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6 .  N a p i r e n d  
 

ELŐTERJESZTÉS 
Borsosberényi Közös Önkormányzati Hivatal létrehozása 

 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Az Országgyűlés megalkotta Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. 
törvényt, (továbbiakban: Möt.). A 2013. január 1-jétől hatályba lépő rendelkezések egyik legfontosabb 
előírását a törvény  84-86.§-a tartalmazza. 
A törvény szerint minden 2000 fő állandó lakosságszámot1 meg nem haladó település számára 
kötelező közös hivatal létrehozása. A települések azonban maguk választhatják meg, hogy a járáson 
belül kivel/kikkel társulnak. 
További szabály, hogy legalább 2000 fő összlakosságszámnak vagy legalább hét településnek meg 
kell lennie a közös hivatal megalakításakor. 
Közös önkormányzati hivatalt azok a járáson belüli települési önkormányzatok hozhatnak létre, 
melyek közigazgatási területét legfeljebb egy település közigazgatási területe választja el egymástól és 
a települések lakosságszáma nem haladja meg a 2000 főt.  
 
Bánk Község Önkormányzat képviselő-testülete a 78/2012. (XI.8.) határozatával döntött a közös 
önkormányzati hivatal alakításáról, mely értelmében Bánk Község Önkormányzata Borsosberény és 
Tolmács Község Önkormányzatával együttműködve, Borsosberény székhellyel kívánja megalakítani a 
közös önkormányzati hivatalt. 
A közös önkormányzati hivatal egy speciális társulás, melyet az önkormányzatok – önként, vagy a 
törvény kötelező erejénél fogva – megállapodásukkal hoznak létre, az önkormányzat működésével 
kapcsolatos feladatok, valamint a polgármesteri és jegyzői közigazgatási feladat- és hatáskörökbe 
tartozó ügyek döntésre való előkészítésével és végrehajtásával kapcsolatos feladatok hatékonyabb, 
célszerűbb ellátására. 
 
A törvény átmeneti szabálya értelmében a közös önkormányzati hivatalokat a törvény ezen 
rendelkezésének (84-86.§) hatálybalépését (2013.január 1.) követő 60 napon belül kell megalakítani. 
A törvény rögzíti, hogy ha az érintett képviselő-testületek a megállapodást hatvan napon belül nem 
kötik meg, vagy valamely település a közös hivatalhoz nem tud csatlakozni, a kormányhivatal vezetője 
a határidő lejártát követő első napjával kijelöli a közös önkormányzati hivatalhoz tartozó 
településeket, dönt a hivatali feladatok ellátásnak módjáról, illetve a megállapodás pótlásáról. 
 
A községi önkormányzatok által létrehozott közös hivatal létszámát az érintett települések a közös 
hivatal létrehozásáról szóló megállapodásban állapítják meg. A költségvetés által finanszírozott 
létszámkerettől el lehet térni, amennyiben ennek fedezetét  az önkormányzatok saját bevételükből meg 
tudják oldani. 

A törvény kiemeli, hogy az ügyfélfogadást biztosítani kell minden településen, melynek módját és 
mértékét a képviselő-testületek megállapodására bízza. 
A Möt. rögzíti, hogy a székhelytelepülést, valamint a közös önkormányzati hivatal létszámát az 
érintett képviselő-testületek a közös önkormányzati hivatal létrehozásáról szóló megállapodásban 
határozzák meg. 
A közös önkormányzati hivatalt fenntartó önkormányzatok képviselő-testületei megállapodhatnak 
abban, hogy a nem hivatali székhely településeken az ügyfélfogadás a közös önkormányzati hivatal 
                                                 

1 A közös önkormányzati hivatal létrehozása során főszbaály szerint a helyi önkormányzati képviselők és 
polgármesterek általános választásának évében, azaz jelenleg a 2010. január 1-jei lakosságszámot kell 
figyelembe vanni, ugyanakkor a Möt. módosítása lehetőséget teremtett arra, hogy a lakosságszámot a 
Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala által nyilvántartott 2011. január 1-jei, vagy 
2012. január 1-jei lakosságszám alapján is meg lehet állapítani, ha az érintett önkormányzat megítélése szerint az 
kedvezőbb a település számára. 
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által létrehozott, állandó vagy ideiglenes jelleggel működő kirendeltség vagy ügyfélszolgálati 
megbízott személyén keresztül, informatikai hálózat alkalmazásával történjen. 
 
