
Gombai Polgármesteri Hivatal 
2217 Gomba, Bajcsy-Zs. u. 2. 

Tel: (29) 433-927  –  Fax: (29) 433-894  –  e-mail: hivatal@gomba.hu 

 

K I V O N A T  
a képviselő-testület 2019. november 18-án megtartott rendkívüli nyilvános ülésének 

jegyzőkönyvéből 

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat 

és tartózkodás nélkül az alábbi döntést hozta: 

 

173/2019.  (XI. 18.) képviselő-testületi határozat 

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testület megvitatta a Közös 

Önkormányzati Hivatal alapításának kezdeményezéséről szóló tájékoztatást és az 

alábbi határozatot hozta: 

 

1. A Képviselő-testület tudomásul vette Bénye Község Önkormányzata 

Képviselő-testületének a 68/2019. (XI. 12.) határozatában rögzített közös 

önkormányzati hivatal alapításának kezdeményezésére vonatkozó döntését.  

 

2. A Képviselő-testület a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 

CLXXXIX. törvény 85. § (3) és (7) bekezdései alapján felkérte a polgármestert, 

hogy a határozat melléklete szerinti  

a. közös önkormányzati hivatal létrehozására vonatkozó megállapodás, és 

b. a közös önkormányzati hivatalt vezető jegyző és az őt helyettesítő 

aljegyző feletti munkáltatói jogkör gyakorlásáról szóló megállapodás 

tervezetek alapján az egyeztetést Bénye Község polgármesterével folytassa le, 

majd az egyeztetés eredményeként a megállapodásokat jóváhagyására 

vonatkozó előterjesztést nyújtsa be a Képviselő-testület soron következő, 

2019. november 28-án megtartásra kerülő ülésére. 

 

3. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a közös önkormányzati 

hivatal létrehozása érdekében gondoskodjon a 2019. november 28-ai ülésre a 

megállapodások Bénye Község Önkormányzatával egyeztetett tervezetei 

alapján a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés érdekében a Gombai 

Polgármesteri Hivatal megszüntető okiratának, valamint a Gombai Közös 

Önkormányzati Hivatal alapító okiratának előkészítéséről.  

 

 Határidő: értelemszerűen 

 Felelős: Lehota Vilmos polgármester 
 

 

Lehota Vilmos sk.     Kósa Erzsébet Anikó sk. 

  polgármester       jegyző 

 

Kiadmány hiteléül: 

2019. november 20. 

 

 Kósa Erzsébet Anikó 



1. melléklet a 173/2019. (XI. 18.)  

képviselő-testületi határozathoz 

 

MEGÁLLAPODÁS TERVEZET 
KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL LÉTREHOZÁSÁRÓL 

 

1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 

 

Bénye Község Önkormányzatának  

Képviselő-testülete  (székhely:    2216 Bénye, Fő út 74.          

 adószám:    15441678-2-13,  

 KSH statisztikai számjel:  15441678-8411-321-13, 

képviseli:    Kovács Erika 

polgármester)   és 

 

Gomba Község Önkormányzatának 

Képviselő-testülete  (székhely:   2217 Gomba, Bajcsy-Zs. u. 

2. 

 adószám:    15730600-2-13 

 KSH számjel:   15730600-8411-321-13 

 képviseletében:  Lehota Vilmos 

polgármester)  

 (együttesen továbbiakban: Felek) 

 

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

Mötv.) 85. §-ának (1) bekezdése alapján – összhangban Bénye Község Önkormányzata 

Képviselő-testületének a …/2019. (XI. ….) képviselő-testületi határozatában, Gomba Község 

Önkormányzata  Képviselő-testületének a …/2019. (XI. ….) képviselő-testületi határozatában 

kinyilvánított szándékával a Közös Önkormányzati Hivatal létrehozásáról szóló jelen 

megállapodásban (a továbbiakban: megállapodás) 2020. január 1-jei hatállyal határozatlan 

időtartamra – az államháztartásról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 11. § (2) bekezdése alapján 

jogutódlással - Közös Önkormányzati Hivatalt alapítanak. 

