
MEGÁLLAPoDÁS
kö zii s ö n ko rmdny zati h iv ata l l ét r e h o ztÍs ár ó l

A megállapodás létrejött

Zánka Község Önkormányzata Képviselő-testiilete (székhelye: 825l Zfulka, Fő u. 29.
képviseli: Filep Miklós polgármester);
Monoszló Község Önkormányzata Képviselő-testiilete (székhelye: 8273 Monoszló, Fő u.
40. képviseli: Simon György polgármester);
Balatonszepezd' . Község Onkormányzata Képviselií-testülete (székhelye: 8252
Balatonsze pezd, Arpád, u, 27 . képviseli : Márton JÓzsef polgármester) ;

Balatoncsicsó Kiizség onkormányzata Képviselő-testülete (székhelye: 8272 Balatoncsicsó,
Fő u' 25. képviseli: Schumacher József polgármester);
obudavár Ktizség Önkormányzata Képviselő_testülete (székhelye:8272 Óbudavár, Fő u.
18/I. képviseli: Bodor Antal polgármester);
Szentantalfa Község Önkormányzata Kópviselő-testüIete (székhelye: 8272 Szentantalfa,
Fő u. 39' képviseli: Kiss Csaba polgármester);
Szentjakatrfa Község Önkormányzata Képviselő_testülete (székhelye:8272 Szentjakabfa,
Fő u. 37. képviseli: Steixner LászIő polgármester);
Tagyon Község Önkormányzata Képviselő-testiilete (székhelye: 8272 Tagyon, Petofi u.
l0. képviseli: Steierlein István polgármester);

között a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 20II. évi CLXXXIX. törvény (a
továbbiakban: Mötv.) 2013. január l-jétol hatályos 85. $ (1) bekezdése alapján ká'ds
önkormrínyzatihivatallétrehozásáraésfenntartására.

l. A közös iinkormányzatihívatd'

h ivata los m e gn evezé s ez Zánkai Közo s Önkormán y zati Hiv atal
székhelye: 825I Zánka,Fő u.29"
létrejiivetelének napja: 2013 ..január 1 .

jogállása: önálló jogi személy
gazdálkodási besorolása szerint: önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv
j o gelődj ei : Zánka, Mono szló' B alatonszepezd Községek Körj e gyző sége

Balatoncsicsó, Óbudavár, Szentantalfa, szentjakabfa, Tagyon Községek
Korjegyzősége

ill e tékes s égi te rü lete : a létr ehozó önkormán y zatok kö zigazgatási terül ete

2. A közös önkormányzati hivatalt létrehozó iinkorm ányzatokz

Zánka Község Önkormányzata Képviselő-testülete (székhelye: 825I Zánka, Fő u. 29.
képviseli: Filep Miklós polgármester);
Monoszló Község Önkormányzata Képviselő-testülete (székhelye: 8273 Monoszló. Fő u.
40' képviseli: Simon György polgármester);
Balatonszepezd . Község Önkormányzata Képviselő-testülete (székhelye: 8252
Balatonsze pezd', Árpád y. 27 . képviseli : Márton József polgármester);
Balatoncsicsó Község Önkormányzata Képviselő_testiitóte (székhelye: 8272 Balatoncsicsó,
F.ő u.25" képviseli: Schumacher József polgármester);
Obudavár Község Önkormányzata Képviselő_testülete (székhelye : 8272 Óbudavár, Fő u.
18/i. képviseli: Bodor Antal polgármester);



Szentantalfa Község Önkormányzata Képviselő-testüIete (székhelye: 8272 Szentantalfa,
Fő u. 39. képviseli: Kiss Csaba polgármester);
Szentjakabfa Község onkormányzata Képvisető-testülete (székhelye:8272 Szentjakabfa'
Fő u. 37. képviseli: Steixner László polgánnester);
Tagyon Község Önkormányzata Képviselő-testülete (székhelye: 8212 Tagyon, Petőfi u.
10. képviseli: Steierlein István polgármester);

3. A kiizös iinkormány zati hiv atal létrehozása, m egszüntetése

A közös önkormányzatihivatal létrehozására és megszüntetésére a Mötv. 85" $ (3) bekezdését
kell alkalmazni.
A köz<js önkormányzatihivatalból való kiválásról döntést hozÓ önkotmányzat polgármestere
köteles e döntésről a kcizös önkormányzati hivatalt létrehoző többi onkórmányzat
polgármesterét haladéktalanul, de legkésőbb a döntés meghozatalát követő munkanapon
értesíteni. A ktizös önkormányzati hivatal megalakiÍásáhc:z és megszűnéséhez a táriult
önkormány zatok mi nő s ített többség gel me ghozott döntése szüksé ge s.

