté siszervvezetőjetekinteté benavezetőimegbí zásaclása,
visszavoná sa) azegyé b munkáltatói jogok gyakorlása köré ből a jegyző

munkájának á-eűer., minősí té se, í u"ú ieoy", jlta|mazása, egyé b

juttatásai ós elismeré se megáliapí tásat,

A Közös önkormanyzati Hivatalt a jegyző yezeii., a jegyzőt a jegyző áltai megbí zott szemé lY

helyettesí ti, ur.i 
"rn"í t.tt 

ellátja ui"gqő, a.|tal meghatarozott feladatokat,
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, AKözös Önkormányzati Hivatal ké nyitásáraMötv. 67. §-a azirí nyadő,

Megállapodó önkormányzatak a szé khely közsé g polgármesteré t bí zzák meg az általános
irrányí tásijogok gyakorlásával kapcsolatos dönté sek előké szí té sé vel é s vé grehajtásával:

o a jegyző javaslatainak figyelembevé telé vel meghatározza a közös
Önkormányzati hivatalnak a feladatut az önkormanyzatok munkájának a
szervezé sé ben, a dönté sek előké szí té sé ben ós vé grehajtásában

. a ké pviselŐ-teshilet dönté sei szerint é s saját hatásköré ben iránytja a közös
önkormányzati hivatalt;

. a jegyző javaslatara előterjeszté st nyú jt be a ké pviselő-testiiletnek a hivatal
belső szervezeti tagoződásának, lé tszámának munkarendjé nek, valamint
ü gyfé l fo gad ási rendj é n ek me gltatár o zás ár a;

Megállapodó önkormányzatokpolgármesterei az adott települé sre vonatkozőan

. a ké pviselŐ-teshilet hatásköré be é s feladatköré be tartozó ügyekben a testület
dönté sei szerint, továbbá

. saját hatásköré ben, é s átruháüott hatásköré ben eljarva a ké pviselő-testiilet
dönté se szerint, itányttja a közös önkormányzati hivatalt;

7.2. Az egyeté rté si jog

A MÖtv. 81. § (4) bekezdé sben szabáIyozott egyeté rté si jogot a szé khely közsé g
polgármestere gyakorolja az általa meghaté rozott körben - a Közös Önkormányzati
Hivatal köztisávi selőj e, alkalm azottj a tekinteté ben.

A szé khely közsé g polgármestere egyeté rté si jogának gyakorlása előtt í rásban köteles
kiké rni a megállapodó önkormányzatok polgármesteré nek vé lemé nyé t, aki azt
ké slekedé s né lkül 3 napon belül í rásban köteles megadni. Amerrrryiben a megkeresett
polgármester a megadott határidőn belül nem nyilatkozik, egyeté rté sé t megadottnak kell
tekinteni.

A Közös Önkormányzati Hivatal köztisztviselőjé nek alkalmazottjának kinev ezé sé hez, a
targyé vi költsé gveté sé ben szerepelő juttatásainak megállapí tásához - a kinevezé sre,
munkáltatói inté zkedé sre törté nő feljegyzé ssel - í rásban nyilatkozik a szé khely közsé g
polgármestere.

8.) A hivatal vezeté se, a jegyző

8.1" A jegyző kinevezé se

A jegyző kinevezé sé re a Mötv. 82.§ ós 83 §-át kell alkalmazni. A jegyzőt a szé khely
Önkormányzat polgármestere nevezi ki, a megállapodó önkormanyzatok
polgármestereinek lakosságszám-arányos, többsé gi szavazata alapján ós gyakorolja a
jegyző felett a munkáltatói jogokat.

8.2. A jegyző kinevezé se során követendő dönté si mechanizmus

A jegyző kinevezé se előtt a szé khely önkormányzat polgármestere polgármesteri
é rtekezletet tart. Az é rtekezleten bemutatja a jegyző szemé lyé t, pályazatát - pályá'zati
e§árás mellŐzé se eseté n szakmai előmenetelót. A polgármesterek a jegyzőhöz ké rdé st
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inté znek, majd a jegyző szemé lyé re _ lakosságuk arányában _ szavaznak, A szé khely

közsé g polgármest Jr" u, összesí tett szavazatJk ahpjan a legtöbb szavazatot kapott

jelöltet jegyánek kinevezi. hz é rtekezletrő1 a ,rur*áu számszení  adatait is tartalnrazó

jegyzőkönyvet ke1l ké szí teni,

8.3. A legyző í elett az egyé b munkáltatói jogok gyakorlása

A jegyző feie,tt azegyé b munkáltató jogkört a szé khely közsé g polgármestere gyakorolja,