 

1.1.  A Közös Önkormányzati Hivatal elnevezése 

Gombai Közös Önkormányzati Hivatal 

 

1.2. A Közös Önkormányzati Hivatal székhelye: 

2217 Gomba, Bajcsy-Zsilinszky utca 2.  

 

1.3. A Közös Önkormányzati Hivatal kirendeltsége: 

1.3.1. Gombai Közös Önkormányzati Hivatal Bényei Kirendeltsége 

2216 Bénye, Fő út 74. 

 

1.4. A Közös Önkormányzati Hivatal jogelődjei: 

1.4.1. Gombai Polgármesteri Hivatal 

            2217 Gomba, Bajcsy-Zsilinszky utca 2.  

 

1.5. A Közös Önkormányzati Hivatal vezetése 

A Közös Önkormányzati Hivatal székhelye és a kirendeltsége közvetlenül a jegyző 

vezetése alatt áll. 



2. A MEGÁLLAPODÁS LÉTREHOZÁSÁNAK, MÓDOSÍTÁSÁNAK ÉS 

MEGSZÜNTETÉSÉNEK MÓDJA 

 

2.1. A megállapodás létrehozása: 

A megállapodás megkötéséről az érintett települési önkormányzatok képviselő-testületei 

külön-külön, minősített többséggel hozott határozattal döntenek. A döntés az egyes 

képviselő-testületek át nem ruházható hatáskörébe tartozik. 

 

2.2. A megállapodás módosítása: 

 

2.2.1. A Megállapodás módosítása minősített többséggel hozott képviselő-testületi 

határozat alapján, valamennyi megállapodást kötő települési önkormányzat felé 

egyidőben - postai tértivevényes küldeményként - megküldött írásbeli 

dokumentummal kezdeményezhető. 

 

2.2.2. A módosítási javaslatot - annak kézhezvételétől számított 30 napon belül - 

valamennyi megállapodást kötő települési önkormányzatnak képviselő-testületi 

ülés keretében érdemben meg kell tárgyalni. A Megállapodás módosításáról 

Felek minősített többséggel hozott határozattal döntenek. 

 

2.2.3. A megállapodást módosítani kell, amennyiben az Mötv. előírásainak 

betartásával  

2.2.3.1. a Közös Önkormányzati Hivatalhoz további önkormányzat csatlakozási 

szándékát jelzi, és a hatályos megállapodást aláíró valamennyi 

települési önkormányzat képviselő-testülete minősített többséggel 

hozott határozattal egyetért a csatlakozási kérelem támogatásával.  

2.2.3.2. a Közös Önkormányzati Hivatalból valamely - hatályos megállapodást 

aláíró - önkormányzat kiválási szándékát jelzi, és a hatályos 

megállapodást aláíró további települési önkormányzatok képviselő-

testületei minősített többséggel hozott határozattal egyetértenek a 

kiválási kérelem támogatásával.  

2.2.4. A csatlakozási vagy kiválási kérelmet olyan időpontban kell érdemben 

megtárgyalni valamennyi képviselő-testületnek, hogy az a csatlakozást vagy 

kiválást jogszabályi határidők betartása mellett lehetővé tegye.  

 

2.3. A megállapodás megszüntetése 

 

2.3.1. A jelen megállapodás megszüntetéséről közös megegyezéssel az érintett 

képviselő-testületek az általános önkormányzati választások napját követő 

hatvan napon belül dönthetnek abban az esetben, ha Bénye Község 

Önkormányzatának Képviselő-testülete más településhez való csatlakozással 

biztosítja a hivatali munka folyamatos ellátását, vagy lakosságszáma alapján 

jogosult önálló polgármesteri hivatal létrehozására, és lakosságszáma alapján 

Gomba Község Önkormányzata továbbra is jogosult önálló polgármesteri 

hivatal létrehozására.  

 

2.3.2. A megszüntető döntés meghozatalára a 2.1. pontban meghatározottak az 

irányadóak.  