4. A közös önkormányzati ltivatallal kapcsolatos kérdésekben követendő diintéshozatali
rend:

4. 1. A közös önkormányzati hivatal létrehozásárő| szóló megállapodás elfogadásáról a
képviselő+estületek együttes testületi ülésen döntenek.
4-2. A 4. 1. pontban foglaltakon túl a képviselő-testületek évente legalább két alkalommal - a
költségvetés megállapítása és a zárszámadás elfogadása céljából _ együttes testületi ülést
tartanak.
4.3. A 4. 1. és a 4.2. pontban meghatározoftakon túl együttes testületi ülés tartandó a közös
<inkormányzati hivatal alapító okiratának; valamint a közös önkormányzati hivatalra
vonatkozó önkormányzati rendeletek és szabályzatok elfogadása céljából . Az e kérdésekben
való döntéshozatal szrikségessége esetén a székhelytelepülés polgármestere célszerűségi
szempontok figyelembe vételével tesz javaslatot rövid úton együttes testületi tilés
ö sszehíviísára a több i önkormány zaÍ p olgármestere számát a.
4. 4. ossze kell hívni továbbá az együttes testületi ülést, ha azt a k<jzös önkormányzati
hivatallal kapcsolatos bármely kérdésben bármelyik képviselő-testület kezdeményezi. ilyen
esetben az ülés előkészítéséről a kezdeményező képviselő-testület gondoskodik.
4.5. Az együttes testtileti ülések a székhelytelepülésen kerülnek megtartásra, mely helyszín a
pol gármesterek egyezteté se alapj án e s etenként me gválto zt athatő .

4- 6. Az együttes ülésen az egyes képviselő-testületek döntéshozatali rendjére a saját
szew ezeti é s műko dé si szab ály zatuk vo natko z i k.
4. 7. A jegyző évente köteles beszámolni a képviselő-testületeknek a közös önkormányzati
hivatal előző évben v égzett munkáj áról.

5.'A köziis önkormán y zati hiv atal szerv ezeti felépítés e, működés e

5. 1 . A közös önkormany zati hivatal létszáma 14 fő "

A kö zö s önko rmány zati hiv atal szerv ezeti fe l ép íté s e :
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5.2. Kirendeltség

5.2. 1. Szentantalfa és Balatonszepezd teleptiléseken az érintett önkormányzatok kifejezett
kérésére kirendeltség működik. Szentantalfan a kirendeltsé g létszáma: 4, Balatonszepezden 1

fo, ami alapján a kozös önkormányzatibivatal székhelyén lévő létsám:9 fő.
A kirendeltségek címe: 8272 SzentanÍalfa, Fő u. 39.

8252Balatonszepezd, Árpád u' 27.
A Szentantalfán működő kirendeltség Balatoncsicsó, Óbudavár' Szentantalfa, Szentjakabfa,
Tagyon kcizség polgármestereinek kifejezett akaratnyilvánítása a|apján telepiiléseik ügyeinek
intézésében vesz részÍ a jogetőd Szentantalfai Ktirjegyzoség személyi állományába tartozott
köztisztviselőkkel, valamint a jegyző és a jegyző áItal, annak helyettesítésére megbízott
személy heti két alkalommal történő személyes közreműködésével.
5. 2. 2. A kirendeltségek fenntartásának dologi kiadasai (közműszolgáltatások számlái, a
kirendeltség működtetéséhez elengedhetetlen kis értékű tárgyieszköz beszeruések) a Közös
Hivatal költségvetéséből finanszírozandők, ide nem értve a karbantartás, az esetleges felújítás
költségeit, melyek a kirendeltségek helye szerinti település onkormányzatátterhe|1k.
5.2.3. A kirendeltségen biztosítani kell

