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MEGÁLLAPODÁS 

KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 
ÁTALAKÍTÁSÁRÓL ÉS FENNTARTÁSÁRÓL 

Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete (8454 Nyirád, Szabadság utca 3., képviseli: Nagy Gábor polgármester), 
Szőc Község Önkormányzata Képviselő-testülete (8452 Szőc, Kossuth Lajos utca 41., képviseli: Németh Balázs 
polgármester) és Halimba Község Önkormányzata Képviselő-testülete (8452 Halimba, Petőfi u. 16., képviseli: Kovácsné 
Véber Eszter polgármester) megállapodnak, hogy a Magyarország helyi Önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. 
törvény (a továbbiakban: Mötv.) 85.§-ában foglalt felhatalmazással élve igazgatási feladataik ellátására közös 
önkormányzati hivatalt alakítanak és tartanak fenn 2020. január 1. napjától az alábbiak szerint: 

1.) A Közös Önkormányzati Hivatal adatai: 
a) Hivatalos megnevezés:  Nyirádi Közös Önkormányzati Hivatal 
b) Székhely:   8454 Nyirád, Szabadság utca 3. 
c) Megalakítás időpontja:  2013. január 1. 
d) Átalakítás időpontja:  2020. január l. 

2.) A Közös Önkormányzati Hivatal gazdálkodási besorolás szerint önállóan működő és gazdálkodó költségvetési 
szerv. 

3.) A Közös Önkormányzati Hivatal önálló jogi személy. 

4.) A Közös Önkormányzati Hivatal jogelődje: 
a) Nyirád és Szőc Községek Körjegyzősége 

 
5.) A Közös Önkormányzati Hivatalt létrehozó Önkormányzatok Képviselő-testületeinek megnevezése: 

a.) Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete 
b.) Szőc Község Önkormányzata Képviselő-testülete 
c.) Halimba Község Önkormányzata Képviselő-testülete 

6.) A Közös Önkormányzati Hivatal illetékességi területe a megállapodó önkormányzatok közigazgatási területére 
terjed ki. 

7.) A Közös Önkormányzati Hivatal létrehozására és megszüntetésére a Mötv. 85.§ (3) bekezdését kell alkalmazni. 

8.)  A Közös Önkormányzati Hivatal létrehozására vonatkozó megállapodás elfogadásáról, módosításáról valamennyi 
érintett önkormányzat képviselő-testületének minősített többséggel meghozott határozata szükséges. 

9.) A Közös Önkormányzati Hivatalból való kilépésről az Önkormányzat a döntés meghozatalára biztosított 60 napos 
határidőn belül legalább 30 nappal korábban értesíti a Közös Önkormányzati Hivatalt létrehozó önkormányzatokat. 

10.) A Közös Önkormányzati Hivatal irányítása, döntéshozatali eljárása: 

10.1.) A Közös Önkormányzati Hivatalt fenntartó önkormányzatok képviselő-testületi ülésén minősített többséggel 
meghozott döntés szükséges: 
a) a Közös Önkormányzati Hivatal alapító okiratának elfogadása, módosítása, 
b) a Közös Önkormányzati Hivatal alakításáról, fenntartásáról szóló megállapodás elfogadás, módosítása, 
c) más település(ek)nek a Közös Önkormányzati Hivatalhoz való csatlakozása, 
d) a Közös Önkormányzati Hivatal költségvetésének, zárszámadásának elfogadása, módosítása, 
e) a Közös Önkormányzati Hivatal működéséről szóló éves beszámolójának elfogadása tekintetében, 
f) a képviselő-testületek hatáskörébe tartozó, a Közös Önkormányzati Hivatalt érintő szabályzatok 

elfogadása. 
A döntéshez szükséges írásos dokumentumok elkészítése a jegyző feladata. 

10.2.) Megállapodó önkormányzatok polgármesterei lakosságszám arányos többségi döntése szükséges: 
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a) jegyző, aljegyző kinevezése és felmentése tekintetében. 