 

 



2.3.3. A megállapodás megszüntetése esetén gondoskodni kell a pénzügyi és vagyoni 

elszámolásról. A Közös Önkormányzati Hivatal vagyongyarapodását a jelen 

megállapodás megszűnése esetén a vagyongyarapodáshoz történő hozzájárulás 

arányában – pályázat esetében a vállalt saját erő arányában – kell megosztani. 

Ha ez nem állapítható meg, a vagyont – az általános önkormányzati választások 

évének január 1-jei - a települések lakosságszáma arányában kell megosztani. 

 

 

3. A KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI KÉRDÉSEI 

 

3.1.  A Közös Önkormányzati Hivatal irányítása, költségvetése 

 

3.1.1. A Közös Önkormányzati Hivatal tekintetében fő szabály szerint, az 

államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 9. §-ában foglalt jogok és 

kötelezettségek címzettje – ha törvény eltérően nem rendelkezik – Gomba Község 

Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint irányító szerv.  

 

3.1.2. A Közös Önkormányzati Hivatal éves költségvetése Gomba Község 

Önkormányzata költségvetési rendeletének részét képezi. A Közös 

Önkormányzati Hivatal költségvetése a megállapodásban rögzített - a Közös 

Önkormányzati Hivatal működési költségei viselésének arányára és 

teljesítésének feltételeire vonatkozó - rendelkezések figyelembe vételével készül. 

 

3.1.3. A Közös Önkormányzati Hivatal éves gazdálkodásáról készült beszámolója 

Gomba Község Önkormányzata zárszámadási rendeletének részét képezi.  

 

3.1.4. A 3.1.1. pontban meghatározott irányító szerv képviselője a 3.1.2. és 3.1.3. 

pontokban hivatkozott költségvetési-, és zárszámadási rendelet elfogadása előtt 

a Közös Önkormányzati Hivatal intézményi költségvetéséről és az intézmény 

gazdálkodásáról készült beszámolóról megkéri Bénye Község Önkormányzata 

véleményét.   

 

3.1.5. Bénye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Közös Önkormányzati 

Hivatal intézményi költségvetéséről és az intézmény gazdálkodásáról készült 

beszámoló véleményezéséről formális döntést hoz, és e döntésről a 3.1.1. 

pontban meghatározott irányító szervet haladéktalanul értesíti.  

 

3.1.6. Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 3.1.5. pontban 

meghatározott véleményt akkor köteles figyelembe venni, ha a Közös 

Önkormányzati Hivatal tervezett éves költségvetése jelentős mértékben - 

legalább 10 %-kal - meghaladja a Magyarország tárgyévi központi 

költségvetéséről szóló törvénnyel meghatározott önkormányzati hivatal 

működésének támogatásaként biztosított feladatfinanszírozás összegét.  

 

3.1.7. Bénye Község Önkormányzatát kezdeményezési- és javaslattételi jog illeti meg a 

Közös Önkormányzati Hivatal működését érintő és az irányító szerv hatáskörébe 

tartozó ügyekben. Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az 

írásban előterjesztett kezdeményezést, javaslatot - azok kézhezvételétől számított 

30 napon belül - érdemben megtárgyalja. 

 



3.1.8. A Közös Önkormányzati Hivatal működésének szabályait rögzítő 

dokumentumokat – pl. SZMSZ, számviteli politikai – Gomba Község 

Önkormányzatának polgármestere és a jegyző írja alá, Bénye Község 

Önkormányzatának polgármestere valamennyi működési szabályt rögzítő 

dokumentum megismerési nyilatkozatát – a tudomásul vétel dokumentálása 

céljával – aláírja. 

 

 

3.2. A Közös Önkormányzati Hivatal vezetése: a jegyző és az aljegyző 

 

3.2.1. A Közös Önkormányzati Hivatalt a jegyző vezeti. A jegyzőt az aljegyző 

helyettesíti. 

