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MEGÁLLAPODÁS  

KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL ALAKÍTÁSÁRÓL ÉS FENNTARTÁSÁRÓL 

Amely létrejött 
 

Alsóörs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete és Lovas Község Önkormányzatának 
Képviselő-testülete (együtt: önkormányzatok) között. 

 
1. Az önkormányzatok megállapítják, hogy a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 

CLXXXIX. törvény (a továbbiakban Mötv) szerint Alsóörs, valamint Lovas Községek 
Önkormányzatai2013. január 1-től nem tarthatnak fenn önálló polgármesteri hivatalt. 

 
2.  Az önkormányzatok megállapodnak abban, hogy a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 

2011. évi CLXXXIX. törvény 84-85.§-ban foglalt felhatalmazással élve az önkormányzatok 
működésével, valamint a polgármester vagy a jegyző feladat- és hatáskörébe tartozó ügyek 
döntésre való előkészítésével és végrehajtásával kapcsolatos feladatok ellátására az 
államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv 11.§-a alapján Alsóörs Község Önkormányzata, 
valamintLovas Község Önkormányzata, Közös Önkormányzati Hivatalt alapítanak és tartanak fenn 
2013. január 1. napjától az alábbi feltételek szerint. 

 
3. A Közös Önkormányzati Hivatal hivatalos megnevezése:  

Alsóörsi Közös Önkormányzati Hivatal. 
 

3.1. Alsóörsi Közös Önkormányzati Hivatal  
 székhelye: 8226 Alsóörs, Endrődi S.u.49. 
 kirendeltsége: 8228 Lovas, Fő u. 8. 
 

4. Az önkormányzatok megállapodnak abban, hogy 2013. január 1. napjától az Alsóörsi Közös 
Önkormányzati Hivatal, Lovas községben - Lovas, Fő u. 8. szám alatt - „Alsóörsi Közös 
Önkormányzati Hivatal Lovasi Kirendeltsége” elnevezéssel, állandó jelleggel, kirendeltséget 
működtet az 1. sz. mellékletben felsorolt önkormányzati és igazgatási feladatok helyben történő 
intézésére és a közös önkormányzati hivatalban ellátott feladatokhoz ügyfélszolgálat biztosítására.  

 
5. Lovas Község Önkormányzata vállalja, hogy a kirendeltség működtetéséhez szükséges tárgyi 

feltételeket a Lovas, Fő u. 8. sz. alatti ingatlanban térítésmentesen biztosítja az alábbiak szerint:  
- 4 db irodahelyiség, 1 db tárgyaló, 5 db kiszolgáló és mellékhelyiségek, összesen:144 m
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alapterületen. 
- A Kirendeltségen dolgozó közszolgálati alkalmazottak munkafeltételeit, de minimálisan a 

2012. december 31-én rendelkezésre álló gépeket, berendezéseket, felszereléseket, 
informatikai rendszereket.  A 2012. december 31-i leltár a megállapodás 2. sz. melléklete.  

- A berendezések, felszerelések, informatikai eszközök szükség szerinti pótlását.  
- A Kirendeltség működtetésének dologi feltételeiről (fűtés, világítás, takarítás, stb.) a 

kirendeltség-vezető gondoskodik, költségei Lovas Község Önkormányzatának 
költségvetését terhelik. 

 
6. Alsóörs Község Önkormányzata térítésmentesen biztosítja az Alsóörsi Közös Önkormányzati 

Hivatal székhelyének működéséhez az Alsóörs, Endrődi S.u.49. sz. alatti ingatlanban  
- 7 db irodahelyiséget, kiszolgáló és mellékhelyiségeket, összesen: 150 m

2
 hasznos 

alapterületen.  
- A székhelyen dolgozó közszolgálati alkalmazottak munkafeltételeit, de minimálisan a 

2012. december 31-én a munkavégzéshez rendelkezésre álló gépeket, berendezéseket, 
felszereléseket. A 2012. december 31-i leltár a megállapodás 3. sz. melléklete.  

- A berendezések, felszerelések, informatikai eszközök szükség szerinti pótlását.  
- A székhely működtetésének dologi feltételeit (fűtés, világítás, takarítás, stb.), melynek 

költségei Alsóörs Község Önkormányzata költségvetését terhelik.  
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7. Az önkormányzatok megállapodnak abban, hogy - a feladatellátás hatékonyságának növelése 
érdekében - az informatikai rendszereiket, alkalmazott – lehetőleg internet-alapú - programjaikat 
fokozatosan összehangolják, ezek költségeire költségvetéseikben fedezetet biztosítanak.  

