
Előterjesztés Vaszar Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. augusztus 9-i 

testületi ülésére 

 

2. napirend: Közös hivatal fenntartására vonatkozó megállapodás módosítása 

 

 

Tisztelt Képviselők! 

 

 

A Vaszari Közös Önkormányzati Hivatal fenntartására vonatkozó megállapodás módosítása 

válik szükségessé, mivel az alkalmazott köztisztviselők státuszában változás áll be. A 

megállapodás módosítása ezt tartalmazza. 

  

 

Kérem a következő módosítás elfogadását: 

 

 

Vaszar Község Önkormányzata (8542 Vaszar, Fő u. 29.), Gecse Község Önkormányzata 

(8543 Gecse, Kossuth u. 39., Takácsi Község önkormányzata (8541 Takácsi, Petőfi u. 1.) a 

közöttük a közös önkormányzati hivatal létrehozásáról és fenntartásáról szóló megállapodást a 

következők szerint módosítják: 

 

1. A megállapodás 4.1.2. pontja helyébe a következő 4.1.2. pont lép: 

„A közös önkormányzati hivatal létszáma: 13 fő, melyből       

jegyző  1 fő 

aljegyző 1 fő 

közszolgálati tisztviselő     10 fő 

munka törvénykönyve hatálya alá tartozó dolgozó  1 fő” 

 

2. A megállapodás 4.3. pontja helyébe a következő 4.3. pont lép: 

 

„4.3.  A hivatal létszáma 
 

A Hivatal összlétszáma a 4.1.2. pontban meghatározott, amely létszámban szerepel a székhely 

és a kirendeltségek létszáma is a következő lebontásban:  

 

4.3.1.   Székhelyen: 7 fő /1 fő jegyző, 5 fő köztisztviselő, 1 fő hivatalsegéd/ 

4.3.2.  Gecsei Kirendeltségen: 1 fő /köztisztviselő 

4.3.3.  Takácsi kirendeltségen: 4 fő /1 fő aljegyző, 3 fő köztisztviselő/ 

4.3.4.  Pápakörnyéki Önkormányzatok Feladatellátó Társulásánál (8500 Pápa, Csáky u.) 1 fő 

/köztisztviselő/.” 

 

3. A megállapodás 7.4.1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

„7.4.1. A jegyző a közös önkormányzati hivatal tevékenységéről évente beszámol a 

közös önkormányzati hivatalt fenntartó önkormányzatok képviselő-testületei ülése 

előtt.” 

 

4. A megállapodás további rendelkezései változatlanok maradnak. 

 

5. A megállapodás módosítás 2016. augusztus 1-jén hatályba.  

 

 



Vaszar, 2016. július 11.  

 Varga Péter polgármester 

 

 

 

Határozati javaslat: 

 

Vaszar Község Önkormányzat Képviselő-testületének ../2016.(VIII….) határozata 

Vaszar Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Vaszari Közös Önkormányzati 

Hivatal létrehozására és fenntartására vonatkozó megállapodás módosítását és az egységes 

szerkezetű megállapodást az előterjesztésnek megfelelően elfogadja. 

Felelős: polgármester 

Határidő: szövegben adott 

 

 

Vaszar, 2016. július 8. 

 

 

 

       Varga Péter 

polgármester



Megállapodás 

közös önkormányzati hivatal létrehozásáról és fenntartásáról 
(egységes szerkezetben) 

 

A megállapodás  létrejött 

 

Vaszar Község Önkormányzata Képviselő-testülete  

székhelye: 8542 Vaszar, Fő u. 29., képviselője:Varga Péter polgármester 

Gecse Község Önkormányzata Képviselő-testülete székhelye: 8543 Gecse, Kossuth u. 39., 

képviselője: Istenes Gyula polgármester, 

Takácsi Község Önkormányzata Képviselő-testülete székhelye: 8541 Takácsi, Petőfi u. 1., 

képviselője:1 Vajda György polgármester 

között,   
 

a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX.  törvény (a 

továbbiakban Mötv.) 85. § (1)2 bekezdésében foglaltak alapján. 

 

1.) A közös önkormányzati hivatalra vonatkozó adatok 

 

A közös önkormányzati hivatal  

a) hivatalos elnevezése:  Vaszari Közös Önkormányzati Hivatal 

b) székhelye:   8542 Vaszar, Fő u. 29.  

c) megalakításának időpontja:  2013. március 1. 

d) gazdálkodási jogköre:  önállóan működő és gazdálkodó   

e) jogállása:    Önálló jogi személyű 

f) jogelődje:    Vaszar-Gecse-Takácsi Községek Körjegyzősége 

g) illetékességi területe:  Vaszar, Gecse és Takácsi községek közigazgatási területe 

 

2.) A közös önkormányzati hivatalt létrehozó önkormányzatok megnevezése 

 

Vaszar Község Önkormányzata Képviselő-testülete székhelye: 8542 Vaszar , Fő u. 29., 

képviselője:Varga Péter polgármester 

Gecse Község Önkormányzata Képviselő-testülete székhelye: 8543 Gecse, Kossuth u. 39., 

képviselője: Istenes Gyula polgármester, 

Takácsi Község Önkormányzata Képviselő-testülete székhelye: 8541 Takácsi, Petőfi u. 1., 

képviselője:3 Vajda György polgármester 

 

3.) A megállapodás létrehozásának, megszüntetésének módja  

3.1  A megállapodás létrehozása 
 

3.1.1 A közös önkormányzati hivatal létrehozására vagy megszüntetésére a Mötv. 85. §. (3)4 

bekezdését kell alkalmazni. 