 

3.2.2. Gomba és Bénye községek polgármesterei a Közös Önkormányzati Hivatalt 

vezető jegyző és aljegyző feletti munkáltatói jogkör gyakorlásra vonatkozóan 

külön szövegezett megállapodást kötnek.  

 

3.2.3. A Közös Önkormányzati Hivatal kirendeltségén a jegyző, vagy az aljegyző, vagy 

a jegyző megbízottja a Közös Önkormányzati Hivatal szervezeti és működési 

szabályzatában meghatározottak szerint ügyfélfogadást tart. 

 

3.2.4. A jegyző, vagy az aljegyző, vagy a jegyző megbízottja részt vesz Felek képviselő-

testületi, bizottsági ülésein. 

 

3.2.5. A jegyző és az aljegyző egyidejű távolléte, vagy tartós akadályoztatása esetén a 

helyettesítésük az önkormányzatok szervezeti és működési szabályzataiban 

rögzített helyettesítési rend szerint történik. 

 

3.2.6. A Közös Önkormányzati Hivatal köztisztviselői feletti munkáltatói jogokat a 

jegyző gyakorolja.  

 

3.2.7. A humánpolitikai ügyintézés és a személyi anyagok őrzése, a számviteli- és 

gazdálkodási feladatok ellátása, az adókönyvelés, a szociális igazgatás 

ügyintézése és az iktatás, továbbá 2020. január 1. napjától az irattározás a 

Közös Önkormányzati Hivatal székhelyén történik. A Bényei Kirendeltségen 

ügyfélszolgálati megbízott látja el a kérelmek átvételét, a lakossággal történő 

kapcsolattartást, valamint helyben történik a szükséges anyakönyvi és hagyatéki 

ügyintézés, a gyermekétkeztetéshez kapcsolódó térítési díjak befizetésének 

biztosítása.  

 

3.2.8. A településfejlesztés, település üzemeltetéshez kapcsolódó feladataikat Felek 

önállóan szervezik meg. 

 

 

3.3. A Közös Önkormányzati Hivatal számított alaplétszáma 2020. január 1. napjától 

12,03 fő 

Szakmai létszám: 

 

- jegyző 1 fő 

- aljegyző   1 fő 



- köztisztviselő             10 fő 
   ebből  - székhelyen 9 fő 

  - kirendeltségeken 1 fő 

 

 

3.4. A Közös Önkormányzati Hivatal felépítése 

 

3.4.1. A Közös Önkormányzati Hivatal egységes, szakmai szervezeti egységként 

igazgatási és gazdálkodási csoportra tagozódik. A szervezeti felépítést a 

szervezeti és működési szabályzat melléklete tartalmazza.  

3.4.2. A Közös Önkormányzati Hivatal szervezeti egységei által ellátandó feladat- és 

hatásköröket a Közös Önkormányzati Hivatal szervezeti és működési 

szabályzata (úgy is, mint Ügyrendje) szabályozza.  

 

3.5. A Közös Önkormányzati Hivatal munkarendje, ügyfélfogadási rendje 

 

3.5.1. A Közös Önkormányzati Hivatal munkarendjét, a székhelyen és kirendeltségeken 

tartott ügyfélfogadási időt a Közös Önkormányzati Hivatal szervezeti és 

működési szabályzata (úgy is, mint Ügyrendje) szabályozza.  

 

3.5.2. A 3.5.1. ponttól eltérően a jegyző, vagy aljegyző Bénye községben fogadóórát a 

hónap utolsó keddjén …… órától …… óráig tart. 

 

 

 

4. A KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HVATAL KÖLTSÉGVETÉSÉHEZ VALÓ 

HOZZÁJÁRULÁS, VALAMINT A KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 

VAGYONI VISZONYAI 

 

 

4.1. A Közös Önkormányzati Hivatal költségvetéséhez való hozzájárulás 

 

4.1.1.1. Felek a Közös Önkormányzati Hivatal működési költségeit elsősorban a 

Magyarország tárgyévi központi költségvetéséről szóló törvénnyel 

meghatározott önkormányzati hivatal működésének támogatásaként 

biztosított feladatfinanszírozás összegéből, az azt meghaladó költségeket az 

általános önkormányzati választások évének január 1-jei települési 

lakosságszám arányában, saját forrásból fedezik. 