a) a jegyzői hataskörbe tartoző igazgatési ügyek megindításának, a kérelmek
benyúj tásának lehetősé gét' az ezen ügyekrő l való tájékoztatást;
b) a polgármester és a képviselő_testület hatáskörébe tartozó igazgatási ügyek
intézésének lehetőségét Balatoncsicsó, Óbudavát, Szentantalfa, Szentjakabfa, Tagyon
és B alatons zepezd települések vonatkozásában ;

c) a polgármester és a képviselo-testület működésének biztosításával, feladatainak
ellátásával, az általuk meghatározott feladatok végrehajtásával kapcsolatos ügyintézést
Balatoncsicsó, Óbudavár, Szentantalfa' Szentjákabfa, Tugyon te1epülések
vonatkozásában;
d) az e feladatokkal kapcsolatos ügyiratkezelést Balatoncsicsó, Óbudavár'
S zentantal fa' S zentj akabfa, Tagyon te lepülések vo natko zásáb an.

5. 2. 4. A kirendeltség és a közös önkormányzati hivatal közötti informatikai kapcsolat
kialakításáról gondoskodni kell.

5.3. Az ügyfelfogadás biztosítasa



te1epülés ügyfélfogadási alkalmak
száma hetente

időtartam órában / alkalom

Zánka t 5

Monoszló 1

Balatonszepezd 2 -1

Balatoncsicsó
Obudavár I I

Szentantalfa a
J 5

Szentiakabfa 1 1

Tasvon I 1

5. 3. l. A közös onkormányzatihivatalban és kirendeltségein az ügyfélfogadást az alábbiak
szerint kell biaosítani. A jegyző ezen időtartamból településenként havonta legalább 1

alkalommal személyesen teljesíti aZ Mötv. 86. s (2) bekezdésében meghatározott
ügyfélfogadást, a többi esetben az áIta|a megbízott személy végzi azt.

5.3.2. Az ügyfélfogadások időpontját a közös önkormányzatihivaÍa| Szervezeti és Működési
S zab ály zata határ o zza me g.

5. 3. 3. A községekbenaz ügyfélfogadások he|ye az egyes önkormányzatok székhelye' ahol a
székhely és kirendeltségi települések kivételével az tigyfélfogadások lebonyolításához
szükséges helyiséget, annak berendezését, kiadásokat az adott önkormányzat biztosída.

6. A köziis iinkormányzati hivatal irányítása

6. 1. A kozös önkormányzatihivatalt létrehozó önkormányzatok közril az irányító szerv a
közös önkormányzati hivatal szókhelye szerinti önkormányzat képviselő-testülete és annak
polgármestere. Irányítói hataskcjrök:

6' 1. 1. a közös önkormányzati hivatal átalakításának és megszüntetésének

kezdemény ezése a társönkorm ány zatok véleményezése esetén;

6. 1. 2. a közös önkormányzati hivatal szervezetí és múködési szabá|yzaténak
j őv ábagy ás a a tarsönk or mány zato k v é l em é n y ezé sév e| ;

6. 1 . 3 . a közös önkormány zati hiv ata|j elentéstételre, beszámolóra való kotelezése ;

6.I.4. a közös önkormanyzatihivatal által ellátandó kozfeladatok ellátására vonatkozó'
és aZ erőforrásokkal való szabáIyszerú és hatékony gazdálkodáshoz szükséges

követelmények érvényesítése' számonkérése, ellenőrzése.

6. 2. A polgármester irányítással kapcsolatos hatásktjrét a Mötv. 67. $ a)-b) ponda

tartalmazza.

6. 3. A Mötv. 81. s (4) bekezdésében meghatározoIt egyetértési jogot a közös önkormányzati
hivatal köztisztviselője, alkalmazottja tekintetében az álta|a írásban meghatározott korben a

székhelytelepülés polgármestere gyakorolja. A székhelytelepülés polgármestere egyetértési
joga gyakorlását megelőzően kikéri a közös önkormányzati hivatalt létrehozó

önkormányzatok polgármesterének véleményét, aki aztha|adéktalanul, de legkésóbb három

napon belül köteles íriisban közölni. Azon polgármester véleményét, aki e határidőn belül

nem nyilatkozik, egyetértőnek kell tekinteni.