                                                      

1 Hatályos 2015. február 13-tól 
2 85. § (1) Közös önkormányzati hivatalt hoznak létre azok a járáson belüli községi önkormányzatok, amelyek közigazgatási 

területét legfeljebb egy település közigazgatási területe választja el egymástól, és a községek lakosságszáma nem haladja meg 

a kétezer főt. A kétezer fő lakosságszámot meghaladó település is tartozhat közös önkormányzati hivatalhoz. 
3 Hatályos 2015. február 13–tól   
4 85. § (3) Közös önkormányzati hivatal létrehozásáról vagy megszüntetéséről az érintett települési önkormányzatok képviselő-

testületei az általános önkormányzati választások napját követő hatvan napon belül állapodnak meg. Amennyiben a határidőn 

belül nem kerül sor a közös önkormányzati hivatal létrehozására, vagy ahhoz valamely település nem tud csatlakozni, akkor a 

kormányhivatal vezetője a határidő lejártát követő hónap első napjával kijelöli a közös önkormányzati hivatalhoz tartozó 

településeket. A kijelölés esetén is teljesülnie kell az e §-ban meghatározott feltételeknek. A kijelölésről szóló döntés ellen az 

érintett önkormányzat képviselő-testülete - jogszabálysértésre hivatkozással - a törvényszékhez fordulhat. 



Megállapodó önkormányzatok a közös önkormányzati hivatal megalakítására vonatkozó 

megállapodásról együttes képviselő-testületi ülésen döntenek.   

A döntés az egyes képviselő-testületek át nem ruházható hatáskörébe tartozik.  

3.1.2.  A közös önkormányzati hivatalból való kilépésről a megállapodó önkormányzat a döntés 

meghozatalára biztosított 60 napos határidőn belül, legalább 30 nappal korábban értesíti a közös 

önkormányzati hivatalban résztvevő önkormányzatokat.  

 

4.) A közös önkormányzati hivatal létszáma, felépítése  

 

4.1. A közös önkormányzati hivatal létszáma  

 

4.1.  A közös önkormányzati hivatal a Vaszar-Gecse-Takácsi Községek Körjegyzősége 

jogutódjaként átveszi a körjegyzőség személyi állományát. 

 A létszámkeretet a költségvetési törvény szabályozásának függvényében a létrehozó 

önkormányzatok képviselő-testületei határozzák meg.  

 

4.1.2. 5A közös önkormányzati hivatal létszáma:13 fő, melyből     

   

jegyző  1 fő 

aljegyző 1 fő 

közszolgálati tisztviselő     10 fő  

munka törvénykönyve hatálya alá tartozó dolgozó /hivatalsegéd/  1 fő 

 

4.2. A közös önkormányzati hivatal felépítése:  

 

4.2.1. A közös önkormányzati hivatal egységes hivatal, melynek  

 

székhelye:    8542 Vaszar, Fő u. 29.    

Kirendeltsége:   8543 Gecse, Kossuth u. 39. 

    8541 Takácsi, Petőfi u. 1.  

 

4.3.  6A hivatal létszáma 
 

A Hivatal összlétszáma a 4.1.2. pontban meghatározott, amely létszámban szerepel a székhely 

és a kirendeltségek létszáma is a következő lebontásban:  

 

4.3.1.   Székhelyen: 7 fő /1 fő jegyző, 5 fő köztisztviselő, 1 fő hivatalsegéd/ 

4.3.2.  Gecsei Kirendeltségen: 1 fő /köztisztviselő 

4.3.3. Takácsi kirendeltségen: 4 fő /1 fő aljegyző, 3 fő köztisztviselő/ 

4.3.4. Pápakörnyéki Önkormányzatok Feladatellátó Társulásánál (8500 Pápa, Pálos tér 2.): 1 

fő /köztisztviselő/.  