 

4.1.1.2. Felek a Közös Önkormányzati Hivatalhoz tartozó székhely dologi kiadások 

között K321, K322, K331 rovatokon nyilvántartott költségeinek 

költségviselését Gomba Község Önkormányzata és a Közös Önkormányzati 

Hivatal között 10-90 %-os arányosítással állapítják meg. A teljesített 

kiadások 10 %-ának megfelelő összeget a Közös Önkormányzati Hivatal által 

készített kimutatás szerint, tárgynegyedévet követő hónap utolsó 

munkanapjáig közvetített szolgáltatásként továbbszámlázza Gomba Község 

Önkormányzata részére. egyéb működési célú támogatásként átutal a Közös 

Önkormányzati Hivatal részére. 

 

4.1.1.3. Felek a Közös Önkormányzati Hivatalhoz tartozó kirendeltség dologi 

kiadásai között szereplő K321, K322, K331 rovatokon nyilvántartott 



költségeinek költségviselését 75-25 %-os arányosítással állapítják meg a 

tulajdonos önkormányzat és a Közös Önkormányzati Hivatal között. A 

teljesített kiadások 25 %-ának megfelelő összeget a tulajdonos önkormányzat 

közvetített szolgáltatásként továbbszámlázza a Közös Önkormányzati Hivatal 

– az általa készített kimutatás alapján – átutal Bénye Község Önkormányzata 

felé számára. 

 

4.1.2. Az ellátottak juttatásainak finanszírozási kötelezettsége az egyes települési 

önkormányzatoknak a tényleges települési teljesítési adatok alapján áll fenn. 

 

4.1.3. A felhalmozási kiadások fedezetét Felek a tárgy évi költségvetésben, vagy a 

költségvetési előirányzatok évközi módosítása során előzetes egyeztetés 

alapján, a fenntartó önkormányzatok képviselő-testületei által hozott formális 

határozattal biztosítják. A felhalmozási célú kiadásra kötelezettségvállalás 

kizárólag a Közös Önkormányzati Hivatal költségvetésében szereplő 

előirányzat figyelembe vételével, a ténylegesen rendelkezésre álló pénzügyi 

fedezet terhére történhet.  

 

4.1.4. Bénye Község Önkormányzata vállalja, hogy a 4.1.1.1. pontban 

meghatározottak szerint a működési költségek feladatfinanszírozás összegén 

felüli összegét tárgy évi költségvetésében eredeti előirányzatként betervezi, 

annak 1/12-ed részét tárgyhónap utolsó munkanapját megelőző munkanapig 

államháztartáson belüli egyéb működési célú támogatásként a települési 

önkormányzat saját bevételei terhére átutalja Gomba Község Önkormányzata 

a Közös Önkormányzati Hivatal részére.  

 

4.1.5. Gomba Község Önkormányzata vállalja, hogy a 4.1.1. pontban 

meghatározott, Magyar Államkincstár által havonta átutalt 

feladatfinanszírozás összegét, továbbá a Bénye Község Önkormányzata által 

a saját forrásuk terhére havonta időarányos mértékben átutalt működési célú 

támogatást intézményfinanszírozásként haladéktalanul átutalja a Közös 

Önkormányzati Hivatal számlájára.  

 

4.1.6. A 4.1.4. és 4.1.5. pontok szerinti fizetési kötelezettségek késedelmes teljesítése 

esetén az adós önkormányzatot a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. 

törvényben meghatározott kamatfizetési kötelezettség terheli.  

 

4.1.7. Felek megállapodnak abban, hogy a számított alaplétszámon túli 

foglalkoztatás költségeit a többletfoglalkoztatást igénylő önkormányzat saját 

bevételei terhére államháztartáson belüli működési célú támogatásként 

átadja a Közös Önkormányzati Hivatal intézményi költségvetése részére.  