Munkáltatói iogr<tiáek gyakorlásá soran előzetesen ki kell ké mi a megállapodó

önkormányzatok polgármesteré nek a vé lemé nyé t

- ajegyzőmunkájanak é rté kelé se, minősí té se ügyé ben

_ illeáé nye, jutaimazása, egyé b juttatásai é s,elismeré se ügyé ben

A vé lemé nyké ré sré  a 8.2. pontban leí rtak aztrányadők"

8.4. A jegyző beszámolási kötelezettsé ge,

A iegwő a Közös önkormányzati Hivatal tevé kenysé gé ről é vente_beszámo1 az közös

önkormanyzati hivatalt fermtartó önkormányzatok ké pviselő_testuleti ülé se, vagy

együttes ülé se előtt.

A beszámoló tartalmazza akőzöshivatal:

r szemé lyr állományára vonatkozó adatokat: lé tszám alakulása, ké Pesí té si felté telek

alakulása, egyé b a köztisztviselői jogviszonyhoz kapesolódó adatok ké pzé s,

továbbké pzé s,
r a közös hivata1 rfugyl felté teleinek, infomratikai infrastrukturqának alakulása,

o a közös hivatal által ellátott feladatok (a tevé kenysé gre vonatkozó statisztikai

adatokkal)
o ügyinté  zás tapaszta1atai, korszení sí té sre egyszenisí té sre vonatkozó javaslatok,

r ügyfé lfogadás tapaszta?aí aiközös hivatalbarr, kirendeltsé geken é s ÜgYfé lfogadási

helyeken,
o amiről a ké pviselő-testiilet információt ké r"

9.) A hivatal költsé gveté sé hez valő hozzájárulás települé senké nt

A Közös önkormanyzati Hivatal a Monostorapáti Körjegyzősé g jogutódjaké nt - kiilÖn

megállapodás alapj án _ átr esz rruri*uu_öcs_Taliándöio§a tozsegek Körj egyzősé gé nek

Taliándörögdi Kirendeltsé gé től z iat, a kirendeltsé g tárgyi eszközeit, berendezé seit, é s

felszerelé seit.

Aközöshivatalkirendeltsé gé n,ügyfé lszolgálatihelyé nabú torok,gé peké sberendezé sek
az aőotl önkormányzat ú ajdoáan miradnak, azokat a közös hivata1 ingyonesen

haszná|la"

Az é rintett önkormány zat bí ztosí tla:

. az ügyfé lfogadási helyeken é s kirendeltsé geken a működé si költsé get

(enerfra, vtz, kazművek, takadtása stb") tovabbá

o a Ágfelelő, é s az ünnep által megkövetelt módon é s formában, az

anyaköiyvi esemé nyevJtez ahelyszint é s a szertartást"

Az egyes települé sek jellegé ből adódó reraa3t9t §ilátáSát nem terhelhetik a tarsult

önkormanyz atokhozzájarulása né ikiil a Közös önkonnanyzati Hivatalra"
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A hivatal műkÖdé si kÖltsé geinek fedezeté t elsősorban az állanitámogatás biztositja. Azállami támogatás fedezetet nyú jt a Közös Önkormányzati Hivú lban alkalmazoí t
szemé lYi juttatásra é s járulé kaira, a működé shez szüksé ges dologi kiadásokra é s a hivata1
műkÖdé sé t magába foglaló rezsi költsé gekre. Az állati támogatás feletti költsé get a
megállapodó önkormán yzatok a lakosságuk arány áb anviselik.
A telePÜlé s sajátosságáből adódó többletfeladatok eilátásához szüksé ges lé tszánhoz
kaPcsolódó kÖltsé get az a telepú lé s viseli, akinek é rdeké ben a többletfeladat ellátása
felmerült.

10.) A hivatal munkájának nyilvánossága

A KÖzÖs ÖnkormánYzati Hivatal a megállapodó önkormányzatok honlapján _ azonos
formában é s szerkezetben - teszi kazié  az információs önrendelkezé si jogról é s az
információszabadságról szóló 20II. é vi CXII. törvé ny előí rásainak megfeleiő közé rdelaí
adatokat.

11.) Egyé b megállapodások:

r1.1. Ügyfé lfogadási helyek kijelöté se é s fenntartása
A KÖzÖs ÖnkormánYzati Hivatalhoz csatlakozó önkormányzatok kötelezettsé get
vállalnak arra, hogY a jelen megállapodásban szereplő helyisé geket ügyfé lfogadási
helYisé gnek kijelölik, aZ ügyfé lfogadási helyisé gben internetes 

-kapcú latot

biztosí tanak.