 

5. A Hivatal által ellátott feladatok 

 

5.1. A székhelyen ellátott feladatok 

 a.  Iktatás (Vaszar és Gecse település vonatkozásában) 

 b. Vaszar és Gecse községek vonatkozásában: 

      b.a. Polgármester, jegyző hatáskörébe tartozó hatósági ügyek ellátása 

      b.b. Képviselő-testületek működésével kapcsolatos feladatok ellátása 

                                                      

5 Hatályos 2016. augusztus 1-től 
6 Hatályos 2016. augusztus 1-től 



      b.c. Gazdálkodási, számviteli feladatok ellátása 

      b.d. Polgári védelmi és katasztrófavédelmi ügyek ellátása 

b.e. Anyakönyvi feladatok ellátása  

 c. Munkaügyi feladatok ellátása köztisztviselők vonatkozásában (minden település 

vonatkozásában), Vaszar község önkormányzat és intézményei vonatkozásában 

alkalmazottakra vonatkozóan munkaügyi feladatok ellátása 

 

5.2. Takácsi kirendeltségen ellátott feladatok   

a. Takácsi község vonatkozásában: 

    a.a. Polgármester, jegyző hatáskörébe tartozó hatósági ügyek ellátása 

    a.b. Képviselő-testület működésével kapcsolatos feladatok ellátása 

    a.c. Gazdálkodási, számviteli feladatok ellátása 

    a.d. Polgári védelmi és katasztrófavédelmi ügyek ellátása 

    a.e. Anyakönyvi feladatok ellátása 

    a.f. Iktatás 

    a.g. Munkaügyi feladatok Takácsi önkormányzathoz tartozó intézmények és közalkalmazottak 

vonatkozásában 

b. A Kirendeltségen a fenti feladatok ellátásáért az aljegyző felelős.  

 

5.3. Gecsei kirendeltségen ellátott feladatok 

a. Valamennyi a polgármester és a jegyző hatáskörébe tartozó ügy indításához szükséges feladatok 

ellátása. Egyes azonnal elintézhető ügyekben teljes hatósági ügyintézés. 

b. Anyakönyvi feladatok ellátása. 

 

5.4. 7Pápakörnyéki Önkormányzatok Feladatellátó Társulásánál ellátott feladatok 

a. gazdálkodási, számviteli és pénzügyek intézése 

b. Társulási Tanács üléseinek előkészítése, jegyzőkönyvekkel kapcsolatos teendők ellátása 

iktatás, hatósági ügyek intézése, társulási ügyek intézése 

 

6.1.A hivatal irányítása 

A Vaszari Közös Önkormányzati Hivatalt a székhely község polgármestere irányítja a 

csatlakozó települések polgármesterei véleményének kikérése mellett.  

 

A jegyző javaslatainak figyelembevételével meghatározza a közös önkormányzati hivatalnak 

feladatait az önkormányzat munkájának a szervezésében, a döntések előkészítésében és 

végrehajtásában; 

 

A jegyző javaslatára előterjesztést nyújt be a képviselő-testületeknek a hivatal belső szervezeti 

tagozódásának, létszámának, munkarendjének, valamint ügyfélfogadási rendjének 

meghatározására. 

 

6.2. Az egyetértési jog 

 

6.2.1. A Mötv. 81. § (4)8 bekezdésben szabályozott egyetértési jogot a székhely község 

polgármestere gyakorolja az általa meghatározott körben – a közös önkormányzati hivatal 

közszolgálati tisztviselője, alkalmazottja tekintetében. 

 

                                                      

7 Hatályos 2013. december 1-jétől 
8 81. § (4) A polgármester egyetértése szükséges - az általa meghatározott körben - a polgármesteri hivatal, a közös 

önkormányzati hivatal köztisztviselője, alkalmazottja kinevezéséhez, bérezéséhez, vezetői kinevezéséhez, felmentéséhez és 

jutalmazásához. 



6.2.2. 9 

 

6.2.3. 10A közös önkormányzati hivatal közszolgálati tisztviselőjének, alkalmazottjának 

kinevezéséhez, bérezéséhez, vezetői kinevezéséhez, felmentéséhez, jutalmazásához - a 

kinevezésre, munkáltatói intézkedésre történő feljegyzéssel – írásban nyilatkozik Vaszar 

székhely és Gecse telephely község esetében a székhely község polgármestere és Gecse község 

polgármestere, Takácsi község telephely esetében Takácsi község polgármestere.11 (Ez alól 

kivétel az átsorolások, a jubileumi jutalom, munkabér eltérítése.) 

 

 7.  A hivatal vezetése 

 

7.1. Az Vaszari Közös Önkormányzati Hivatalt a jegyző vezeti. A jegyzőt a települések 

polgármesterei lakosságszám-arányos, többségi döntésükkel nevezik ki. A jegyző felett az 

egyéb munkáltatói jogokat a székhely település polgármester gyakorolja a csatlakozó 

önkormányzatok egyetértésével (írásban).  

Az aljegyző kinevezésére a jegyzőre vonatkozó szabályokat kell alkalmazni, azzal, hogy az 

aljegyző személyére a jegyző tesz javaslatot. Az aljegyző felett az egyéb munkáltatói jogokat a 

jegyző gyakorolja. A jegyzőt az aljegyző helyettesíti, ellátja a jegyző által meghatározott 

feladatokat. A Takácsi kirendeltséget az aljegyző vezeti. 

A jegyző vagy az aljegyző, illetve az általuk megbízott személy részt vesz a települések 

képviselő-testületeinek ülésén, és ott a szükséges tájékoztatást megadja. 