 

4.1.8. Felek rögzítik, hogy a Közös Önkormányzati Hivatal alapításakor Gomba 

Község Önkormányzata e pont szerint finanszírozza a foglalkoztatási 

jogviszony megszűnéséig a Gombai Polgármesteri Hivatallal jogviszonyban 

álló részmunkaidős műszaki előadó köztisztviselő, valamint a támogatott 

foglalkoztatással – továbbfoglalkoztatási kötelezettség időtartama alatt – a 

kőműves munkakört betöltő munkavállaló személyi juttatásainak és 

munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adónak a kiadási 

előirányzat fedezetét.  



 

4.1.9. Felek a megállapodásban vállalt fizetési kötelezettségeik biztosítékaként az 

általuk benyújtandó beszedési megbízás teljesítésére határozatlan 

időtartamra szóló felhatalmazó levelet csatolnak a megállapodás 

mellékleteként legkésőbb annak aláírásától számított 90 napon belül.  

 

 

4.2. A Közös Önkormányzati Hivatal vagyoni viszonyai 

 

4.2.1. Ingatlanok használatba adása 

 

A Közös Önkormányzati Hivatal székhelyén és kirendeltségén a Közös 

Önkormányzati Hivatali feladatok ellátására használt egyes ingatlanok a 

Közös Önkormányzati Hivatalt fenntartó önkormányzatok tulajdonában 

maradnak, amelyeket térítésmentesen a Közös Önkormányzati Hivatal 

használatába adnak. Az ingatlanok beruházási és felújítási kötelezettségéről 

a tulajdonos önkormányzatok saját forrásaik terhére gondoskodnak. 

 

4.2.2. Ingóságok használatba adása 

 

4.2.2.1. Felek megállapodnak, hogy a tulajdonos önkormányzatok 2020. január 1. 

napjával kezdődően tételes leltár alapján a Közös Önkormányzati Hivatal 

ingyenes használatába adják a Közös Önkormányzati Hivatali feladatok 

ellátásához szükséges ingó vagyont. 

 

4.2.2.2. Az ingyenes használatba adott ingóságok a 4.2.2.1. pontban meghatározott 

időponttól a Közös Önkormányzati Hivatal használatába kerülnek. Az 

ingyenes használatba adás a jelen megállapodás szerinti közös hivatali 

feladatellátás időtartamára szól. 

 

 

 

5. GAZDÁLKODÁS 

 

5.1. A gazdálkodás szabályozása 

 

5.1.1. A Gombai Közös Önkormányzati Hivatal gazdálkodási csoportja útján 

biztosítja a szabályszerű, törvényes gazdálkodás feltételeit. 

 

5.1.2. A gazdálkodás szabályzóit a Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és 

Működési Szabályzata (úgy is, mint Ügyrendje), valamint számviteli 

politikája (mellékleteivel együtt) tartalmazza. 

 

5.1.3. A Közös Önkormányzati Hivatal és az önkormányzatok önálló bankszámlával 

és házi pénztárral rendelkeznek. 

 

5.1.4. Az önkormányzatok gazdálkodása során felmerülő kiadásokat és bevételeket 

saját nevükre szóló bizonylatok alapján a Közös Önkormányzati Hivatal 

kezeli. 

 



 

5.1.5. Bénye Község Önkormányzata a Közös Önkormányzati Hivatal kirendeltsége 

útján a bizonylatokat érkezteti és a kézhezvétel napján elektronikus úton 

megküldi, majd a kézhezvételüket követő munkanapon átadja a Gombai 

Közös Önkormányzati Hivatal gazdálkodási csoportjának. 

 

5.1.6. Az immateriális javakra, tárgyi eszközökre, készletekre, a személyi 

juttatásokra vonatkozó nyilvántartásokat a Közös Önkormányzati Hivatal 

vezeti. A Magyar Államkincstár területileg illetékes igazgatósága felé a 

személyi juttatások számfejtéséhez szükséges adatszolgáltatási kötelezettség 

a Közös Önkormányzati Hivatalt terheli. 