10.3.) Megállapodó önkormányzatok a székhely település polgármesterét bízzák meg - saját hatáskörben - az 
általános irányítási jogok gyakorlásával kapcsolatos döntések előkészítésével és a döntések végrehajtásával az 
alábbi területeken: 
a) jogszabályban meghatározott esetben a költségvetési szerv döntéseinek előzetes vagy utólagos 

jóváhagyása, 
b) a költségvetési szerv kezelésében lévő közérdekű adatok és közérdekből nyilvános adatok, valamint az 

irányítási jogkörök gyakorlásához, törvényben meghatározott személyes adatok kezelésével kapcsolatos 
irányítási jogok vonatkozásában, 

c) a képviselő-testületek döntései figyelembevételével a közös önkormányzati hivatal irányítása 
vonatkozásában, 

d) a 21. pontba nem tartozó egyéb munkáltatói jogok gyakorlása vonatkozásában. 

10.4.) Megállapodó önkormányzatok polgármesterei településükre vonatkozóan döntenek: 
a) a képviselő-testület hatáskörébe és feladatkörébe tartozó ügyekben a testület döntései szerint, 
b) a képviselő-testület által átruházott hatáskörében eljárva, 
c) saját hatáskörben eljárva. 

10.5.) Az Mötv. 81.§ (4) bekezdésében szabályozott egyetértési jogot: 
a) Nyirád község polgármestere gyakorolja a Közös Önkormányzati Hivatal székhelyén dolgozó 

köztisztviselő, alkalmazott kinevezése, illetményének megállapítása, bérezése, vezetői megbízása, 
felmentése, vezetői megbízásának visszavonása és jutalmazása tekintetében. 

b) Halimba község polgármestere gyakorolja a Közös Önkormányzati Hivatal kirendeltségén dolgozó 
köztisztviselő, alkalmazott kinevezése, illetményének megállapítása, bérezése, vezetői megbízása, 
felmentése, vezetői megbízásának visszavonása és jutalmazása tekintetében. 

c) A polgármesterek az egyetértési joguk gyakorlása előtt írásban kötelesek kikérni a fenntartó 
önkormányzatok polgármestereinek költségvetést is érintő kérdésben egyetértését, minden egyéb kérdésben 
véleményét, akik késlekedés nélkül 3 napon belül, írásban kötelesek nyilatkozatot tenni. Amennyiben a 
megkeresett polgármester a megadott határidőn belül nem nyilatkozik, egyetértését megadottnak kell 
tekinteni. A kezdeményező község polgármestere a megkeresett polgármesterek véleményének 
ismeretében 3 napon belül, írásban nyilatkozik. 

d) A 10.5.) pont c) bekezdésben foglalt egyetértési jog gyakorlására nincs szükség abban az esetben, ha 
valamely önkormányzat saját költségvetésének terhére biztosítja a személyi juttatás (illetmény, munkabér, 
jutalom) fedezetét. Ebben az esetben véleményezési jog illeti meg a többi önkormányzat polgármesterét. A 
véleményt írásban köteles kikérni a költségvetési fedezetet biztosító önkormányzat polgármestere a többi 
önkormányzat polgármesterétől. 

11.) A Képviselő-testületek megállapodnak, hogy 2020. január 1. napjától a Nyirád székhellyel működő Nyirádi Közös 
Önkormányzati Hivatal (Nyirád 682 hrsz.-ú, természetben 8454 Nyirád, Szabadság utca 3. sz.): 

 
a) Halimba községben (Halimba 215/3 hrsz.-ú, 8452 Halimba, Petőfi Sándor utca 16. sz.) állandó jelleggel Nyirádi 

Közös Önkormányzati Hivatal Halimbai Kirendeltsége elnevezéssel kirendeltséget működtet a Halimba 
települést érintő hatósági, önkormányzati működéshez kapcsolódó általános és gazdasági, pénzügyi feladatok 
helyben történő intézése céljából. A kirendeltség a Közös Önkormányzati Hivatal szervezeti egységeként 
működik. 

b) Szőc községben (Szőc 149 hrsz.-ú, 8452 Szőc, Kossuth Lajos utca 41. sz.) ügyfélszolgálati megbízott személy 
megbízásával ügyfélfogadást tart. Az ügyfélszolgálat szerves részét képezi a Közös Önkormányzati Hivatalnak. 