Gecsén a jegyző vagy megbízottja legalább hetente egy napon 4 órás ügyfélfogadást tart. (Az 

ügyfélfogadás rendjét a hivatal szervezeti és működési szabályzata határozza meg.) 

 

7.2. A jegyző/aljegyző kinevezése előtt a székhely önkormányzat polgármestere polgármesteri 

értekezletet tart. Az értekezleten bemutatja a jegyző/aljegyző személyét, pályázatát – pályázati 

eljárás mellőzése esetén szakmai előmenetelét. A polgármesterek a jegyzőhöz/aljegyzőhöz 

kérdést intéznek, majd a jegyző/aljegyző személyére – lakosságuk arányában – szavaznak. A 

székhely község polgármestere az összesített szavazatok alapján a legtöbb szavazatot kapott 

jelöltet jegyzőnek/aljegyzőnek kinevezi. Az értekezletről a szavazás számszerű adatait is 

tartalmazó jegyzőkönyvet kell készíteni. 

 

7.3. A jegyző jogállása: 

a. A közös hivatal felelős vezetője 

b. Gyakorolja a hivatal hatáskörébe tartozó hatósági jogköröket,  

c. A polgármesterek egyetértésével kinevezi a hivatal dolgozóit, gyakorolja velük 

szemben a munkáltatói jogköröket 

d. Szervezi a hivatal munkáját 

e. Tanácskozási joggal vesz részt a képviselő-testületek, bizottságok ülésein 

f. A képviselő-testületek megállapodása alapján – az ügyrendben 

meghatározottak alapján – Gecse községben heti 8 órát tölt. 

g. Meghatározza az aljegyző feladatait, valamint a helyettesítés rendjét. 
12Aljegyző jogállása: Az aljegyző a hivatal ügyrendjének megfelelően a jegyzőt 

elsősorban Takácsi községben helyettesíti. Takácsi önkormányzat vonatkozásában 

gyakorolja a jegyző hatáskörébe tartozó hatásági jogköröket, szervezi a hivatal munkáját, 

tanácskozási joggal részt vesz a képviselő-testületek, bizottságok ülésein. Takácsi 

községben a jegyző képviseletében ellátja az ügyfélfogadást. Ellátja a képviselő-testületi 

                                                      

9 Hatályát veszti 2015. február 13-tól 
10 Hatályos 2015. február 13-tól 
11 Hatályos 2015. február 13-tól 
12 Hatályos 2015. február 13-tól 



döntéseknek megfelelő községfejlesztési, községgazdálkodási feladatokat, a képviselő-

testületek hatáskörébe tartozó intézményirányítási feladatokat, gyakorolja a külön 

jogszabályokban a jegyzők részére meghatározott hatásköröket Takácsi községben. Ellátja 

a Takácsi-Vaszar-Gecse-Magyargencs Óvodafenntartó Társuláshoz kapcsolódó teljes körű 

ügyintézési teendőket. Az ellátott feladatokért teljes körű felelősséggel tartozik. A 

Pápakörnyéki Önkormányzatok Feladatellátó Társulása teljes körű ügyintézési feladatait 

ellátja, gondoskodik a szükséges szerződések, okiratok elkészítéséről. Felügyeli a 

gazdálkodási, számviteli és pénzügyek ellátását. Előkészíti a Társulási Tanács üléseit, 

jegyzőkönyvekkel kapcsolatos teendők ellátása. Felügyeli a hatósági ügyeket. Az aljegyző 

további konkrét feladatait a jegyző a munkaköri leírásban határozza meg. 

 

7.3./A. A jegyző/aljegyző felett az egyéb munkáltatói jogok gyakorlása  

 

7.3.1. A jegyző felett az egyéb munkáltató jogkört a székhely község polgármestere gyakorolja. 

Munkáltatói jogkörének gyakorlása során előzetesen ki kell kérni a megállapodó 

önkormányzatok polgármesterének a véleményét   

 

a) a jegyző munkájának értékelése, minősítése ügyében 

b) illetménye, jutalmazása, egyéb juttatásai és elismerése ügyében 

 

7.3.2. A véleménykérésre a 7.2. pontban leírtak az irányadók. 

 

7.3.3. Az aljegyző felett az egyéb munkáltatói jogokat a jegyző gyakorolja, a bérezéséhez, 

vezetői megbízásának visszavonásához, jutalmazásához az érintett községek polgármestereinek 

előzetes írásbeli egyetértése szükséges. 

 

7.4. A jegyző beszámolási kötelezettsége 

 

7.4.1. 13A jegyző a közös önkormányzati hivatal tevékenységéről évente beszámol a közös 

önkormányzati hivatalt fenntartó önkormányzatok képviselő-testületei ülése előtt. 