 

 

6. KÖNYVVEZETÉS és BESZÁMOLÁSI KÖTELEZETTSÉG  

 

Az önkormányzatok könyvvezetési és a beszámolási kötelezettségeinek teljesítése a jegyző 

szakmai felügyelete alatt a Gombai Közös Önkormányzati Hivatal gazdálkodási csoportjának 

a feladata a vonatkozó jogszabályok és egyéb szabályzók előírásai alapján. A gazdálkodási 

csoport teljes körűen – elkülönülten – vezeti az önkormányzatok és a Közös Önkormányzati 

Hivatal főkönyvi könyvviteli nyilvántartásait és vezeti a könyvviteli elszámolások ügyviteli 

rendjében meghatározott – a főkönyvi számlákhoz kapcsolódó – részletező analitikus 

nyilvántartásokat az ASP gazdálkodási szakrendszerének moduljaival, illetve az ingatlan-

vagyonkataszter moduljának használatával. 

 

7. A BELSŐ ELLENŐRZÉS SZABÁLYAI 

 

A Gombai Közös Önkormányzati Hivatalnál a belső ellenőrzést külső szolgáltató látja el. 

 

 

8. A KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL MUNKÁJÁNAK NYILVÁNOSSÁGA 

 

8.1. A Gombai Közös Önkormányzati Hivatal működtetése során biztosítani kell az 

önkormányzati és hivatali munka átláthatóságára, nyilvánosságára vonatkozó 

jogszabályi előírások betartását. 

 

8.2. A közérdekű adatok nyilvánosságának biztosításával kapcsolatos feladatok ellátásáról 

a jegyző gondoskodik. 

  

8.3. A kötelezően közzéteendő közérdekű adatok körét nem érintő képviselő-testületi 

döntések nyilvánosságának biztosítása a jegyző feladata. A jegyző a határozatok 

nyilvánosságáról a nyilvános ülések jegyzőkönyveinek elérhetővé tételével, a rendeletek 

nyilvánosságáról kihirdetésükkel gondoskodik az egyes önkormányzatok szervezeti és 

működési szabályzatainak előírásai szerint. 

 

8.4. A közérdekű adatok, információk, hirdetmények nyilvánosságra hozatalának rendje fő 

szabály szerint az egyes önkormányzatok hirdetőtábláján való közzététel: az ezen felül 

biztosított további közzétételi helyekről (pl. honlap, helyi sajtótermék, egyéb 

hirdetőtáblák, stb.) az egyes önkormányzatok szervezeti és működési szabályzatai 

rendelkeznek. 

 



 

9. ZÁRÓ és ÁTMENETI RENDELKEZÉSEK 

 

 

9.1. Jelen megállapodásból eredő vitás kérdések tisztázására Felek egyeztető tárgyalás 

összehívását kezdeményezhetik a Közös Önkormányzati Hivatal székhelyére.  Az 

egyeztető tárgyaláson elhangzottakról jegyzőkönyv készül, melynek elkészítéséért a 

jegyző felelős.  

 

9.2. A jelen megállapodást megkötő önkormányzatok képviselő-testületei megállapodnak 

abban, hogy amennyiben a jelen megállapodás tartalmát érintő jogszabályok olyan 

érdemi változásokat tartalmaznak, amelyek a Közös Önkormányzati Hivatal jelenlegi 

szabályozás mentén való működőképességét, szabályosságát vagy méltányosságát 

megkérdőjelezik, akkor a Felek a megállapodást haladéktalanul felülvizsgálják. 

 

9.3. Jelen megállapodás - a Felek aláírását követően - 2020. január 1. napján lép hatályba. 

 

9.4. 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. 