7. A jegyző

A jegyző kinevezéséhez, felmentéséhez sziikséges, a Mötv. 83' $ b) pontjában írt döntés
meghozatala a székhelytelepülés polgármestere által összehívott polgárrnesteri értekezleten
történik. Az értekezletet a székhelytelepülés polgármestere vezeti. Az értekezletről'jegyzőkönyvet kell felvenni, mely tarta|mazza az ért.ekez\et helyét, idejét, a jelenlevőket,
rigzíti az értekezleten történteket és az oíÍ e|hangzottak lényegét, továbbá a polgármesterek
által meghozott döntést és a szavazás számszerú adatait. A meghozott döntés a|apján a
szükséges munkáltatói okirat elkészítéséről a székhelytelepülés polgármestere gondoskodik,
és az okiratot ő irja aIá.
Az Mötv. I46/C $ (2) bekezdése a|apján a közös önkormányzati hivatalt alkotó
önkormányzatok polgármesterei a 83. s b) pontjának megfelelo a|ka\mazásával
megállapodhatnak abban, hogy a megszűnő körjegyzőség körjegyzőjét, polgármesteri hivatal
jegyzőjét, aljegyzőjét _ annak egyetértésével _ a közös onkormányzati hivatal jegyzőjeként,
a|jegyzójeként foglalkozta\ák. Ebben az esetben nem sztiksé ges pá|yázatot kiími és a jegyző,
aljegyző közszolgálati j ogviszonya folyamatosnak minősül.
A jegyző tekintetében az egyéb munkáltatói jogokat a székhely település polgármestere
gyakorolja.

8. A köziis önko rmán y zati hiv atal költségvetése

8. 1. A ktjzcjs önkormányzati hivatal kiadásainak fedezetét az á|lami támogatás és az a|apítő
és fenntartó önkormányzatok frnanszírozása biztosítja. A közös önkormányzati hivatal
kiadásainak állami támogatással nem fedezett ftszét a közös önkormányzati hivatalt létrehozó
önkormányzatok a következő rendben biztosítjrík 20l:3. évre'. az egyes önkormányzatok
hozzájárulása a szénalékos formában kerül megosztásra' melynek mértéke Zánka részéről
sIyo, Monoszló esetében 5 oÁ, Balatonszepezd részéről 2O,7 oÁ, a nivegy-völgyi
társtelepülések esetében cisszesen 23,3 %. A ftnanszírozás 2OI3. év utáni rendjére
vonatkozóan az önkormányzatok a megállapodást legkésőbb 2013. december l-jén
felülvizsgáljak.
8. 2. Az önkormányzatok éves hozzájáru\ásának pontos összege a ktjzös onkormányzati
hivatal kö ltségvetése me gál lapításko r kenil me gh atát o zásr a.
8. 3. A költségvetés meghatározásakor elfogadott összeg felülvizsgáIatára, az azza| valő
elszámolásra a közös önkormányzatihivata| zátszámadása elfogadásakor kerül sor.
8.4. Az önkormrínyzatok tárgyévi hozzájáruIásukat a közös önkormányzatihivata| elfogadott
tárgyévi költségvetése alapján havonta egyenlő részletekben fizetik meg tárgyhó 10. napjáig.
8. 5. A 8. 4. pontban foglaltaktól eltérően a közös önkormányzati hivatal tárgyévi
költségvetésének elfogadásáig az egyes önkormanyzatok á|ta| fizetendő hozzájárulás havonta
esedékes részlete megegyezik az adott önkormányzat számára az e|őző évre megállapított
ftnanszirozás egy hónapra eső összegének feléveL. Az ily módon atárgyéwe a költségvetés
elfogadásakor megállapítottól eltérő összegű részletek kompenzálására a költségvetés
elfogadását követő első havi részlet megfizetésekor kertil sor.
8. 6. A közös önkormányzati bivatal kiadásaiba tartoznak az. 5. pontban szerepló személyi
állomány juttatásai, annak munkáltatói terhei, a közös önkormányzati hivatal működésével
kapcsolatos dologi kiadások, melyek körébe beletartoznak a székhelyként és kirendeltségként
funkcionáló épületben a közös önkormányzati bivatal műkijdésével összefuggő közüzemi
díjak és karbaftartási költségek is, de nem tartoznak bele az esetleges felújítások költségei.
Szintén a k<izös önkormányzati Wivatal költségvetését terheli a működéshez szükséges
irodaszer, nyomtatvány' szakkiadványok, számítőgépes programok költsége, továbbá a közös