 

7.4.2. A beszámoló tartalmazza a közös hivatal: 

 

a) személyi állományára vonatkozó adatokat: létszám alakulása, képesítési feltételek 

alakulása, egyéb a közszolgálati tisztviselői jogviszonyhoz kapcsolódó adatok képzés, 

továbbképzés  

b) a közös hivatal működési feltételei, 

c) a közös hivatal hatósági, igazgatási feladatai, 

d) a polgármesterek, a képviselő-testületek, bizottságok, képviselők munkáját segítő 

tevékenységek, 

e) törvényességi követelmények érvényesülése, 

f) költségvetési-gazdálkodási feladatok – igazgatási kiadások alakulása. 

g) ügyfélfogadás tapasztalatai közös hivatalban, a kirendeltségen és az ügyfélfogadási 

helyeken. 

 

8. Közös hivatal működésével kapcsolatos testületi ülések rendje  

 

8.1. A képviselő-testületek üléseiket egymással összehangolva az éves ülésterv alapján tartják.  

                                                      

13 Hatályos 2016. augusztus 1-től 



8.2. 14 A Képviselő-testületek együttes ülésen fogadják el: 

a) a hivatal költségvetését,  

b) a hivatal alapító és megszüntető okiratát. 

 

8.3. 15A közös képviselő-testületi ülések felváltva kerülnek megtartásra a közös hivatalt 

létrehozó településeken. Az ülés levezetése az ülés helye szerinti település polgármesterének 

feladata. 

Az együttes ülések jegyzőkönyve 3 példányban készül, annak 1-1 példánya Vaszar, Gecse, 

Takácsi hivatali helyiségeiben is megtalálható. 

 

8.4.16 A képviselő-testületek külön-külön ülésen, egybehangzó döntéssel fogadják el a közös 

hivatal  

a) költségvetésének módosítását 

b) féléves, háromnegyed éves, éves beszámolóját (zárszámadás), költségvetési 

koncepcióját, 

c) jelen megállapodás módosítását, 

d) működéséről szóló éves beszámolót  

e) alapító okiratának módosítását 

f) SzMSz-ét, ügyrendjét, valamint ezek módosítását 

g) a képviselő-testület hatáskörébe tartozó, a közös hivatal működésével kapcsolatos 

szabályzatokat 

 

8.5. A három képviselő-testület felhatalmazza annak polgármestereit, hogy két testületi ülés 

között időben döntést igénylő ügyekben együttesen határozzanak.  

 

9. A hivatal költségvetéshez való hozzájárulás 

  

9.1. A közös önkormányzati hivatal feladatainak ellátáshoz, működéséhez szükséges 

ingatlanokat, a meglevő tárgyi eszközöket, berendezéseket és felszereléseket a megállapodó 

önkormányzatok térítésmentesen a hivatal rendelkezésére bocsátják. A közös önkormányzati 

hivatal feladatainak ellátását szolgálja a jogelőd Vaszar-Gecse-Takácsi Községek 

Körjegyzősége tulajdonában lévő eszközök. 

 

9.2. A hivatal költségvetésének finanszírozása elsősorban a központi költségvetés által 

biztosított, a mindenkori költségvetési törvényben meghatározott támogatásból történik.  

 

9.3. A közös hivatal működéséhez, fenntartásához szükséges hozzájárulást az 

önkormányzatok az alábbiak szerint biztosítják: 

 

9.3.1. A képviselő-testületek a Közös Önkormányzati Hivatal fenntartásához – a költségvetési  

kiadási főösszegnek az állami támogatással, átvett pénzeszközzel, intézményi saját bevétellel 

és a hivatal pénzmaradványából nem fedezett összegéhez az alábbiak szerint járulnak hozzá 

(lakosságszám arányos hozzájárulásnál a költségvetési törvényben meghatározott 

lakosságszám kerül figyelembe vételre):  

a) 17Aljegyző, továbbá a Takácsi kirendeltségen dolgozó köztisztviselők személyi jellegű 

kifizetéseinek és hozzá tartozó járulékainak fedezetét Takácsi Község Önkormányzata 

biztosítja. A Takácsi kirendeltségen felmerülő dologi kiadások fedezetét Takácsi 
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Község Önkormányzata biztosítja. A számlákon fel kell tüntetni: „Takácsi 

kirendeltség” 

b) A székhely településen, továbbá Gecse település kirendeltségén dolgozó alkalmazottak 

személyi juttatásainak fedezetét Vaszar és Gecse község önkormányzata biztosítja 

létszámarányosan (a két község lakosságát 100 %-nak véve), a költségvetési 

törvényben meghatározott lakosságszám figyelembe vétele alapján. A 

székhelytelepülésen és a gecsei kirendeltségen felmerülő dologi kiadások fedezetét 

Vaszar és Gecse községek önkormányzatai biztosítják létszámarányosan (a két község 

lélekszáma =100 %) 

c) Az adóügyekért felelős dolgozó bérezését 2013. június 30. napjáig Takácsi Község 

Önkormányzata biztosítja 50 %-ban, Vaszar és Gecse községek önkormányzatai 50 %-

ban (a két település lakosságszámának arányában). Amennyiben e dolgozó további 

munkavégzésére van szükség a székhely településen, úgy azt 2013. június 25-ig 

írásban jelzi a jegyző és a székhely település polgármestere Takácsi község 

polgármesterének. Ebben az esetben legfeljebb 2013. december 31-ig van lehetőség az 

adós foglalkoztatására a székhely településen, s a dolgozó személyi kiadásainak 

fedezete ezen pont első mondata alapján kerül biztosításra addig az időpontig, 

ameddig a munkavégzése szükséges. 