 

Gomba, 2019. ……….. hó … nap 

 

        Kovács Erika  

         polgármester 

      Bénye Község Önkormányzata képviseletében 

 

Gomba, 2019. ……….. hó … nap 

 

        Lehota Vilmos  

          polgármester 

      Gomba Község Önkormányzata képviseletében 

 

 

Záradék: 

 

Jelen megállapodást 

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a(z) …./2019. (XI. ….) számú – 

minősített többséggel hozott – képviselő-testületi határozatával, 

 

Bénye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a(z) …./2019. (XI. ….) számú – 

minősített többséggel hozott – képviselő-testületi határozatával, 

 

fogadta el. 

  



 

2. melléklet a 173/2019. (XI. 18.)  

képviselő-testületi határozathoz 

 

MEGÁLLAPODÁS TERVEZET 
a közös önkormányzati hivatalt vezető jegyző és az őt helyettesítő aljegyző feletti 

munkáltatói jogkör gyakorlásáról 

 
Gomba Község Önkormányzatának (székhelye: 2217 Gomba, Bajcsy-Zsilinszky utca 2.) 

polgármestere Lehota Vilmos, valamint Bénye Község Önkormányzatának (székhelye: 2216 

Bénye, Fő út 4.) polgármestere Kovács Erika (a továbbiakban együttesen: Felek) – a közös 

önkormányzati hivatal létrehozására vonatkozó megállapodás figyelembe vételével - a Gombai 

Közös Önkormányzati Hivatalt vezető jegyző és aljegyző feletti munkáltatói jogkör gyakorlásra 

vonatkozóan az alábbi megállapodást köti: 

 

Előzmény és vonatkozó jogszabály 

 

Felek rögzítik, hogy Bénye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a …./2019. (XI. …) 

képviselő-testületi határozatával és Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 

a …./2019. (XI. …) képviselő-testületi határozatával döntött arról, hogy a Magyarország helyi 

önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 84. § (1) 

bekezdése alapján - Gombai Közös Önkormányzati Hivatalt elnevezéssel, 2020. január 1-jei 

hatállyal  - közös önkormányzati hivatalt hoznak létre. Felek rögzítik továbbá, hogy a Gombai 

Közös Önkormányzati Hivatalt létrehozó települések összlakosság száma 2019. január 1-jei 

időpontban 4340 fő. Az összlakosságszámból Gomba lakosságszáma 2019. január 1-jén 3076 

fő, mely az összlakosság 70,88 %-a, Bénye lakosságszáma 1264 fő, mely az összlakosság 

29,12 %-a. 

 

Az Mötv. 81. § (1)-(2) bekezdései alapján a közös hivatalt a jegyző vezeti, a jegyzőt az aljegyző 

helyettesíti és ellátja a jegyző által meghatározott feladatokat. Az Mötv. 83. §-a értelmében a 

jegyzőre vonatkozó rendelkezéseket a közös önkormányzati hivatal jegyzőjére is alkalmazni 

kell azzal az eltéréssel, hogy valamennyi érintett településen ellátja a jegyző feladatait; továbbá 

kinevezéséhez, felmentéséhez az érintett települések polgármestereinek lakosságszám-arányos, 

többségi döntése szükséges. Eltérő megállapodás hiányában az egyéb munkáltatói jogokat a 

közös önkormányzati hivatal székhelye szerinti település polgármestere gyakorolja. 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; 

 

1. Felek – figyelemmel a vonatkozó jogi szabályozásra – megállapodnak abban, hogy a 

közös önkormányzati hivatal jegyzőjét Gomba Község Önkormányzatának 

polgármestere, mint a székhelytelepülés polgármestere nevezi ki határozatlan időre és 

gyakorolja felette a munkáltatói jogokat.  

2. Felek megállapodnak továbbá abban is, hogy a közös önkormányzati hivatal aljegyzőjét 

- a jegyző javaslatára - Gomba Község Önkormányzatának polgármestere, mint a 

székhelytelepülés polgármestere nevezi ki határozatlan időre.  

 

Gomba, 2019. november ….     Bénye, 2019. november ….. 

  Lehota Vilmos     Kovács Erika 

 Gomba község polgármestere   Bénye község polgármestere  