 
8. Az Alsóörsi Közös Önkormányzati Hivatal dolgozóinak 2020. január 1-i létszámát az 

önkormányzatok az alábbiak szerint határozzák meg: a korrigált létszám 12,25 fő  
8.1.  A Lovasi Kirendeltség közszolgálati dolgozóinak létszáma 3fő (3 fő köztisztviselő, polgármester, 

közfoglalkoztatott nélkül). 
8.2.  A Közös Hivatal Alsóörsi székhelyen foglalkoztatott közszolgálati dolgozóinak létszáma 9,25 fő 

(9,25 fő köztisztviselő, polgármester, közfoglalkoztatott nélkül). 
8.3. Kirendeltségen található státuszok: 1 fő aljegyző (kirendeltség-vezető), 1 fő adóügyi ügyintéző, 1 

fő pénzügyi ügyintéző.   
8.4.  Közös Hivatal székhelyén található státuszok: 1 fő jegyző, 2 fő adóügyi ügyintéző, 2 fő igazgatási 

ügyintéző, 4 fő pénzügyi ügyintéző, 1 fő rendszergazda, 1 fő közterületfelügyelő. 
8.5. Annak az Alsóörsi Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott közszolgálati dolgozónak, akit a közös 

önkormányzati hivatalban nem foglalkoztatnak, azAlsóörsi Polgármesteri Hivatal megszűnésének 
időpontjában, (2012. december 31-én) közszolgálati jogviszonya megszűnik, az ezzel járó 
költségek Alsóörs Község Önkormányzatát terhelik.  

8.6.  Annak a Lovas-Paloznak Körjegyzőségben foglalkoztatott közszolgálati dolgozónak, akit a közös 
önkormányzati hivatalban nem foglalkoztatnak, a Körjegyzőség megszűnésének időpontjában, 
(2012. december 31-én) közszolgálati jogviszonya megszűnik, az ezzel járó költségek Lovas-
Paloznak Községek Önkormányzatait terhelik. 

8.7.  Az önkormányzatok a közös hivatal éves költségvetési koncepciójának illetőleg költségvetésének 
előkészítésekor a létszámot felülvizsgálják, szükség esetén módosítják.  

 
9. Az Alsóörsi Közös Önkormányzati Hivatal működési és fenntartási költségeinek 

meghatározásához, költségvetése elfogadásához az önkormányzatok Képviselő-testületének 
jóváhagyása szükséges.  A megállapodó önkormányzatok kijelentik, hogy a Közös Önkormányzati 
Hivatal fenntartásának költségeihez az érdekelt képviselő-testületek az alábbiak szerint járulnak 
hozzá: 

9.1. Az Alsóörsi Közös Önkormányzati Hivatal költségvetése tartalmazza székhelyen és a 
Kirendeltségen dolgozó valamennyi köztisztviselő, közszolgálati ügykezelő személyi juttatásait, a 
munkaadókat terhelő járulékokat, a székhelyen és a kirendeltségen felmerülő (megtervezett) 
dologi – épület üzemeltetésével kapcsolatos rezsi költségek kivételével-, valamint az egyéb 
felhalmozási célú kiadásokat. A cafetéria – és egyéb adható juttatások a Közös Önkormányzati 
Hivatal minden munkavállalójára egységesen alkalmazandók.  

9.2.  Az államháztartásról szóló törvény, a végrehajtásáról szóló kormányrendelet, illetve egyéb 
jogszabályokszerint, nem a közszolgálati dolgozók foglalkoztatásával összefüggő kiadásokat (pl. 
polgármesteri illetmények, képviselői, bizottsági tagi tiszteletdíjak, közfoglalkoztatottak, szociális, 
rászorultságtól függő ellátások, felhalmozási célú kiadások) az Önkormányzatok költségvetése 
tartalmazza. 