A törvényi előírás rögzíti a közös önkormányzati hivatal hivatalos megnevezését:  (székhely település 
neve)-i Közös Önkormányzati Hivatal. 
 
A képviselő-testület döntése alapján az érintett települések polgármestereivel és jegyzőivel történt 
egyeztetések alapján előkészítésre került a Borsosberényi Közös Önkormányzati Hivatal létrehozására 
és fenntartására vonatkozó megállapodás-tervezet, mely jelen előterjesztés mellékletét képezi. 
Az előkészített megállapodás értelmében a Közös Önkormányzati Hivatal a következők szerint 
működne: 

 A borosberényi székhely mellett Bánkon és Tolmácson állandó jellegű kirendeltség működne, 
az ügyfélfogadás és ügyintézés folyamatos, helyben történő biztosításával. 

A Közös Önkormányzati Hivatal létrehozásával a Bánk-Tolmács Körjegyzőség megszűnik. A 
Körjegyzőségben foglalkoztatott köztisztviselők jogviszonya nem szűnne meg, hanem 
áthelyezéssel tovább foglalkoztatásra kerülnének a létrejövő Közös Önkormányzati 
Hivatalban, azaz Bánkon továbbra is a jelenlegi személyi állomány (5 fő, melyből 2 fő 
részmunkaidőben foglalkoztatott) végezne munkát. A megállapodás alapján a pénzügyi, 
gazdasági, munkaügyi feladatok ellátása mindhárom társult önkormányzat (Bánk, 
Borsosberény, Tolmács) tekintetében a Bánki Kirendeltségen történne. Ezen feladatokat két 
teljes munkaidőben, és egy részmunkaidőben foglalkoztatott köztisztviselő végezné. A Bánki 
Kirendeltségen foglalkoztatott további két fő (egy teljes munkaidőben, és egy rész-
munkaidőben foglalkoztatott) az önkormányzati működéssel, az igazgatási-, és helyi adóztatási 
ügyekkel, (beleértve az ügyfélfogadást is) valamint az egyéb adminisztratív jellegű 
feladatokkal kapcsolatos teendőket látná el. 

Tolmács településen továbbra is a jelenlegi két fő köztisztviselő kerülne 
továbbfoglalkoztatásra, szintén helyben ellátva mind az önkormányzat működésével, mind a 
hatósági (lakosságot érintő) ügyintézéssel kapcsolatos, és az egyéb adminisztratív feladatokat. 

Borsosberényben – tekintettel a település nagyobb lélekszámára, összetételére – a helyben 
történő ügyintézést és az önkormányzat működésével kapcsolatos feladatok ellátását 3 fő 
köztisztviselő látná el, melyből 2 fő teljes munkaidőben, és 1 fő rész-munkaidőben kerülne 
foglalkoztatásra. 

A jegyző valamennyi településen, szükség szerint, de megközelítőleg azonos munkaidő-
tartamban végezne munkát, valamint – a jegyző, vagy az általa megbízott személy - 
valamennyi településen előre meghatározott időpontban ügyfélfogadást tartana. 

 
 A megállapodás tervezet lehetőséget teremt arra, hogy az önkormányzati működés folyamatos 

és zavartalan működésének biztosítása érdekében a jegyző helyettesítésére – a Közös 
Önkormányzati Hivatal létszámát nem érintve - aljegyző kerüljön kinevezésre. Az 
önkormányzati döntések folyamatos szakszerű előkészítése, végrehajtásuk hatékony 
szervezése, a törvényes önkormányzati működés biztosítása, illetve a testület és a 
polgármester munkájának segítése érdekében lényeges, hogy a jegyzőt megfelelő 
felkészültségű szakember helyettesítse. A jegyző munkáját az aljegyző segíti, távollétében a 
jegyzőt helyettesíti. 
A törvény meghatározza a jegyző alapvető feladatait, döntési jogosítványait, ezért a jegyzői 
feladatok megjelölése nem része a megállapodásnak.  
A jegyző kinevezésére vonatkozó szabályokat szintén rögzíti a törvény, ezért annak 
megállapodásban történő ismétlése nem szükséges. (A polgármester - pályázat alapján 
határozatlan időre - nevezi ki a jegyzőt, a jegyző javaslatára az aljegyzőt. A jegyzői és az 
aljegyzői kinevezés vezetői megbízásnak minősül, alkalmazni kell rá a közszolgálati 
tisztviselőkről szóló törvény vezetői megbízásra vonatkozó rendelkezéseit. A jegyzőre 
vonatkozó törvényi rendelkezéseket a közös önkormányzati hivatal jegyzőjére is alkalmazni 
kell a következő eltérésekkel: a jegyző valamennyi érintett településen ellátja a jegyző 
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feladatait; kinevezéséhez, felmentéséhez az érintett települések polgármestereinek 
lakosságszám-arányos, többségi döntése2 szükséges. Eltérő megállapodás hiányában az egyéb 
munkáltatói jogokat a közös önkormányzati hivatal székhelye szerinti település polgármestere 
gyakorolja. A Möt. átmeneti rendelkezései rögzítik, hogy a közös önkormányzati alkotó 
önkormányzatok polgármesterei – az ismertetett többségi döntés alkalmazásával - 
megállapodhatnak abban, hogy a megszűnő körjegyzőség körjegyzőjét, polgármesteri hivatal 
jegyzőjét, aljegyzőjét – annak egyetértésével – a közös önkormányzati hivatal jegyzőjeként, 
aljegyzőjeként foglalkoztatják. Ebben az esetben nem szükséges pályázatot kiírni, és a jegyző, 
aljegyző jogviszonya folyamatosnak minősül.) 