 

9.3.2.18 2015. január 1-jétől a Pápakörnyéki Önkormányzatok Feladatellátó Társulás által a 

jegyző béréhez történő Közös Hivatal működéséhez kapcsolódó hozzájárulás 1/2 arányban 

Vaszar-Gecse (székhely-kirendeltség) működési költségeihez, 1/2 arányban Takácsi 

kirendeltség működési költségeihez kerül beszámításra.    

 

 9.3.3.A Takácsi kirendeltség bevételeinek és kiadásainak nyilvántartása elkülönítetten 

történik. Ezáltal a kirendeltségre jutó pénzmaradvány is pontosan meghatározható. 

9.3.4. 19A hozzájárulás mértéke a közös hivatal költségvetésének tárgyalásával, illetve 

elfogadásával – év közi módosításával egyidejűleg kerül rögzítésre.  

9.3.5.20Az állam által a közös hivatal működtetéséhez biztosított támogatást a székhely 

önkormányzat kapja meg. (A támogatás felosztása a települések között a költségvetési 

támogatások biztosításakor meghatározott létszám figyelembe vételével történik.) Az 

önkormányzati, feladatellátó társulási hozzájárulást Gecse, Takácsi község önkormányzata, 

valamint a Pápakörnyéki Önkormányzatok Feladatellátó Társulása havi bontásban utalja (1/12 

rész) a székhely település számlájára tárgyhót követő 3. napig. A székhely önkormányzat a 

támogatást haladéktalanul utalja át a közös hivatal számlájára az állami támogatással együtt.  

9.3.6. 21Az érintett önkormányzatok és a Pápakörnyéki Önkormányzatok Feladatellátó 

Társulás az éves költségvetési rendelet, határozat kihirdetéséig a költségvetési évet megelőző 

év 1 hónapjára megállapított pénzösszeget utalják előlegként a székhely község számlájára a 

rendszeresen felmerülő kiadások fedezetére. Az előleg és a ténylegesen megállapított 

támogatás közti különbözetet a következő havi támogatásban számolják el. 

9.3.7. Az önkormányzati hivatali épületek fejlesztésével, karbantartásával, felújításával 

továbbá üzemeltetésével kapcsolatos fenntartási költségeket (áram-, gáz-, víz-, fűtés-, 

csatornadíjat, szemétszállítás díját, egyéb közüzemi és közszolgáltatási díjat) mindegyik 

önkormányzat maga viseli.     

 

9.4. A megfelelő, az anyakönyvi eseményekhez méltó helyszín biztosítása az adott 

önkormányzatot terheli. 
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9.5. A település sajátosságából adódó többletfeladatok ellátásához szükséges létszámhoz 

kapcsolódó költséget az a település viseli, akinek érdekében a többletfeladat ellátása felmerült. 

 

9.6. Az önkormányzati hozzájárulás nem teljesítésének esetére 2013. április 1. napjáig a közös 

hivatalt fenntartó önkormányzatok a pénzforgalmi szolgáltatójuknak benyújtott, beszedési 

megbízás teljesítésére vonatkozó felhatalmazó nyilatkozatot tesznek, mely alapján a székhely 

önkormányzat/közös hivatal beszedési megbízást nyújthat be a pénzforgalmi szolgáltatóhoz. 

 

10. A hivatal vagyona 

 

10.1. A hivatal induláskor a jogelőd Vaszar-Gecse-Takácsi Községe Körjegyzősége 

vagyonleltárában szereplő vagyonnal rendelkezik. A hivatal megalakulását követően 

beszerzett eszközök a hivatal tulajdonát képezik. A székhelyen és a társult településeken a 

közös önkormányzati hivatali feladatok ellátására használt ingatlanok, 2013. február 28-án 

az önkormányzat tulajdonában lévő ingóságok a közös önkormányzati hivatalt fenntartó 

önkormányzat tulajdonában maradnak, melyeket térítésmentesen a közös önkormányzati 

hivatal használatába adnak.  Az ingatlanok beruházási, felújítási és karbantartási 

kötelezettségéről a tulajdonos önkormányzat saját forrásai terhére gondoskodik. Az 

ingyenesen használatba adott ingóságok 2013. március 1. napjától a közös önkormányzati 

hivatal önálló gazdálkodási jogkörébe kerülnek. A használatba adás ingyenes és a jelen 

megállapodás szerinti közös hivatali feladatellátás időtartamára szól. 