9.3.  
9.4. A hivatali épületekben történő értéknövelő építési beruházás minden esetben a tulajdoni lapon 

szereplő tulajdonost terheli. 
9.5.  Az Alsóörsi Közös Önkormányzati Hivatal végzi az önkormányzatok, valamint intézményeik, 

illetve a közös hivatal pénzügyi-gazdálkodási feladatait.  
9.6. Az Alsóörsi Közös Önkormányzati Hivatal – a közszolgálati dolgozók és munkavállalók 

foglalkoztatásával és feladataik ellátásával összefüggő működési és felhalmozási - költségeinek 
fedezetére elsősorban a Mötv. 84.§ (4) bekezdésében és az éves költségvetésről szóló 
törvényben meghatározott finanszírozást kell felhasználni. A hivatal működési költségét az állam - 
az adott évi központi költségvetésről szóló törvényben meghatározott mértékben, és a hivatal által 
ellátott feladataikkal arányban - finanszírozza, amelyet a székhelytelepülés e célra elkülönített 
számlájára folyósít. 

9.6.1. A Közös Önkormányzati Hivatal működtetésére a feladatellátásra jutó állami finanszírozás 
összege fordítandó.Az Önkormányzatok vállalják, hogy a Közös Önkormányzati Hivatalnál 
felmerülő többlet kiadásokhozhozzájárul saját bevételei terhére. 

9.6.2. Lovas Község Önkormányzat vállalja, hogy a Közös Hivatal működésének finanszírozásához 
évi bruttó 1.000.000 forinttal hozzájárul, melyet két egyenlő részletben tárgy év április 1. 
napjáig valamint szeptember 15. napjáig átutal Alsóörs Község Önkormányzata részére. 
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9.7. Az önkormányzatok megállapodnak abban, hogy ha Lovas Község Önkormányzata a Közös 

Önkormányzati Hivatal Lovasi Kirendeltségének e megállapodás 8.1 pontjában rögzített létszámát 
meg kívánja emelni úgy azt Alsóörs Község Önkormányzata tudomásul veszi azzal a feltétellel, 
hogy a megemelt létszámra esőköltséget  (személyi jellegű kiadások, azt terhelő járulékok és 
egyéb kiadások) havonta, a hónap 10. napjáig megtéríti Alsóörs Község Önkormányzata részére. 

 
9.8. Az önkormányzatok megállapodnak abban is, hogy amennyiben Alsóörs Község Önkormányzata a 

Közös Önkormányzati Hivatal alsóörsi feladat-ellátási helyen közszolgálati feladatot ellátó 
dolgozók e megállapodás 8.2. pontjában rögzített létszámát meg kívánja emelni, úgy azt Lovas 
Község Önkormányzata tudomásul veszi azzal a feltétellel, hogy a megemelt létszámra eső 
többlet költséget Alsóörs Község Önkormányzata (személyi jellegű kiadások, azt terhelő járulékok 
és egyéb kiadások) saját költségvetése terhére biztosítja. 

 
9.9.  Az önkormányzatok megállapodnak abban, hogy amennyiben jogszabályból eredően, vagy saját 

döntési körükben a 8. pontban meghatározottakhoz képest a megállapodás hatálya alatt 
létszámleépítést hajtanak végre a Közös Önkormányzati Hivatal székhelyén, illetve a 
Kirendeltségén, a létszámleépítéssel járó kiadásokkal a Közös Önkormányzati Hivatal 
költségvetése módosításra kerül, illetve a költségeket azadott önkormányzat az esedékesség 
időpontjában biztosítja, megtéríti azt a Közös Önkormányzati Hivatal számára.  

 
9.10.  A Közös Önkormányzati Hivatalt illető állami finanszírozás lehívására és felhasználására Alsóörs 

Község Önkormányzata jogosult azzal, hogy a mindenkori költségvetési törvényben 
meghatározott és jogosultsági feltételek alapján lehívható finanszírozást a Közös Önkormányzati 
Hivatal és annak részeként a Lovasi Kirendeltség működtetésére fordítja e megállapodás szerint. 
A feladat-finanszírozássalvaló elszámolást azAlsóörsi Közös Önkormányzati Hivatal végzi.    
 

9.10.9.11. A Közös Önkormányzati Hivatal költségvetését, költségvetésének módosításait, a 
költségvetés féléves és háromnegyedéves teljesítéséről szóló tájékoztatóját, beszámolóit és 
zárszámadását a Képviselő-testületek fogadják el. 

 
10. A Közös Önkormányzati Hivatal szervezetére, működésére vonatkozó szabályokat a jegyző készíti 

el, az a megállapodó önkormányzatok képviselő-testületi határozatban hagyják jóvá. 
 
