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HALIMBA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 
POLGÁRMESTER 

 8452 HALIMBA, Petőfi S. u. 16. 
(88) 237-003 fax (88) 237-003 

 
Ügyszám:11/441/2016. 
 
Tárgy: Közös önkormányzati hivatal létrehozása tárgyában kötött megállapodás felülvizsgálata  
 
Készítette: Szőke Melinda irodavezető  
 

 
ELŐTERJESZTÉS 

a Képviselő-testület 2016. április 26-i ülésére 
 

 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 

Halimba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 114/2012.(XI.29.) Ö. 

határozatával döntött arról, hogy a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 

LCXXXIX. törvény (továbbiakban: Mötv.) 84. § § (1) bekezdésében meghatározott feladataik 

ellátására Ajka város Önkormányzatával és Öcs Község Önkormányzatával 2013. január 1. 

napjától Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) elnevezéssel közös 

önkormányzati hivatalt hoz létre. A Hivatal Alapító Okiratát a Magyar Államkincstár 2013. 

január 1. alapítási és 2013. január 3. bejegyzési dátummal törzskönyvi nyilvántartásba 

bejegyezte.  

 

A Hivatal több, mint három éves működési tapasztalata és a létszámának változása indokolja 

a Hivatal létrehozása tárgyában köttetett Megállapodás felülvizsgálatát. Az Mötv. 85. § (3c) 

bekezdése értelmében az érintett önkormányzatok szabadon módosíthatják a közös 

önkormányzati hivatal létrehozásáról szóló megállapodást. A módosító megállapodást az 

illetékes kormányhivatal részére meg kell küldeni.  

 

Az előterjesztés mellékletét képező módosító Megállapodásban (1. melléklet) dőlt betűvel 

jelöljük a javasolt változtatásokat. A Megállapodás 6. pontjának törlését az Mötv. 81. § (2) 

bekezdés f) pontja teszi indokolttá, melyben a jogalkotó rögzíti, hogy a jegyző „évente beszámol 

a képviselő-testületnek a hivatal tevékenységéről”.  

Tájékoztatásul az eredeti Megállapodás teljes szövegét az előterjesztés 2. mellékleteként 

csatoljuk.  
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Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Kérem, hogy a határozati javaslatot és az előterjesztés mellékletét képező módosított 

Megállapodás-tervezetet elfogadni szíveskedjék! 

 

 
HATÁROZATI JAVASLAT 

 
Halimba Község Önkormányzatának Képviselő-

testülete az Ajkai Közös Hivatal létrehozásáról 

szóló Megállapodás módosításával egyetért és 

annak előterjesztés mellékletét képező tartalmát 

elfogadja. 

 
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert az 

Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal létrehozásáról 

szóló módosított Megállapodás aláírására Ajka 

város és Öcs község polgármestereivel. 

 

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy 

a döntésről Ajka város Polgármesterét tájékoztassa. 

Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 

 
 
Halimba, 2016. április 13. 
        Tóbel János 
        polgármester 
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Az Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal létrehozásáról szóló  
MEGÁLLAPODÁS módosítása 

 
mely létrejött egyrészről Ajka város Önkormányzata Képviselő-testülete (8400 Ajka,Szabadság 
tér 12. Képviseli: Schwartz Béla polgármester) Halimba Község Önkormányzata Képviselő-
testülete (8452 Halimba, Petőfi S. u. 16. Képviseli: Tóbel János polgármester) Öcs Község 
Önkormányzati Képviselő-testülete ( 8292 Öcs, Béke u. 35. Képviseli: Mészáros Tamás 
polgármester között alulírott napon és helyen az alábbiak szerint:  
 
1. Felek kijelentik, hogy 2013. január 1. napján Megállapodást kötöttek az Ajkai Közös 

Önkormányzati Hivatal létrehozása tárgyában. 
  
2. Felek kijelentik, hogy a közöttük 2013. január 1. napján létrejött Megállapodás 4. pontját az 

alábbiak szerint módosítják: 
 