 
 A Közös Önkormányzati Hivatal költségvetése, a költségekhez történő hozzájárulás: A Közös 

Önkormányzati Hivatal – mint önálló jogi személy – önálló költségvetéssel és bankszámlával 
rendelkezik, önállóan gazdálkodik. A Közös Önkormányzati Hivatal kiadásainak fedezetét 
elsősorban az állam által az önkormányzati hivatali feladatok ellátásához nyújtott támogatás 
hivatott biztosítani. A Közös Önkormányzati Hivatal működéséhez járó állami támogatás a 
székhely szerinti (Borsosberény) önkormányzat által bonyolódik (igénylés, elszámolás). 

A megállapodás tervezet értelmében, amennyiben az állami támogatás nem fedezné a Közös 
Önkormányzati Hivatal kiadásait, a társult önkormányzatok egyenlő arányban járulnak hozzá 
a Közös Hivatal kiadásainak fedezetéhez. 
Amennyiben az állami támogatás összege meghaladja a Közös Önkormányzati Hivatal 
költségvetésében szereplő kiadásokat, a támogatás költségvetési kiadást meghaladó összege 
egyenlő arányban a társult önkormányzatokat illeti meg, a hivatali épület üzemeltetési 
költségeire (rezsi kiadásokra) történő felhasználásként, tehát ezen összeg kizárólag a hivatali 
épület közüzemi díjainak kiegyenlítésére fordítható. 

A 2013. évre elfogadott költségvetési törvény alapján – előzetes számításaink szerint - a 
Borsosberényi Közös Önkormányzati Hivatal állami támogatása megközelítőleg 26-27 millió 
Ft, a várható 2013. évi kiadása 28 millió Ft körül alakul. Összességében a 2013. évre 
megállapítható, hogy az állami normatíva és a megállapodásban foglalt feltételekkel működő 
Közös Önkormányzati Hivatal kiadásait várhatóan nem fogja teljes körűen fedezni, és a 
különbözetet (előzetes kalkulációink szerint megközelítőleg 2 millió Ft) – a megállapodás 
tervezet szerint - a három község önkormányzata egyenlő arányban biztosítaná a Hivatal 
részére. 

 
A Közös Önkormányzati Hivatalt – tekintettel arra, hogy a Közös Önkormányzati Hivatal egy önálló 
jogi személyiséggel rendelkező, költségvetésből önállóan gazdálkodó szervezetet – alapító okirattal 
jön létre. A Borsosberényi Közös Önkormányzati Hivatal Alapító Okiratát a határozati javaslat 
tartalmazza. 
 
Kérjük, hogy az előterjesztett megállapodás tervezetet, valamint az alapító okiratot szíveskedjenek 
megtárgyalni és elfogadni. 
Kérjük, hogy a Közös Önkormányzati Hivatal alapításából adódóan a megszűnésre kerülő Bánk-
Tolmács Körjegyzőség alapító okiratát szíveskedjenek hatályon kívül helyezni. 
 