11. Az Alsóörsi Közös Önkormányzati Hivatalt a jegyző vezeti.  
11.1. A jegyzőt az Mötv. 82. § (1) bekezdésben foglaltaknak megfelelően a székhely település 

polgármestere nevezi ki. 
11.2. A jegyző tekintetében a munkáltatói jogokat Alsóörs Község Polgármestere gyakorolja. 
11.3. A Kirendeltséget az aljegyző vezeti. 
11.4. A kirendeltség-vezetőt (aljegyzőt)a jegyző javaslatára, a Lovas Község Polgármesterének 

egyetértésével a székhely település polgármestere nevezi ki.  
11.5. Az aljegyző tekintetében a munkáltatói jogokat Alsóörs Község Polgármestere gyakorolja. 
11.6. Az Alsóörsi Közös Önkormányzati Hivatal, valaminta Lovasi Kirendeltség dolgozói 

tekintetében a munkáltatói jogköröket a jegyző gyakorolja. 
11.7. Az Alsóörsi Közös Önkormányzati Hivatal Lovasi Kirendeltségén dolgozó alkalmazottak 

tekintetében Lovas polgármesterének írásbeli egyetértése szükséges az alkalmazottak 
kinevezéséhez, felmentéséhez. Az alkalmazottak teljesítményértékelését a jegyző a kirendeltség-
vezető véleményének kikérésével gyakorolja. 

 
12. Az Önkormányzatok Képviselő-testületi ülésein a Közös Önkormányzati Hivatal jegyzője, vagy 

aljegyzője köteles részt venni.  
12.1. Jelen megállapodás alapján a Lovasi Kirendeltség Kirendeletség-vezetője a jegyző általános 

helyetteseként látja el az ügyfélfogadást a Mötv 86.§ (2) bekezdése alapján, azzal, hogy a Közös 
Önkormányzati Hivatal Lovasi Kirendeltségén az ügyfélfogadásta Közös Önkormányzati Hivatal 
ügyrendje tartalmazza. 

12.2. Önkormányzatok az e megállapodás 1/a számú melléklete szerint állapodnak meg abban, 
hogy a Közös Önkormányzati Hivatal 3 fős Lovasi Kirendeltsége mely feladatokat és milyen 
felhatalmazással lát el. Önkormányzatok megállapodnak abban, hogy amennyiben jogszabály a 
Közös Önkormányzati Hivatal jegyzőjére - az önkormányzatokra azonos módon – új feladatot, 
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hatáskört állapít meg, akkor a feladat ellátás helyét és az esetleges felhatalmazás módját az e 
megállapodás 1/a számú mellékletének módosításával – a jegyző véleményével – közösen 
határozzák meg. Az e megállapodás 1/b számú melléklete határozza meg azt, hogy a Közös 
Önkormányzati Hivatal Lovas számára mely feladatokat lát el a székhelyén.  

12.3. Lovas Község Önkormányzata vállalja, hogy amennyiben a képviselő-testület egyes 
hatásköreit – a Mötv. 41.§ (4) bekezdésben meghatározottak szerint -  a jegyzőre kívánja ruházni 
– a feladatellátás módjának meghatározása céljából - azt előzetesen egyezteti a jegyzővel.  

12.4. Az önkormányzatok képviselő-testületei vállalják, hogy felülvizsgálják és megfelelően 
módosítják azokat a helyi rendeleteket, amelyek utalást tartalmaznak a jogelőd polgármesteri 
hivatalra. 

12.5. A jegyző, vagy az aljegyző évente beszámol mindkét Képviselő-testületnek a Közös 
Önkormányzati Hivatal munkájáról. 

 
13. A Közös Önkormányzati Hivatal megszüntetéséről, abból való kiválásról az általános 

önkormányzati választások napját követő hatvan napon belül lehet megállapodni.  A megszűntetés, 
kiválás a naptári év első napjával történhet.  A döntést a kiválásról legalább hat hónappal korábban 
kell meghozni és a másik képviselő-testület tudomására kell juttatni azonnal, de legkésőbb a 
kiválást megelőző hat hónappal korábban és írásban a képviselő-testület határozatának 
csatolásával. 

 
14. Más településeknek az Alsóörsi Közös Önkormányzati Hivatalhoz csatlakozni csak e 

megállapodást aláíró önkormányzatok minősített többséggel meghozott döntése alapján és 
előzetes egyetértésével lehet.  
 