önkormányzati hivatal tulajdonában levő, valamint az önkormányzatoktől ingyenes
basználatrakapott informatikai eszközök üzemeltetésével kapcsolatban felmerült költség is.
8.7. Nem tartoznak a közös önkormányzatihivatal költségvetésébe az5.2.2. és az 5. 3. 3.
pontban írt költségek.

9. A közös iinkormányzati hivatal vagyona' működéséhez szükséges berendezések,
felszerelések, tárgyi eszközök

9. 1. A közös önkormányzati hivatal tulajdonába kerül az a vagyon, amit jogelődjei
megszűnésükkor nem háramoltatnak vissza az oket létrehozó önkormányzatokra. E
vagyontárgyakról a jegyző a közös önkormányzati hivatal létrejottétől számított 15 napon
belül köteles olyan jegyzéket készíteni' melyből aZ egyes vagyontárgyak jogelőd tulajdonosa
megállapítható. A közös önkormányzatibivatal megszűnése esetén e vagyontárgyak _ eltérő\
megállapodás hiányában - ajogelődtit alkotó önkormányzatok a megszűnés évében iranyadó
lakosságszám szerinti arányu közös tulaj donába kerülnek.
9. 2. A.közös önkormányzati hivatal ingyenes hasznáLatába kerülnek azok a bútorok,
szétmítástechnikai és telekommunikációs eszközök, továbbá esetleges egyéb tárgyi eszközök,
melyeket jogelődjei visszaháramoltatnak az őket létrehozó önkormányzatokra, továbbá
amelyek jelen megállapodás jóváhagyáskor önkormányzati tulajdonban' de a közös
önkormányzati hivatal jogelődjei használatában vannak, és a közös önkormányzati hivatd-
működéséhez szükségesek. E vagyontárgyakrÓl a jegyző a közös önkormányzati hivatal
létrejöttétől számított 15 napon belül koteles olyan jegyzéket készíteni, melybol aZ egyes
vagyontargyak tulajdonosa./i, közös tulajdon esetén a tulajdoni hányadok is megállapíthatóak.
A ktjzös önkormányzati hivatal megszűnése esetén e vagyontárgyak _ eltéro megállapodás
hiányában - a tulajdonos/ok részére kerülnek visszaadásra.
9.3. A 9. 1. pont és a 9. 2. pont szerinti jegyzék elkészültét követően a jegyző azokat minden
polgármesterrel ismerteti, akik ennek tényét aláírásukkal eli smerik.
9.4. A közös onkormányzatibivatal fennállása alatt a 9. l. pontban foglaltakon túl a közös
önkormányzati hivatal által beszerzett vagyontárgyakat a közös önkormányzati hivatal
megszünése esetérr - eltérő mcgállapodás hiányában - aZ önlrorrrrárryzatok olyarr arárryban
osztjrík meg egymás között, illetve olyan arányban lesznek azok tulajdonosai, amilyen
ar ényb an a b e s zerzé s év ében uz intézmény kö l t s é gveté s éhez hozzáj árultak.
9. 5. A közcis önkormányzaLi hivatal Íbnnállása alatt a 9. 2. pontban foglaltakon túl a kozös
önkormányzati hivatal ingyenes hasznáIatába adott vagyontárgyat a közös önkormányzati
hivatal megszűnése esetén - eltérő megállapodás hiányában - a tulajdonosnak kell visszaadni.
9. 6. Amennyiben valamelyik önkormanyzat dönt a kiválásróI, és ez nem jár együtt a közös
önkormányzati hivatal megszűnésével, akkor a fenti szabályok alapján az őt megillető
vagyontárgyakkal el kell számolni, illetve azokat tészére ki kell adni. Amennyiben az adott
vagyontargy természetben történő kiadása a köz<is önkormányzattbivatal további működését
veszéIyeztetné, a vagyontárgynak a kiváló tag részére való visszaadása legfeljebb öt évig
terjedő időtartamra megtagadható. Ebben az esetben a kivált önkormányzatot a közös
önkormányzati hlvatalt továbbra is alkotó önkormányzatokkal kötött megállapodás alapjrín
basználati díj illeti meg' Amennyiben valamely vagyontárgy nem kizárőlag a kiváló
önkormányzat tulajdona' a közös tulajdon szabályait kell alkalmazni.
9. 7. A visszaadási' kiadási 'kötelezettség természetszeruleg nem vonatkozik azon
vagyontárgyakra, melyek megsemmisültek, illetve leselejtezésre kerültek.
9. 8. A jegyzó a közös önkormányzati hivatal tulajdonában és haszná|atában levő
vagyontárgyakról köteles olyan nyilvántartást vezetni, ami alkalmas a 9. pontban
me ghatár o zo ttak kö veté s ére, a|kalmazásár a.