Tolmács, 2012. december 14. 
 Tisztelettel: 
 Hajnis Ferenc 
 polgármester 
 
 

....... /2012. (XII…...) Képviselő-testületi H a t á r o z a t i  j a v a s l a t :  
 
                                                 
2 . Többségi a döntés akkor, ha - a közös önkormányzati hivatalt létrehozó települések összlakosságát 100%-nak 
tekintve - a polgármesterek által leadott azonos nemű szavazatok alapján az adott településekre vonatkoztatott 
százalékarány összesítve meghaladja az 50%-ot. 
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Tolmács Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 
2011. évi CLXXXIX. törvény 84.§ (1) bekezdés és 87.§-a alapján az önkormányzat működésével, 
valamint az államigazgatási ügyek döntésre való előkészítésével és végrehajtásával kapcsolatos 
feladatok ellátására létrehozza a Borsosberényi Közös Önkormányzati Hivatal önálló költségvetési 
szervet, melynek Alapító Okiratát az alábbiak szerint jóváhagyja. 
 

BORSOSBERÉNYI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 
Alapító Okirata 

 
1. A költségvetési szerv megnevezése: 

Borsosberényi Közös Önkormányzati Hivatal 

2. A költségvetési szerv székhelye:  
2644 Borsosberény, Petőfi út 161. 

 
3. A költségvetési szerv telephelyei: 

1. Borsosberényi Közös Önkormányzati Hivatal Bánki Kirendeltsége  
2653 Bánk, Hősök tere 11. 

 
2. Borsosberényi Közös Önkormányzati Hivatal Tolmácsi Kirendeltsége  

2657 Tolmács, Sport utca 1. 
 
4. Alapítók neve: 

1.) Bánk Község Önkormányzata 
2653 Bánk, Hősök tere 11. 
 

2.) Borsosberény Község Önkormányzata 
2644 Borsosberény, Petőfi út 161. 
 

3.) Tolmács Község Önkormányzata 
2657 Tolmács, Sport u. 1. 

 
5. Az alapítás időpontja: 2013. január 1. 
 
6. Közvetlen jogelőd neve, székhelye: 

Bánk-Tolmács Körjegyzőség 
2653 Bánk, Hősök tere 11. 

Borsosberény Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 
2644 Borsosberény, Petőfi út 161. 

7. Az alapítás célja, jogszabályban meghatározott közfeladata  
 

A települési önkormányzat működésével, valamint a polgármester, a jegyző, vagy a képviselő-
testület feladat- és hatáskörébe tartozó ügyek  döntésre való előkészítésével és végrehajtásával 
kapcsolatos feladatok ellátása, a közhatalom gyakorlásával, az önkormányzat és intézményei 
gazdálkodásának bonyolításával, nyilvántartásával kapcsolatos feladatok ellátása, az 
önkormányzatok egymás közötti, valamint az állami szervekkel történő együttműködés 
összehangolása, kapcsolattartás. 

 
 
 
8. A költségvetési szerv alaptevékenysége 

8.1 A hatáskörébe utalt közigazgatási ügyek döntés előkészítésével és végrehajtásával 
kapcsolatos feladatok ellátása. 

8.2 Hatósági, jogi-, pénzügyi és kommunális tevékenység végrehajtása. 
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8.3 Az egészségügyi, oktatási, igazgatási intézmények és szakfeladatok tervezési, 
gazdálkodási, nyilvántartási, beszámolási és ellenőrzési feladatainak ellátása. 

8.4 Az önállóan működő intézmények költségvetés szerinti finanszírozása, tervezési, 
gazdálkodási, nyilvántartási, beszámolási  tevékenységének koordinálása, ellenőrzése. 

8.5 Az önkormányzati intézmények üzemeltetésével, karbantartásával, felújításával 
kapcsolatos feladatok ellátása. 

8.6  Településfejlesztési, köztisztasági és parkgondozási feladatok ellátása. 
 
Szakágazat: 841105 Helyi önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások 

igazgatási tevékenysége 
 

Szakfeladatok 

száma megnevezése 

841126 Önkormányzatok és társulások általános végrehajtó igazgatási tevékenysége 

841114 Országgyűlési képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek 

841115 Önkormányzati képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek 

841116 Országos és helyi nemzetiségi önkormányzati választásokhoz kapcsolódó tevékenységek 

841117 Európai parlamenti képviselőválasztáshoz kapcsolódó tevékenységek 

841118 Országos és helyi népszavazáshoz kapcsolódó tevékenységek 

841133 Adó, illeték kiszabása, beszedése, adóellenőrzés 

841154 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok 

841173 Statisztikai tevékenység 

841238 Szociális szolgáltatások helyi igazgatása és szabályozása 

 
9. A költségvetési szerv vállalkozási tevékenysége 

A Közös Önkormányzati Hivatal vállalkozási tevékenységet nem folytat.  
 