„4. A felek megállapodnak, hogy a Közös Önkormányzati Hivatal keretében, 8452 Halimba, 
Petőfi S. u. 16. szám alatt kirendeltséget működtetnek. A kirendeltség működéséhez 
szükséges ingatlan Halimba község önkormányzatának kizárólagos tulajdonában van, 
műszaki állapota jó, abban jelenleg is az önkormányzatok működését biztosító 
polgármesteri hivatal működik, és a hatályos jogszabályi követelmények megfelelő 
ügyfélfogadás követelményeinek maradéktalanul megfelel. Halimba és Öcs 
körjegyzőségi jogutód községi önkormányzatok kijelentik, hogy a kirendeltség 
működéséhez szolgáló ingatlanrészt, a benne lévő berendezési tárgyakkal 
térítésmentesen az Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal rendelkezésére bocsátják azzal, 
hogy az átadásra kerülő ingó és ingatlan vagyontárgyak csak a községi 
önkormányzatok működése, és a községi helyben történő közigazgatási ügyintézés 
érdekében használható. A használatra átadásra kerülő ingatlan fenntartásával járó azon 
költségek viselése, mely nem térül meg a tárgyévre hatályos költségvetési törvényben 
meghatározott feladatalapú finanszírozásból, a kirendeltség működése szerint illetékes 
önkormányzatok kötelezettsége. A kirendeltség működtetésére a községi 
önkormányzatok által biztosítandó pénzeszköz számítása oly módon történik, hogy a 
hatályos költségvetési törvényben foglaltaknak megfelelően ki kell számítani a 
tárgyévre a feladatfinanszírozás szerint a közös hivatalt megillető, elismert létszámokhoz 
kapcsolódó és a tényleges működési kiadások különbözetét. Ezt követően lakosság 
arányosan meg kell határozni a településekre jutó fizetési kötelezettséget.  A közös hivatal 
működési költségeinek állami finanszírozást meghaladó részét a községi önkormányzatok minden 
hónap 5. napjáig kötelesek megtéríteni. 

 

3. Felek kijelentik, hogy a közöttük 2013. január 1. napján létrejött Megállapodás 5. pontját 
az alábbiak szerint módosítják: 

 
„5.  A felek a közös hivatal teljes létszámát az alábbiak szerint állapítják meg: 

A közös hivatal teljes létszáma 58 fő, melyből a halimbai kirendeltség létszáma 5 fő. 
A felek, mint a jegyző esetében a munkáltatói jog gyakorlói megállapodnak abban, hogy a 
községekben az igazgatási munka ellenőrzése, felügyelete, továbbá ügyfélfogadás 
érdekében a közös hivatal vezetését ellátó jegyző, vagy az általa megbízott vezető beosztású 
közszolgálati tisztviselő igény szerint minden hónap első szerdai napján a halimbai 
kirendeltségen ügyfélfogadást tart. A fent meghatározott időpontokon kívül a jegyző vagy 
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az általa megbízott vezető beosztású köztisztviselő köteles részt venni a községek 
önkormányzatainak képviselő-testületi, továbbá annak bizottsági ülésein. 
Az Mötv. 83. § b) pontjában foglaltakra figyelemmel a jegyző esetében a kinevezés, 
felmentés kivételével a felek úgy állapodnak meg, hogy az egyéb munkáltatói jogokat 
kizárólagosan a székhely település polgármestere gyakorolja. 
Ajka város polgármestere egyetértése szükséges az Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal 
valamennyi köztisztviselője, alkalmazottja kinevezéséhez, bérezéséhez, vezetői 
kinevezéséhez, felmentéséhez és jutalmazásához. 
Halimba és Öcs község polgármestere egyetértése szükséges az Ajkai Közös Önkormányzati 
Hivatal Halimbai Kirendeltségén dolgozó köztisztviselője, alkalmazottja kinevezéséhez, 
bérezéséhez, vezetői kinevezéséhez, felmentéséhez és jutalmazásához. 
A polgármesterek számára az egyetértési jog gyakorlása biztosításáról a közös hivatal 
jegyzője gondoskodik.  
A felek az írásba foglalt véleménnyel egyenértékűnek tekintik amennyiben a véleményt adó 
elektronikus úton küldi meg álláspontját. Amennyiben az írásban megküldött 
véleménykérésre az érintett polgármester 3 munkanapon belül nem nyilatkozik, úgy kell 
tekinteni, hogy támogatja a munkáltatói döntés meghozatalát.” 
 

4.  Felek kijelentik, hogy a közöttük 2013. január 1. napján létrejött Megállapodás 6. pontja 
törlésre kerül és a 7. pont sorszáma ezzel egyidejűleg 6. pontra változik. 
 

5. Az eredeti Megállapodás jelen módosítással nem érintett részei változatlan formában 
fennmaradnak.  

 
6. A jelen Megállapodás-módosítás a képviselő-testületek általi elfogadásával válik 

érvényessé, és a felek által történt aláírás napján lép életbe. 
 

Ajka, 2016. április…. 