10. Eryéb rendelkezések

10. 1. A közös önkormányzatihivatal munkájának nyilvánossága
A közös önkormányzati hivatal a rá vonatkozó közérdekű adatokat valamennyi a közös
önkormányzatihivata|létrehozásában résztvevő önkormányzat honlapján közzé teszi.

10.2.Irattározés
A köz<js önkormányzati bivatal központi irattára a székhelyén található' A szentantalfai
kirendeltségen iktatott iratok iraÍtározása a kirendeltségen történik. Nem kerülnek be továbbá
a központi irattárba a jogelőd szervek |ezárÍ ügyiratai, melyek elhelyezésére' a vonatkozó
jogszabályok rendelkezéseinek megfelelő tárolására a jogelőd szervek székhely települései
biáosítanak helyet.

10. 3. Levelek kézbesítése
A polgármesterek kötelezettséget vállalnak, hogy biztosítják az álta|uk átvett, illetve az
önkormányzatok székhelyére kézbesített levelek átadását a kozös önkormányzati hivatal,
illetőleg a kirendeltség részére iktatás és ügyiratkezelés céljára. Az átadásról legkésőbb az
átv ételt kovető munkanapon gondo skodni kell'

A képviselő-testületek esetenként a jegyzóvel egyeztetett módon biztosítják a köztjs
önkormányzatihivatali és az önkormányzati levelek adott településen belüli kézbesítését saját
alkalmazatt bevonásával. Ennek keretében a|ezártborítékban átadott leveleket 3 munkanapon
belül, a tömegesen átadott leveleket (így különösen adóér1esítők) 5 munkanapon belül
kézbesítik.

10. 4. A megállapodás hatálya
Jelen megállapodás 2aB. janufu l-jén lép hatályba, és hatátozatlan időre szól. A
megállapodás a 8.1. pont tekintetében 20l3. december 1-jéig felülvizsgálandó.
A megállapodást

Zánka Közs é g Ö n ko rm á n y zata Ké pvis elő_tes tü lete I 5 4 l 20 I 2 . (X I I. 2 0. ) határ o zatáv al
Monoszló Ktizség Önkormányzata Képviselő-testülete 1O0l2Ol2. (XII. 20.) batátozatával
Balatonszepezd Község Önkormányzata Képviselő-testülete 135/2012. (KI. 20.)
batátrozatáva].
Balatoncsicsó Község Önkormányzata Képviselő-testiilete 7812012. (XII. 20.)
határozatával
Óbudavár Község Önkormányzata Képvisető-testülete 5gl20l2. (XII. 20.) batározatával
Szentantalfa Község Önkormányzata Képviselő_testülete 90l2ol2. (XII. 20.) batározatával
Szentjakabfa Község Önkormányzata Képviselő_testülete 5912012' (XII. 2a.)
hatánozatávaI
Taryon Község ÖnkormányzataKépviselő_testülete 6012012. (XII. 20.) határozatával
hagytajóvá'

Zánka, 20 12. december 20.
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