 

10.2. 22A közös hivatalból történő kiválás esetén a 2013. február 28-án Vaszar-Gecse-Takácsi 

Községek Körjegyzősége tulajdonában lévő, a közös hivatal tulajdonába átkerült vagyont 

Gecse 21% - Vaszar 79 % arányban osztja fel egymás között. A közös hivatal 2013. 

március 1-jét követően szerzett vagyona a hivatalból történő kiválás esetén az alábbiak 

szerint kerül felosztásra: 

A Takácsi kirendeltségre beszerzett, Takácsi önkormányzata által finanszírozott (Takácsi 

Kirendeltségre könyvelt) vagyon Takácsi Község Önkormányzatát illeti, míg a 

székhelytelepülésre és a gecsei kirendeltségre beszerzett vagyonelemek a két 

önkormányzat között 79% (Vaszar) - 21 % (Gecse) arányban kerülnek felosztásra. 

 

11. A hivatal megszüntetése, másik létrehozása 

 

A hivatal megszüntetésére, másik létrehozására az Mötv. 85.§ (3)23 bekezdése szerint az 

általános önkormányzati választások napját követő hatvan napon belül lehet 

megállapodni. 

 

11.1.  Átláthatóság, nyilvánosság 

 

Az Vaszari Közös Önkormányzati Hivatal tekintetében biztosítani kell a hivatali munka 

átláthatóságát, nyilvánosságát. Ezen követelmények biztosítását garantálni kell a Vaszari 

Közös Önkormányzati Hivatal szabályzatai útján, valamint a települések honlapjainak 
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akkor a kormányhivatal vezetője a határidő lejártát követő hónap első napjával kijelöli a közös önkormányzati hivatalhoz 

tartozó településeket. A kijelölés esetén is teljesülnie kell az e §-ban meghatározott feltételeknek. A kijelölésről szóló döntés 

ellen az érintett önkormányzat képviselő-testülete - jogszabálysértésre hivatkozással - a törvényszékhez fordulhat. 

 

 



felhasználásával.  

 

12. A fenti szabályozás 2013. március 1. napján lép hatályba, rendelkezéseit ezt követően kell 

alkalmazni.  

 

13. Egyéb megállapodások: 

 

Ügyfélfogadási helyek kijelölése és fenntartása 

 

13.1. A közös önkormányzati hivatalhoz csatlakozó önkormányzatok kötelezettséget vállalnak 

a megfelelő ügyfélfogadási helyiség kijelölésére, az ügyfélfogadási helyeken internetes 

kapcsolat biztosítására. 

 

13.2. Az ügyfélfogadási helyet úgy kell kijelölni, hogy az arra szolgáló helyiségben a 

személyes adatok védelmére vonatkozó szabályok maradéktalanul érvényre jussanak.  

 

13.3. A kirendeltségen biztosítani kell, hogy az e célra használt helyiségeket más személyek, 

szervezetek - az ott elhelyezett iratok védelme érdekében – ne használják. 

 

13.4. A közös önkormányzati hivatalban székhelyén és a kirendeltségen a járási ügysegéd 

ügyintézési feltételeit igény esetén biztosítani kell. 

 

14. Irattári anyag elhelyezése 

 

A közös önkormányzati hivatalhoz csatlakozott önkormányzatok kötelezettséget vállalnak 

arra, hogy a jogelőd hivatalok iratanyagának tárolására megfelelő, külön zárható helyet 

biztosítanak, melyben biztosíthatóak az iratoknak a közokiratok, közlevéltár és 

magánlevéltári anyagok védelméről szóló törvény előírásai. 

 

15. Hivatalos levelek kézbesítése 

 

15.1. Megállapodó önkormányzatok kötelezettséget vállalnak arra, hogy saját alkalmazott 

bevonásával gondoskodnak az önkormányzati és a közös önkormányzati hivatali iratok 

településen belüli kézbesítéséről. Ennek keretében a lezárt borítékban átadott leveleket, 

tértivevényes leveleket 3 munkanapon belül, a nagytömegű (adó, egyéb meghívók) 

iratokat 7 munkanapon belül kézbesítik. A kézbesítési akadályt a tértivevényes 

küldeményekre az előírások szerint felvezetik és a hivatal részére visszajuttatják. 

 

16. Záró és átmeneti rendelkezések 

 

16.1. Jelen megállapodásból eredő vitás kérdésekben bármely fél polgármestere jogosult 

egyeztető tárgyalást összehívni, bármely jelen megállapodást jóváhagyó önkormányzat 

székhelyére. Az egyeztető tárgyalásról emlékeztető készül, melynek elkészítéséről a 

tárgyalást összehívó polgármester köteles gondoskodni és köteles azt legkésőbb a 

tárgyalástól számított öt munkanapon belül mindegyik jelen megállapodást jóváhagyó fél 

polgármesterének megküldeni. 

 

16.2. Amennyiben az egyeztető tárgyalás eredményre vezetett és ennek alapján jelen 

megállapodás módosítása szükséges, úgy Vaszar Község Polgármestere az emlékeztető 

általa történő kézhezvételét követő harminc napon belül köteles a megállapodás 

módosításáról készült előterjesztést Vaszar Községi Önkormányzata Képviselő-testülete 

elé terjeszteni, továbbá köteles ugyanezen határidőn belül a közös önkormányzati hivatal 



fenntartásában részt vevő önkormányzatok polgármesterei számára megküldeni, akik a 

kézhezvételt követő tizenöt napon belül kötelesek azt saját képviselő-testületük elé 

jóváhagyásra beterjeszteni. 