 

 

            Tóbel János          Schwartz Béla        Mészáros Tamás  
Halimba Község polgármestere Ajka város polgármestere     Öcs Község polgármestere 
 

 
 
 
 
 

Ellenjegyezte: 
 
                Dr. Jáger László    

címzetes főjegyzőjegyző 
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MEGÁLLAPODÁS 
 közös önkormányzati hivatal létrehozásáról 

 
1. Ajka város Önkormányzata Képviselő-testülete (8400 Ajka, Szabadság tér 12. Képviseli: 

Schwartz Béla polgármester) Halimba Község Önkormányzata Képviselő-testülete (8452 
Halimba, Petőfi S. u. 16. Képviseli: Tóbel János polgármester) Öcs Község 
Önkormányzati Képviselő-testülete ( 8292 Öcs, Béke u. 35. Képviseli: Mészáros Tamás 
polgármester) megállapodnak abban, hogy 2013. január 1. napjával határozatlan időre 
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 84.§ (1) 
bekezdésében meghatározott feladataik ellátására közös önkormányzati hivatalt 
(továbbiakban: hivatal) hoznak létre.  

Ajka Város Önkormányzata kijelenti, hogy a Mötv 85. § (7) bekezdésében foglaltakra is 
figyelemmel a megbízást elfogadja azzal, hogy az önkormányzatok által alapított és 
fenntartott közös hivatal általános jogutódja Ajka Város Önkormányzata Polgármesteri 
Hivatalának (törzsszáma: 429728 adószáma:15429726-2-19) és Halimba, Öcs, 
Taliándörögd Községek Körjegyzőségének azzal, hogy a felek tudomást bírnak arról, 
hogy a Taliándörögd község Monostorapáti településsel kíván közös hivatalt létrehozni.  . 
Ajka Város Önkormányzata vállalja, hogy Halimba-Öcs-Taliándörögd Községek 
Körjegyzőségénél közszolgálati jogviszonyban állók közül Halimba székhelytelepülésen 
foglalkoztatottak esetében a közös hivatalnál történő tovább foglalkoztatást biztosítja.  

 
2. A felek a közös hivatal megnevezését és székhelyét az alábbiak szerint határozzák 

meg, figyelemmel az Mötv 85.§ (4) bekezdésében foglaltakra: 

A hivatal elnevezése: Ajka város Közös Önkormányzati Hivatal 
A hivatal székhelye: 8400 Ajka Szabadság tér 12. 
 

3. A hivatal létrehozásáról rendelkező testületi határozatok: 
114/2012.(XI.29.) Kt. határozat (Halimba) 
54/2012.(XI.29.) Kt. határozat (Öcs) 
161/2012. (XI.30.) Kt. határozat (Ajka) 

 
4. A felek megállapodnak, hogy a Közös Önkormányzati Hivatal keretében, 8452 Halimba, 

Petőfi S. u. 16. szám alatt kirendeltséget működtetnek. A kirendeltség működéséhez 
szükséges ingatlan Halimba község önkormányzatának kizárólagos tulajdonában van, 
műszaki állapota jó, abban jelenleg is az önkormányzatok működését biztosító 
polgármesteri hivatal működik, és a hatályos jogszabályi követelmények megfelelő 
ügyfélfogadás követelményeinek maradéktalanul megfelel. Halimba és Öcs 
körjegyzőségi jogutód községi önkormányzatok kijelentik, hogy a kirendeltség 
működéséhez szolgáló ingatlanrészt, a benne lévő berendezési tárgyakkal térítésmentesen 
az Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal rendelkezésére bocsátják azzal, hogy az 
átadásra kerülő ingó és ingatlan vagyontárgyak csak a községi önkormányzatok 
működése, és a községi helyben történő közigazgatási ügyintézés érdekében 
használható. A használatra átadásra kerülő ingatlan fenntartásával járó azon költségek 
viselése, mely nem térül meg a tárgyévre hatályos költségvetési törvényben 
meghatározott feladatalapú finanszírozásból, a kirendeltség működése szerint illetékes 
önkormányzatok kötelezettsége. A kirendeltség működtetésére a községi 
önkormányzatok által biztosítandó pénzeszköz számítása oly módon történik, hogy a 
hatályos költségvetési törvényben foglaltaknak megfelelően ki kell számítani a 
tárgyévre a feladatfinanszírozás szerint a közös hivatalt megillető létszámot, az ehhez 
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kapcsolódó pénzösszeget. Ezt követően lakosság arányosan meg kell határozni a 
településeket megillető létszámot, és pénzösszeget.  

A községi önkormányzatok a kirendeltségen alkalmazott létszám különbözet összegét 
kötelesek megtéríteni. 
 