15. Képviselő- testületi határozattal vagy rendelettel kell elfogadni a Közös Önkormányzati Hivatal  
- alapító okiratát (annak módosítását) 
- költségvetését (annak módosítását), zárszámadását; 
- Szervezeti és Működési Szabályzatát (annak mellékleteként: ügyrendet, munkarendet, 

ügyfélfogadási rendet, szervezeti ábrát, feladat és hatásköröket),  
- jelen megállapodás módosítását. 
- A Közös Önkormányzati Hivatal jegyzője e megállapodás keretei között az 

önkormányzatok polgármestereinek javaslatára előterjesztést nyújt be a Képviselő-
testületeknek a hivatal belső szervezeti tagozódásának, ügyrendjének, 
munkarendjének, ügyfélfogadási rendjének meghatározására.  

 
16. A Közös Önkormányzati Hivatal egységes belső szabályzatokat alkalmaz. A Közös Önkormányzati 

Hivatalt érintő - Lovasi Kirendeltség működését figyelembe vevő - jegyző által elkészítendő belső 
szabályzatokat mindenkori polgármestere is köteles megismerni.  
 

17. Önkormányzatok megállapodnak abban, hogy amennyiben e megállapodás megkötésére 
felhatalmazást adó jogszabály (Mötv) úgy módosul, hogy az e megállapodásban szabályozott 
viszonyt lényegesen eltérően szabályozza, vagy e megállapodás módosítása szükséges, és a 
módosító jogszabály ettől eltérően nem rendelkezik, úgy az önkormányzatok e megállapodás 
módosítandó tartalmát közös megegyezéssel módosítják. 

 
18. A jelen megállapodásban nem szabályozott kérdésekre a Magyarország helyi önkormányzatairól 

szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény és a Ptk. vonatkozó szabályai az irányadók.  
 

19. Jelen megállapodás az önkormányzatok jóváhagyó határozatával együtt érvényes, az  aláírását 
követően válik hatályossá, de rendelkezéseit 2013. január 1. napjától kell alkalmazni. 

 
 

Alsóörs, 2012. december 13. 
 
 
   Hebling Zsolt                   Ferenczy Gáborné 

Alsóörs Község polgármestere       Lovas Község polgármestere 
 
 



1. számú módosítással egységes szerkezetben 

 

 5 

 
 
 
 

 
Záradék: 
 
Jelen megállapodást Alsóörs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 193/2012.(XI.6.) 
számú határozatával,  
 
Lovas Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 79/2012.(X.29.) számú határozatával 
jóváhagyta. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.sz. melléklet 
 
 

Önkormányzati és igazgatási feladatok 
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Ellátja, intézi a feladatkörébe tartozó önkormányzati és államigazgatási (jegyzői) hatósági ügyeket, így 
különösen  

- kereskedelmi igazgatási,  

- a szálláshellyel, és üzemeltetésével kapcsolatos hatósági és nyilvántartási feladatokat,  

- a hatósági bizonyítványok kiadásával összefüggő hatósági feladatokat, 

- az állatok védelmével, tartásával és az állatok nyilvántartásával kapcsolatos hatósági 
ügyeket, 

- kivizsgálja a közérdekű bejelentéseket, panaszokat, 

- a mezőgazdasággal, növényvédelemmel, állategészségüggyel kapcsolatos jegyzői és 
önkormányzati feladatokat, 

- az ügyfélszolgálati, és birtokvitás feladatokat,  

- a szabálysértési bírságok közérdekű munkára történő átváltásával kapcsolatos feladatokat, 

- a hagyatéki feladatokat, 

- ellátja az anyakönyvi ügyintézés hatósági és egyes szolgáltatási feladatait,közreműködik a 
házasságkötéseknél, bejegyzett élettársi kapcsolatok létesítésénél és névadóknál,intézi az 
állampolgársági ügyeket, valamint a névváltoztatási kérelmeket, 

- végzi az önkormányzat működésével kapcsolatos teendőket, 

- gondoskodik a képviselő-testületi jegyzőkönyvek elkészítéséről, a rendeletek kihirdetéséről, 

- szervezi a közös hivatal informatikai ügyeit,  

- gondoskodik az iratkezelésről 

- ellátja a szociális ellátásokkal kapcsolatos feladatokat 

 