12.) Megállapodó képviselő-testületek kijelentik, hogy az igazgatási munka ellátásához szükséges személyi és tárgyi 
feltételeket az érintett településeken biztosítják. 

13.) A Közös Önkormányzati Hivatal működési és fenntartási költségeit a képviselő-testületek közösen határozzák meg. 
A megállapodó képviselő-testületek kijelentik, hogy a Közös Önkormányzati Hivatal fenntartásának, működésének 
költségeihez az érdekelt képviselő-testületek az alábbiak szerint járulnak hozzá: 

13.1.) A Közös Önkormányzati Hivatal átvesz a Nyirádi Közös Önkormányzati Hivatal meglévő személyi 
állományából 6 fő köztisztviselőt, az Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal meglévő személyi állományából 
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2 fő köztisztviselőt. Használatra átveszi továbbá a székhelyen, a kirendeltségen és az ügyfélszolgálati helyen 
a hivatali épületekben a közös hivatal feladatellátásához szükséges tárgyi eszközöket, berendezési és 
felszerelései tárgyakat, leltár szerint.  

13.2.) A jegyzői állás betöltéséről a hatályos rendelkezések értelmében a lefolytatásra kerülő pályázat 
eredményeként születik döntés, a létszámkeret a státuszokat tartalmazza. 

13.3.) A Közös Önkormányzati Hivatal kirendeltségén, illetve ügyfélszolgálati helyén az e célra kijelölt 
helyiségekben a szükséges bútorokat, gépeket és berendezéseket a közös önkormányzati hivatal használatába 
került eszközökből kell biztosítani. 

13.4.) Az érintett önkormányzat biztosítja: 
a) az anyakönyvi eseményekhez méltó, az alkalom által megkövetelt módon és formában a helyszínt, 

valamint a szertartás tárgyi eszközeit. 

13.5.) Az egyes települések a sajátosságaiból adódó feladatok ellátásának költségeit nem terhelhetik a társult 
önkormányzatok hozzájárulása nélkül a Közös Önkormányzati Hivatalra. 

13.6.) A Közös Önkormányzati Hivatal működési költségeinek fedezetét elsősorban az állami támogatás biztosítja. 
Az állami támogatás lehívására a székhely önkormányzat jogosult. 

13.7.) Az első költségvetési évben Közös Önkormányzati Hivatal fenntartásának költségeihez a szerződő 
önkormányzatok az alábbiak szerint járulnak hozzá: 

a) A 2019. évre tervezett dologi kiadások alapján képzett arányszámok (Nyirád 55%, Halimba 30%, Szőc 
15%) alapján kerül a 2020. évi normatív finanszírozás dologi részének megosztása a megállapodó 
Önkormányzatok között. Az állami támogatás feletti költségeket a megállapodó önkormányzatok saját 
forrásból biztosítják. 

b) A 2020. évi személyi jellegű kiadások esetében a normatíván felüli költségeket a megállapodó 
önkormányzatok lakosságuk arányában viselik (Nyirád 54%, Halimba 34%, Szőc 12%). A személyi 
jellegű kiadások tekintetében kivételt képeznek a fentiek alól azon plusz bérjellegű kiadások, amelyekről 
az adott önkormányzatok saját hatáskörben döntöttek és a 10.5.) pont d) bekezdésben foglaltak szerint 
jártak el. 

Az első, 2020-as év tapasztalatait figyelembe véve, a 2021. évi költségvetési rendelet megalkotása előtt, a 
megállapodás ezen szakasza felülvizsgálatra, szükség esetén módosításra kerül. 

13.8.) A település sajátosságából adódó többletfeladatok ellátásához szükséges létszámhoz kapcsolódó költséget az 
az önkormányzat viseli, amelynek érdekében a többletfeladat ellátásának szükségessége felmerült. 