10. A költségvetési szerv működési köre (illetékessége): Bánk Község közigazgatási területe, 
Borsosberény Község közigazgatási területe, és Tolmács Község közigazgatási területe 

 
11. Irányító szerv neve, székhelye:  

Bánk Község Önkormányzata képviselő-testülete és 
(székhely: 2653 Bánk, Hősök tere 11.) 

Borsosberény Község Önkormányzata képviselő-testülete és 
(székhely: 2644 Borsosberény, Petőfi út 161.) 

Tolmács Község Önkormányzata képviselő-testülete 
(székhely: 2657 Tolmács, Sport u. 1.) 

 
12. A költségvetési szerv gazdálkodási besorolása 

- Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv 
- Önálló jogi személy 

 
13. A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje 

A költségvetési szerv (Közös Önkormányzati Hivatal) egyszemélyi felelős vezetője a jegyző. A 
jegyzőt a társult önkormányzatok polgármesteri a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 
2011. évi CLXXXIX. törvény 83.§ b) pontnak megfelelően a társult önkormányzatok 
polgármesterei határozatlan időre nevezik ki. A jegyző tekintetében az egyéb munkáltatói jogokat 
Borsosberény Község Polgármestere gyakorolja, azzal, hogy a teljesítményértékelés és jutalmazás 
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tekintetében a társult önkormányzatok Polgármestereinek a Mötv. 83.§ b) pontban foglaltaknak 
megfelelő többségi döntése szükséges. 

 
14. A költségvetési szerv foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszony: 

A költségvetési szerv foglalkoztatottjaira alapvetően a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. 
évi CXCIX. törvény szabályai érvényesek, köztisztviselőként, közszolgálati ügykezelőként 
kerülnek foglalkoztatásra. A költségvetési szerv egyes feladatait megbízási jogviszony útján is 
elláthatja. 

 
15. A költségvetési szerv gazdálkodása 

A Közös Önkormányzati Hivatal alaptevékenységét az irányító szervek által évente megállapított 
költségvetés alapján látja el. 
A bankszámla feletti rendelkezés a jegyző és a költségvetési szerv jegyző által felhatalmazott 
köztisztviselőjének együttes aláírásával történik. 
A jóváhagyott költségvetést érintő kötelezettségvállalásra, utalványozásra, ellenjegyzésre a belső 
szabályzatban meghatározott személyek jogosultak. 
 

16. A feladatellátást szolgáló vagyon 
A feladat ellátását szolgáló vagyon az alapítók tulajdona. A vagyon feletti rendelkezési 
jogosultság az alapítókat illeti meg.  
Bánk Község Önkormányzata a Borsosberényi Közös Önkormányzati Hivatal Bánki Kirendeltség 
feladatai ellátásához rendelkezésére bocsátja a tulajdonát képező 2653 Bánk, Hősök tere 11. szám 
alatti (146 helyrajzi számú) ingatlant és az ingatlanban található valamennyi leltári 
nyilvántartásban szereplő kisértékű tárgyi eszközt. 
Borsosberény Község Önkormányzata Borsosberényi Közös Önkormányzati Hivatal székhely 
feladatai ellátásához rendelkezésére bocsátja a tulajdonát képező 2644 Borsosberény, Petőfi út 
161 szám alatti  ingatlant és az ingatlanban található valamennyi leltári nyilvántartásban szereplő 
kisértékű tárgyi eszközt. 
Tolmács Község Önkormányzata a Borsosberényi Közös Önkormányzati Hivatal Tolmácsi 
Kirendeltségének feladatai ellátásához rendelkezésére bocsátja a tulajdonát képező 2657 Tolmács, 
Sport utca 1. szám alatti (76 helyrajzi-számú) ingatlant és az ingatlanban található valamennyi 
leltári nyilvántartásban szereplő kisértékű tárgyi eszközt. 

 
17. Hatályba léptető rendelkezések: 

Jelen alapító okirat 2013. január 1. napján lép hatályba 
 
 
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a Borsosberényi Közös Önkormányzati 
Hivatal Alapító Okiratát aláírja, és a képviselő-testület jóváhagyására vonatkozó záradékkal ellássa. 
 