 
5. A

 felek a közös önkormányzati hivatal létszámát az alábbiak szerint állapítják meg: 
 

A közös hivatal teljes létszáma 59 fő, melyből a halimbai kirendeltség létszáma 7 fő.  
A felek, mint a jegyző esetében a munkáltató jog gyakorlói megállapodnak abban, 
hogy a községekben az igazgatási munka ellenőrzése, felügyelete, továbbá ügyfélfogadás 
érdekében a közös hivatal vezetését ellátó jegyző, vagy az általa megbízott vezető 
beosztású közszolgálati tisztviselő minden hónap első szerdai napján a halimbai 
kirendeltségen ügyfélfogadást tart. A fent meghatározott időpontokon kívül a jegyző 
vagy az általa megbízott vezető beosztású köztisztviselő köteles részt venni a községek 
önkormányzatainak képviselő-testületi, továbbá annak bizottsági ülésein. 
A Mötv 83.§ (b.) pontjában foglaltakra figyelemmel a jegyző esetében az egyéb 
munkáltatói jogok gyakorlásában a felek úgy állapodnak meg, hogy a székhely 
település polgármestere köteles a munkáltató intézkedéshez beszerezni a kirendeltségek 
szerinti polgármesterek írásos véleményét. A felek az írásba foglalt véleménnyel 
egyenértékűnek tekintik amennyiben a véleményt adó elektronikus úton küldi meg 
álláspontját. Amennyiben az írásban megküldött véleménykérésre a kirendeltség szerint 
illetékes polgármester 3 munkanapon belül nem nyilatkozik, úgy kell tekinteni, hogy 
támogatja a munkáltatói döntés meghozatalát. A kirendeltségen munkavégzést teljesítő 
közszolgálati jogviszonyban állókkal kapcsolatos minden munkáltatói intézkedés kapcsán 
a munkáltatói jogot gyakorló a fentiek szerint köteles eljárni. A székhely település 
polgármestere köteles továbbá a fentiek szerint eljárni azon munkáltatói intézkedések 
(kinevezés, felmentés, bérezés) meghozatalánál melyek azon közszolgálati 
jogviszonyban állókkal kapcsolatosak, akik tekintetében a munkáltatói jogot 
fenntartotta, vagy egyetértési joggal rendelkezik, és a munkáltatói döntéssel érintett 
személy munkaköri leírásában a községet, vagy községeket érintő feladat szerepel. A 
fentiek szerint köteles eljárni a jegyző is amennyiben olyan személy tekintetében 
gyakorol munkáltatói intézkedést (felmentés, kinevezés, bérezés), akik munkaköri 
leírásában a községet, vagy községeket érintő feladat szerepel. A közös hivatal SZMSZ-
ben meghatározott szervezeti egység vezetőinek kinevezésénél a Mötv. 83.§ b) pontjának 
első mondatában meghatározottak szerint kell eljárni. 

 

6. A felek megállapodnak továbbá abban, hogy a jegyző igény szerint, de évente 
legalább egy alkalommal (tárgyévet követő év áprilisában) köteles írásban tájékoztatást 
adni a közös hivatal munkájáról. A tájékoztatót akkor kell elfogadottnak tekinteni, ha 
azt minden egyes képviselő-testület külön ülésen egyszerű többséggel elfogadta. 

 

7. Vállalják továbbá, hogy a közös hivatal költségvetését, beszámolóját, ellenőrzéséről 
készült jegyzőkönyveket, alapító okiratát, SZMSZ-t, a közös hivatalt érintő fejlesztéseket 
a képviselő- testületek bármely település eziránti igénye esetén együttes ülés keretében 
vitatják meg, hoznak döntést. Az együttes ülésen az önkormányzatok külön-külön 
szavaznak a döntési javaslat elfogadásáról, melyet akkor kell elfogadottnak tekinteni, 
amennyiben megfelel a Mötv. döntéshozatalra vonatkozó szabályainak. Az egyes 
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önkormányzatok lakosság arányosan rendelkeznek szavazattal. Azon önkormányzatot 
melynek közigazgatási területén kirendeltség működik vagy annak működéséhez a jelen 
szerződés 4.) pontjában meghatározottak szerint hozzájárul, a fent felsoroltakkal 
kapcsolatos döntéshozatali eljárás során, mely az adott kirendeltség működését érinti 
egyetértési joggal rendelkezik. 

 

 

A felek által a jelen megállapodásban nem szabályozott kérdésekre a Mötv., az Áht., a Ptk., a 
2011. évi CXCIX tv., valamint a végrehajtásukra kiadott rendelkezéseket kell irányadónak 
tekinteni. 

A jelen megállapodás a képviselő-testületek általi elfogadásával válik érvényessé, és 2013. 
január 1. napjával válik hatályossá. 

 

Ajka, 2012. november 30. 

 

 

 

 

Tóbel János  
Halimba Község 

polgármestere 
 
 
 

Ellenjegyezte: 
 
          Dr. Jáger László    

jegyző 

Mészáros Tamás  
Öcs Község   
polgármestere 

Schwartz Béla  
Ajka Város 

polgármestere 
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