13.9.) Szőc Község Önkormányzata és Halimba Község Önkormányzata Nyirád Község Önkormányzata részére a 
Nyirádi Közös Önkormányzati Hivatal működési és fenntartási költségeit számla alapján, negyedévenként, a 
negyedévet követő hónap 20. napjáig fizeti meg. 
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14.) A Közös Önkormányzati Hivatal szervezeti ábrája: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

15.) A Közös Önkormányzati Hivatal létszáma az alábbiak szerint kerül meghatározásra: 

15.1.) A Közös Önkormányzati Hivatal összlétszáma: 11 fő, az alábbi bontásban: 

a) Jegyző      1 fő 
b) Köztisztviselő   10 fő, ebből:  
ba) igazgatási ügyintéző    5 fő 
bb) pénzügyi és adóügyi ügyintéző   5 fő 

15.2.) A jegyző a székhelyen (heti 20 óra) és a Halimbai kirendeltségen (heti 20 óra) látja el feladatait, azonban 
köteles Szőc településen havi rendszerességgel, illetve szükség és igény szerint megjelenni, a hatáskörébe 
tartozó ügyek intézésének felügyelete, szükség szerinti segítése érdekében. 

15.3.) A jegyző helyettesítésére kijelölt ügyintéző a jegyző 3 munkanapot meghaladó helyettesítése időszakában 
ellátja a jegyző 15.2.) pontban meghatározott feladatait. Az ezen kívüli időszakokban a székhely településen 
látja el feladatait. 

15.4.) Az ügyfélszolgálati megbízotti feladatokat 2020. év első félévében a Közös Önkormányzati Hivatal személyi 
állományába tartozó, Halimbai Kirendeltségen dolgozó köztisztviselő látja el heti kétszer 5,5 órában. Az 
ügyfélszolgálat első fél éves működésének tapasztalatai alapján a jegyző határozza meg az ügyfélszolgálat 
működésének rendjét a polgármesterek véleményének kikérése után.  
Halimba településen foglalkoztatott köztisztviselők szőci ügyfélszolgálati helyre történő eseti beosztása 
szükség szerint, az önkormányzati feladatoknak megfelelően, a Szőc településen jelentkező igények, aktuális 
ügyek alapján is történhet. 

16.) A Közös Önkormányzati Hivatal szervezetére, működésére vonatkozó részletes szabályokat tartalmazó Ügyrendet 
a jegyző készíti el, ami a megállapodó felek - képviselő-testületi határozatban jóváhagyott - jóváhagyásával válik 
hatályossá. 

17.) A Közös Önkormányzati Hivatal ügyrendjének jóváhagyásához a megállapodó képviselő-testületek   egyszerű 
többségi döntése szükséges. 

18.) A Közös Önkormányzati Hivatal székhelyén, állandó kirendeltségén és ügyfélszolgálatán a jegyző, a helyettese, a 
polgármester és a képviselő-testület hatáskörébe tartozó ügyek intézését úgy kell megszervezni, hogy a megállapodó 
önkormányzatok közigazgatási területén élő polgárok, az ott működő vállalkozások, az önkormányzatok 

Nyirádi Közös Önkormányzati Hivatal 
 

8454 Nyirád, Szabadság utca 3. 

Halimbai Kirendeltség 
 

8452 Halimba, Petőfi u. 16. 

Szőci Ügyfélszolgálati Hely 
 

8452 Szőc, Kossuth Lajos utca 41. 
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fenntartásában működő költségvetési intézmények, társulások, civil szervezetek ügyintézése, munkájuk segítése 
helyben történjen. 

19.) A Közös Önkormányzati Hivatalt a jegyző vezeti, a jegyzőt a Szervezeti és Működési Szabályzatában rögzített 
ügyintéző helyettesíti, aki emellett ellátja a jegyző által meghatározott feladatokat is 

20.) A jegyző kinevezésére a Mötv. ide vonatkozó rendelkezéseit, valamint a jelen megállapodás 10.3.) pontjában és 21-
22.) pontjában foglaltakat kell alkalmazni. 

21.) A jegyző kinevezése előtt a székhely önkormányzat polgármestere polgármesteri értekezletet tart. Az értekezleten 
bemutatja a jegyző személyét, pályázatát. A polgármesterek a jegyzőhöz kérdést intézhetnek, majd a jegyző 
személyére - lakosságuk arányában - szavaznak. A székhely község polgármestere az összesített szavazatok alapján 
a legtöbb szavazatot kapott jelöltet jegyzőnek kinevezi. Az értekezletről a szavazás számszerű adatait is tartalmazó 
jegyzőkönyvet kell készíteni. 