Határidő: 2013. január 1. 
Felelős: polgármester 
 
 
 
 
 
 
 
 
....... /2012. (XII…..) Képviselő-testületi H a t á r o z a t i  j a v a s l a t :  
 
Tolmács Község Önkormányzat képviselő-testülete - tekintettel a 2013. január 1-jétől felálló és 
működő Borsosberényi Közös Önkormányzati Hivatalra - 2012. december 31. napjával – a törvény 
erejénél fogva - megszünteti Bánk-Tolmács Körjegyzőséget, és hatályon kívül helyezi a 106/2007. 
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(XI.21.), 11/2009. (II.11.), 38/2009. (IV.22.), 45/2012. (V.29.) határozatokkal elfogadott, illetve 
módosított Bánk-Tolmács Körjegyzőség Alapító Okiratot.  
 
Határidő: 2012. december 31. 
Felelős: polgármester 



M E G Á L L A P O D Á S  
 

Közös Önkormányzati Hivatal alakítására és fenntartására 
 

 
 

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. 

                    Telephelye: 2653 Bánk, Hősök tere 11. 
                    Telephelye: 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 Szervezeti és Működési Szabályzatban meghatározott személy látja el. 
 
7.) A Közös Önkormányzati Hivatal létszáma – munkaidő arányra vetítve – 10 fő.  A Közös 

Önkormányzati Hivatalnál foglalkoztatott tisztviselők munkavégzési hely szerinti megoszlása: 3 
fő (2 fő teljes munkaidőben, egy fő részmunkaidőben foglalkoztatott) a székhelyen, 5 fő (3 fő 
teljes munkaidőben, 2 fő részmunkaidőben foglalkoztatott) a Bánki Kirendeltségen, és 2 fő teljes 
munkaidőben foglalkoztatott a Tolmácsi Kirendeltségen 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, de megközelítőleg azonos munkaidő-arányban látja el feladatát, 
és a jegyző, vagy aljegyző, vagy megbízottja valamennyi településen előre meghatározott 
időpontban ügyfélfogadást tart. 
A pénzügyi, gazdasági és a foglalkoztatással kapcsolatos munkaügyi feladatok valamennyi társult 

önkormányzat tekintetében a Bánki Kirendeltségen kerülnek ellátásra, a székhelyen és a tolmácsi 
kirendeltségen dolgozó alkalmazottak bevonásával. 
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 Borsosberény Község Önkormányzat, Bánk Község 
Önkormányzat és Tolmács Község Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatának 
mellékletét képező, 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 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 
Önkormányzat 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 egyelő arányban viselik és fizetik. 
Ezen hozzájárulás összegét – a Közös Önkormányzati Hivatal éves költségvetése alapján – 
havi egyenlő részletekben, minden hónap utolsó munkanapjáig kell átutalni az adott 
bankszámlára. 
A tárgyév során fizetett hozzájárulás összege a Közös Önkormányzati Hivatal éves 
beszámolója alapján elszámolásra kerül a társult önkormányzatok felé, amennyiben az 
elszámolás alapján további hozzájárulás 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 un. „többlet” támogatás a hivatali működés (székhely és kirendeltségek) 
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közüzemi díjainak fedezeteként a társult települési önkormányzatokat illeti meg, egyenlő 
arányban. 

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

gyakorolja, azzal, hogy a teljesítményértékelés és jutalmazás tekintetében a társult 
önkormányzatok Polgármestereinek a Mötv. 83.§ b) pontban foglaltaknak megfelelő többségi 
döntése szükséges. 

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

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

társult önkormányzatok képviselő-testületei előtt. 
 

12.) 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.  

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

foglaltak vonatkoznak.  
 
14.) A megállapodás módosítását kezdeményezheti  bármely társult önkormányzat polgármestere.  A 

megállapodás módosításához a társult önkormányzatok képviselő-testületeinek minősített 
többséggel elfogadott  határozata szükséges.    

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

valamennyi társult önkormányzat honlapján közzétételre kerülnek. 
 
16.)  Ezen megállapodás  a társult  önkormányzatok képviselő-testületeinek  minősített többséggel   

meghozott,  jóváhagyó  határozatával  válik  hatályossá.  
 
 
 
Borsosberény,  2012. december …….   

 
 
 
 

 Ivanics András   Molnárné Gere Rita Hajnis Ferenc 
Bánk Község Polgármestere   Borsosberény Község Polgármestere Tolmács Község Polgáremstere 
      

 
 
 
Jóváhagyó záradék: 
 
A megállapodást Bánk Község Önkormányzat Képviselő-testülete ……... (XII…...), Borsosberény 
Község Önkormányzat Képviselő-testülete ……... (XII…...), Tolmács Község Önkormányzata  
……... (XII…...) határozatával jóváhagyta.     
 