 

16.3. Felek a vitás kérdés bírói útra terelését megelőzően legalább egy alkalommal kötelesek 

egyeztetni. Amennyiben az egyeztetés összehívására vonatkozó jogával egyik 

önkormányzat polgármestere sem él a vitás kérdés felmerülésétől számított harminc napon 

belül, úgy Vaszar Község Polgármestere köteles az egyeztető tárgyalást Vaszar Községi 

Önkormányzat székhelyére összehívni. Az egyeztetés eredménytelensége esetén felek a 

jelen megállapodásból eredő jogvita elbírálására kikötik a Pápai Városi Bíróság 

kizárólagos illetékességét. 

 

16.4. A képviselő-testületek megállapodnak, hogy jogszabály felhatalmazása alapján a 

jegyzői és aljegyzői állásokat pályázat kiírása nélküli töltik be, úgy hogy a közös 

önkormányzati hivatal jegyzője a Vaszar-Gecse-Takácsi Községek Körjegyzősége 

körjegyzője, aljegyzője Vaszar-Gecse-Takácsi Községek Körjegyzőségének aljegyzője 

lesz 2013. március 1-jei hatállyal 

 

16.5. A képviselő-testületek megállapodnak abban, hogy amennyiben a jelen megállapodás 

tartalmát érintő jogszabályok olyan érdemi változásokat tartalmaznak, melyek a közös 

hivatal jelenlegi szabályozás mentén való működőképességét, szabályosságát vagy 

méltányosságát megkérdőjelezik, akkor a felek a megállapodást haladéktalanul 

felülvizsgálják.  

 

17. Jelen megállapodás valamennyi, a megállapodást megkötő önkormányzatának képviselő-

testülete általi elfogadását és azok polgármestereinek aláírását követően, 2013. március 1. 

napján lép hatályba. 

 

Jelen megállapodást annak elolvasását, tartalmának megismerését és megértését követően az 

önkormányzatok képviselő-testületei képviseletében eljáró polgármesterek a képviselt 

önkormányzat akaratával mindenben megegyezően, annak nevében helybenhagyólag, saját 

kezű aláírással látják el. 

 

Vaszar, 2015.  

 

  

 Varga Péter Istenes Gyula 

 Vaszar Község Önkormányzatának Gecse Község Önkormányzatának 

 polgármestere polgármestere 

 

 

 

  Vajda György 

 Takácsi Községek Önkormányzatának  

  polgármestere 

 

 

A közös önkormányzati hivatal létrehozására vonatkozó megállapodást a megállapodó 

önkormányzatok megtárgyalták és azt elfogadták. 

 

 

A Megállapodást  



Vaszar község Önkormányzat Képviselő-testülete 6/2013.(II.12.) számú,  

Gecse Község Önkormányzat Képviselő-testülete 18/2013.(II.12.) számú, 

Takácsi Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6/2013.(II.12.) határozatával a 2013. 

február 12-én tartott együttes ülésen elfogadta és jóváhagyta. 

 

A közös önkormányzati hivatal létrehozására vonatkozó megállapodás módosítását a 

megállapodó önkormányzatok megtárgyalták és azt elfogadták. 

 

 

A Megállapodás módosítását  

Vaszar község Önkormányzat Képviselő-testülete 2/2014.(II.4.) számú,  

Gecse Község Önkormányzat Képviselő-testülete 10/2014.(II.4.) számú, 

Takácsi Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2/2014.(II.4.) határozatával a 2014. 

február 4-én tartott együttes ülésen elfogadta és jóváhagyta. 

 

A Megállapodás módosítását  

Vaszar község Önkormányzat Képviselő-testülete 2/2015.(II.12.) számú,  

Gecse Község Önkormányzat Képviselő-testülete 9/2015.(II.12.) számú, 

Takácsi Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2/2015.(II.12.) határozatával a 2015. 

február 12-én tartott együttes ülésen elfogadta és jóváhagyta. 

 

A Megállapodás módosítását  

Vaszar község Önkormányzat Képviselő-testülete /2016.(II.10.) számú,  

Gecse Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6/2016.(II.10.) számú, 

Takácsi Község Önkormányzat Képviselő-testülete /2015.(II.10.) határozatával a 2016. 

február 10-én tartott együttes ülésen elfogadta és jóváhagyta. 

 

 

A Megállapodás módosítását  

Vaszar község Önkormányzat Képviselő-testülete /2016.(VIII..) számú,  

Gecse Község Önkormányzat Képviselő-testülete /2016.(VIII..) számú, 

Takácsi Község Önkormányzat Képviselő-testülete /2016.(VIII..) határozatával elfogadta és 

jóváhagyta. 

 

Vaszar,  

 

 

 Pfilfné Bagics Judit 

 jegyző 

 

 