Az ÜgYfé lfogadási helyet ú gy kell kijelölrri, hogy az arra szo|gáló helyisógben a
szemé lYes adatok vé delmé re vonatkozó szabályok maradé ]<talunri é rié rryr"
jussanak,

A kirendeltsé gen biáosí tani kell, hogy az e cé lra használt helyisé geket más
szemé lYek, szervezetek - az ott elhelyezett iratok vé delme é ráeké ben _ ne
használják.

A kirendeltsé gen é s a KÖzös Önkormányzati Hivatalban a járási ügysegé d
ügyinté zé si felté teleit igé ny eseté n biztosí tani ké ll.

l1.2. Irattári anyag elhelyezé se

A KÖzÖs ÖnkormánYzati Hivatalhoz csatlak ozott, korábban szé khely települé sek
ÖnkormánYzata kÖtelezettsé get vállal arra, hogy a jogelőd hivatal iiatanyagának
tarolására megfelelŐ, lnilön zárbatő helyet tirtorit, melyben biztosí tható az
iratoknak a kÖzokiratok, közlevé ltár é s magánlevé |tán anyagok vé delmé ről szóló
törvé ny előí rásainak.

1 1.3. Hivatalos levelek ké zbesí té se

MegállaPodó Önkormányzatok kötelezettsé get vállalnak arra, ho gy saj át alkalmazott
bevonásával gondoskodnak az önkormán|zati é s a közös ar.,{Őr^ioyrati hivatali
iratok települé sen belüli ké zbesí té sé ről. Ennek kereté ben alezártbodté kban átadott
leveleket, té rtivevé nyes leveleket 3 munkanapon belül, a nagytömegrí  (adó, egyé b
meghí vók) iratokat 7 munkanapon belül ké zbesí tik. A ké zbesí tósi akadályt a
té rtivevé nyes ki.ildemé nyekre az előirások szerint felvezetik é s a hivatal ré szé re
visszajuttatják.
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A ké zbesí té ssel megbí zott alkalmazottak tájé ko ztatásárőI a jegyző gondoskodik, a

táj é koztatás té nyé t í rásb an rö gzitlk,

!!.4. Jegyző ré szvé tele a ké pviselő-testületek ülé sé n

A Közös önkormányzati Hivatait vezető jeewő elősegí ti .? megállapodó

önkormányzatok ké pviselő+erttt",i ülé sei időpontjának... 
"összehangolását,

Amennviben az tilé sek 
"gy 

iaá|o;t a 9sn9k,. 
é s a jé gYZő az ülé sen szemé lyesen

ngí n tud ré szt venni, totereT gondoskodni urról, hogy helyette a közös

Önkormányzati Hivatal ügyinté zőj e vegyen ré szt,

A Közös önkormanyzati Hivatal lé trehozásáról szóló megállapodás * annak elfogadásával_

20t3.januar t.napiánrcpetthatá'ly!1,1Jyn.r.módosí tásat,aké pviselő_testiiletek 
2015,

január 23_i egyutt", titerit o, alabii határőzato1,kal elfogadták" Jelen megállapodás

rr"tárvuaepé Jé nek idápontja az e\fogadás időpontja 2015. jarrriár 23.

Monostorap át!, 2075 - január 23,

Takács pé ter

polgármester

kovács Nándor
polgármester

Taliándaragd
testület
Vigántpetend
testülete,

elfogadta.

Mono s t or ap át i ka z s é  g Önkormányz at ának

Ké pviselő-te stülete,.'irórra 
kazsé g önkormányzatának Ké pviselő-

testülete
Kapolcs kazs é  g Onkormányzatának Ké pvis elő -

testülete" 

ű;; ű kö z s é  g o nkor mány z at án ak ké  pv i s e l ő _t e s tül e t

köz s é  g Ónkormányzatának Ké pvis elő-

kazs é g Ónkormányzatának ké pvisel ő,

Monostorap átí , 201 5 " jaruir 23,

Takács Lászlőné
jegwő

Gönté r Gyula
polgármester

Nemoda Istvan
polgármester

"...../2ű15,/L n./ Ókt, számu

határozatával

"." ".,/2a15.ű. X./ Óld. számú

hatórozatával
...,""/20l5. /I. 23./ Öh. számú

|tatározatával
... "."/2a15" lL 23./ Óh. számú

határozatával
,..,./2a15 /L 23,/ Óh, számú

határozatával
...../2CI15" /I" 23./ ÓH" számú

határozatával

stark sandor
polgármester

Mohos József
polgármester

A Közös önkormányzati Hivatal lé trehozására vonatkozó megállaPodást a megállaPodÓ

Onto**y"atok eg}üttes ülé sen megtargyalták é s azt