 

 
 Ivanics András   Molnárné Gere Rita Hajnis Ferenc 
Bánk Község Polgármestere   Borsosberény Község Polgármestere Tolmács Község Polgáremstere 
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BORSOSBERÉNYI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 

Alapító Okirata 
 
 

1. A költségvetési szerv megnevezése: 
Borsosberényi Közös Önkormányzati Hivatal 

2. A költségvetési szerv székhelye:  
2644 Borsosberény, Petőfi út 161. 

 
3. A költségvetési szerv telephelyei: 

1. Borsosberényi Közös Önkormányzati Hivatal Bánki Kirendeltsége  
2653 Bánk, Hősök tere 11. 

 
2. Borsosberényi Közös Önkormányzati Hivatal Tolmácsi Kirendeltsége  

2657 Tolmács, Sport utca 1. 
 
4. Alapítók neve: 

1.) Bánk Község Önkormányzata 
2653 Bánk, Hősök tere 11. 
 

2.) Borsosberény Község Önkormányzata 
2644 Borsosberény, Petőfi út 161. 
 

3.) Tolmács Község Önkormányzata 
2657 Tolmács, Sport u. 1. 

 
5. Az alapítás időpontja: 2013. január 1. 
 
6. Közvetlen jogelőd neve, székhelye: 

Bánk-Tolmács Körjegyzőség 
2653 Bánk, Hősök tere 11. 

Borsosberény Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 
2644 Borsosberény, Petőfi út 161. 

7. Az alapítás célja, jogszabályban meghatározott közfeladata  
 

A települési önkormányzat működésével, valamint a polgármester, a jegyző, vagy a képviselő-
testület feladat- és hatáskörébe tartozó ügyek  döntésre való előkészítésével és végrehajtásával 
kapcsolatos feladatok ellátása, a közhatalom gyakorlásával, az önkormányzat és intézményei 
gazdálkodásának bonyolításával, nyilvántartásával kapcsolatos feladatok ellátása, az 
önkormányzatok egymás közötti, valamint az állami szervekkel történő együttműködés 
összehangolása, kapcsolattartás. 

 
8. A költségvetési szerv alaptevékenysége 

8.1 A hatáskörébe utalt közigazgatási ügyek döntés előkészítésével és végrehajtásával 
kapcsolatos feladatok ellátása. 

8.2 Hatósági, jogi-, pénzügyi és kommunális tevékenység végrehajtása. 
8.3 Az egészségügyi, oktatási, igazgatási intézmények és szakfeladatok tervezési, 

gazdálkodási, nyilvántartási, beszámolási és ellenőrzési feladatainak ellátása. 
8.4 Az önállóan működő intézmények költségvetés szerinti finanszírozása, tervezési, 

gazdálkodási, nyilvántartási, beszámolási  tevékenységének koordinálása, ellenőrzése. 
8.5 Az önkormányzati intézmények üzemeltetésével, karbantartásával, felújításával 

kapcsolatos feladatok ellátása. 
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8.6  Településfejlesztési, köztisztasági és parkgondozási feladatok ellátása. 
 
Szakágazat: 841105 Helyi önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások 

igazgatási tevékenysége 
 

Szakfeladatok 

száma megnevezése 

841126 Önkormányzatok és társulások általános végrehajtó igazgatási tevékenysége 

841114 Országgyűlési képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek 

841115 Önkormányzati képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek 

841116 Országos és helyi nemzetiségi önkormányzati választásokhoz kapcsolódó tevékenységek 

841117 Európai parlamenti képviselőválasztáshoz kapcsolódó tevékenységek 

841118 Országos és helyi népszavazáshoz kapcsolódó tevékenységek 

841133 Adó, illeték kiszabása, beszedése, adóellenőrzés 

841154 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok 

841173 Statisztikai tevékenység 

841238 Szociális szolgáltatások helyi igazgatása és szabályozása 

 
9. A költségvetési szerv vállalkozási tevékenysége 

A Közös Önkormányzati Hivatal vállalkozási tevékenységet nem folytat.  
 

10. A költségvetési szerv működési köre (illetékessége): Bánk Község közigazgatási területe, 
Borsosberény Község közigazgatási területe, és Tolmács Község közigazgatási területe 

 
11. Irányító szerv neve, székhelye:  

Bánk Község Önkormányzata képviselő-testülete és 
(székhely: 2653 Bánk, Hősök tere 11.) 