22.) A jegyző felett az egyéb munkáltató jogkört a székhely község polgármestere gyakorolja. Munkáltatói jogkörének 
gyakorlása során előzetesen ki kell kérni Szőc Község Önkormányzata polgármesterének és Halimba Község 
Önkormányzata polgármesterének a véleményét 
a) a jegyző munkájának értékelése, minősítése ügyében, 
b) illetménye, jutalmazása, egyéb juttatásai és elismerése, felmentése ügyében. 

A véleménykérésre a 21. pontban leírtak az irányadók. 

23.) A Közös Önkormányzati Hivatal a megállapodó önkormányzatok honlapján - azonos tartalommal - teszi közzé az 
információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény előírásainak 
megfelelő közérdekű adatokat, az anyagok megküldését követő 3 napon belül. 

24.) A Közös Önkormányzati Hivatalhoz csatlakozott, települések Önkormányzatai kötelezettséget vállalnak arra, hogy 
a jogelőd hivatalok iratanyagának tárolására megfelelő, külön zárható helyet biztosítanak az iratoknak a közokiratok, 
közlevéltár és magánlevéltári anyagok védelméről szóló törvény előírásainak megfelelően. 

25.) Megállapodó Önkormányzatok kötelezettséget vállalnak arra, hogy saját alkalmazott bevonásával gondoskodnak: 
a) az Önkormányzat és a Közös Önkormányzati Hivatal iratainak településen belüli kézbesítéséről  

3 munkanapon belül, 
b) a Közös Önkormányzati Hivatal épületeinek napi rendszerességgel történő takarításáról. 

26.) A Közös Önkormányzati Hivatalt vezető jegyző elősegíti a megállapodó önkormányzatok képviselő-testületi ülései 
időpontjának összehangolását. Amennyiben az ülések egy időpontra esnek és a jegyző az ülésen személyesen nem 
tud részt venni, köteles gondoskodni arról, hogy helyette a Közös Önkormányzati Hivatal kijelölt ügyintézője 
vegyen részt. 

27.) Jelen megállapodásban nem szabályozott kérdések tekintetében az Mötv., a Polgári Törvénykönyv mindenkor 
hatályos rendelkezései, valamint a Közös Önkormányzati Hivatalra vonatkozó belső szabályzatok az irányadók. 

28.) Jelen megállapodás a Képviselő-testületek jóváhagyását követően a polgármesterek aláírásával lép érvénybe, és 
2020. január l. napján lép hatályba. Rendelkezéseit 2020. január 1. napjától kell alkalmazni. 

29.) A megállapodás 7 (hét) eredeti, mindenben megegyező példányban készült. 

30.) A megállapodást annak elolvasása, tartalmának megértése után a képviselő-testületek nevében eljáró 
polgármesterek, mint az önkormányzati akarattal megegyezőt, jóváhagyólag aláírták. Az önkormányzatok 
képviselő-testületeinek jóváhagyó határozata jelen megállapodás mellékletét képezi. 

Nyirád, 2019. december …….. 
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Záradék: 

A Nyirádi Közös Önkormányzati Hivatal alakításáról és fenntartásáról szóló megállapodást az alábbi Képviselő-testületek 
hagyták jóvá, fogadták el előírásait önmagukra és szerveikre vonatkozó kötelező rendelkezésként: 

a) Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete a …………. (……..) határozatával elfogadta. 

Nyirád, 2019. december …. 

  Nagy Gábor Lovasi Erika 
  polgármester jegyző 

b) Szőc Község Önkormányzata Képviselő-testülete a …………. (………..) határozatával elfogadta. 

Szőc, 2019. december ... 

  Németh Balázs Lovasi Erika 
  polgármester jegyző 

c) Halimba Község Önkormányzata Képviselő-testülete a ……….. (………….) határozatával elfogadta. 

Halimba, 2019. december ... 
 
 
 
 

  Kovácsné Véber Eszter dr. Jáger László 
  polgármester címzetes főjegyző
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