Borsosberény Község Önkormányzata képviselő-testülete és 
(székhely: 2644 Borsosberény, Petőfi út 161.) 

Tolmács Község Önkormányzata képviselő-testülete 
(székhely: 2657 Tolmács, Sport u. 1.) 

 
12. A költségvetési szerv gazdálkodási besorolása 

- Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv 
- Önálló jogi személy 

 
13. A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje 

A költségvetési szerv (Közös Önkormányzati Hivatal) egyszemélyi felelős vezetője a jegyző. A 
jegyzőt a társult önkormányzatok polgármesteri a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 
2011. évi CLXXXIX. törvény 83.§ b) pontnak megfelelően a társult önkormányzatok 
polgármesterei határozatlan időre nevezik ki. A jegyző tekintetében az egyéb munkáltatói jogokat 
Borsosberény Község Polgármestere gyakorolja, azzal, hogy a teljesítményértékelés és jutalmazás 
tekintetében a társult önkormányzatok Polgármestereinek a Mötv. 83.§ b) pontban foglaltaknak 
megfelelő többségi döntése szükséges. 

 
14. A költségvetési szerv foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszony: 

A költségvetési szerv foglalkoztatottjaira alapvetően a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. 
évi CXCIX. törvény szabályai érvényesek, köztisztviselőként, közszolgálati ügykezelőként 
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kerülnek foglalkoztatásra. A költségvetési szerv egyes feladatait megbízási jogviszony útján is 
elláthatja. 

 
15. A költségvetési szerv gazdálkodása 

A Közös Önkormányzati Hivatal alaptevékenységét az irányító szervek által évente megállapított 
költségvetés alapján látja el. 
A bankszámla feletti rendelkezés a jegyző és a költségvetési szerv jegyző által felhatalmazott 
köztisztviselőjének együttes aláírásával történik. 
A jóváhagyott költségvetést érintő kötelezettségvállalásra, utalványozásra, ellenjegyzésre a belső 
szabályzatban meghatározott személyek jogosultak. 
 

16. A feladatellátást szolgáló vagyon 
A feladat ellátását szolgáló vagyon az alapítók tulajdona. A vagyon feletti rendelkezési 
jogosultság az alapítókat illeti meg.  
Bánk Község Önkormányzata a Borsosberényi Közös Önkormányzati Hivatal Bánki Kirendeltség 
feladatai ellátásához rendelkezésére bocsátja a tulajdonát képező 2653 Bánk, Hősök tere 11. szám 
alatti (146 helyrajzi számú) ingatlant és az ingatlanban található valamennyi leltári 
nyilvántartásban szereplő kisértékű tárgyi eszközt. 
Borsosberény Község Önkormányzata Borsosberényi Közös Önkormányzati Hivatal székhely 
feladatai ellátásához rendelkezésére bocsátja a tulajdonát képező 2644 Borsosberény, Petőfi út 
161 szám alatti  ingatlant és az ingatlanban található valamennyi leltári nyilvántartásban szereplő 
kisértékű tárgyi eszközt. 
Tolmács Község Önkormányzata a Borsosberényi Közös Önkormányzati Hivatal Tolmácsi 
Kirendeltségének feladatai ellátásához rendelkezésére bocsátja a tulajdonát képező 2657 
Tolmács, Sport utca 1. szám alatti (76 helyrajzi-számú) ingatlant és az ingatlanban található 
valamennyi leltári nyilvántartásban szereplő kisértékű tárgyi eszközt. 

 
17. Hatályba léptető rendelkezések: 

Jelen alapító okirat 2013. január 1. napján lép hatályba 
 

 
Borsosberény, 2012. december……     

 
 
 Ivanics András   Molnárné Gere Rita Hajnis Ferenc 
 Bánk Község Polgármestere   Borsosberény Község Polgármestere Tolmács Község Polgáremstere 
 
 

Záradék 
 
A Borsosberényi Közös Önkormányzati Hivatal alapító Okiratát Bánk Község Önkormányzat 
Képviselő-testülete ……... (XII…...), Borsosberény Község Önkormányzat Képviselő-testülete ……... 
(XII…...), Tolmács Község Önkormányzata  ……... (XII…...) határozatával fogadta el.     
 
 
 
 Ivanics András   Molnárné Gere Rita Hajnis Ferenc 
 Bánk Község Polgármestere   Borsosberény Község Polgármestere Tolmács Község Polgáremstere 
 


