
Együttműködési megállapodás 

közös önkormányzati hivatal létrehozására és fenntartására 
 
 
 
 
Jelen együttműködési megállapodás (továbbiakban: megállapodás) 
 
 
Bajót Község Önkormányzata (szh.: 2533 Bajót, Kossuth Lajos u. 147.; törzssz.: 385716; 
adósz.: 15385712-1-11; képviseli: Tóth Zoltán polgármester) és 
 
Nagysáp Község Önkormányzata (szh.: 2524 Nagysáp, Köztársaság tér 1.; törzssz.: 729787 
adósz15729789-2-11, képviseli: Balogh Miklós polgármester) 
 
 - ketten együtt: Felek -  
 
 
között jön létre az alábbi feltételekkel, szempontok szerint és időpontban, figyelemmel Ma-
gyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban: 
Mötv.) 84-85.§-aiban foglaltakra. 
 
 
 
1. Felek megállapodnak abban, hogy 2013. március 1. napjától – bajóti székhellyel és állan-
dó nagysápi kirendeltséggel – közös önkormányzati hivatalt és hoznak létre és tartanak fenn. 
 
 
2. Felek a közös önkormányzati hivatal és a kirendeltség nevét, címét a következők szerint 
állapítják meg: 

a.) Hivatal elnevezése:  Bajóti Közös Önkormányzati Hivatal (továbbiakban: KÖH) 
 Hivatal székhelye: 2533 Bajót, Kossuth Lajos u. 147. 

b.) Kirendeltség elnevezése: Bajóti Közös Önkormányzati Hivatal 
  Nagysápi Kirendeltsége (továbbiakban: Kirendeltség) 
 Kirendeltség címe: 2524 Nagysáp, Köztársaság tér 1. 
 
 
3. Nagysáp Község Önkormányzata tudomásul veszi, hogy a KÖH székhelye egyben Bajót, 
mint székhely-település önkormányzatának is székhelye. 
 
 
4. A KÖH megalakítása, megállapodás módosítása 

a.) A KÖH-t az érintett önkormányzatok képviselő-testületei együttes ülésen, minősített 
többségű döntéssel hozzák létre, illetve fogadják el az erről szóló megállapodást. 

b.) A megállapodás módosítását a képviselő-testületek minősített többségű döntéssel kezde-
ményezhetik. A kezdeményezést a másik önkormányzat képviselő-testülete a kezdeményezés-
től számított 60 napon belül tárgyalja meg. A megállapodás módosításának elfogadása együt-



tes testületi ülésen történik a képviselő-testületek egybehangzó minősített többségű döntésé-
vel. 
 
 
5. Jegyző 

a.) Érintett önkormányzatok polgármesterei megállapodnak abban, hogy a Mötv. 146/C.§ (2) 
bekezdése értelmében a megszűnő Bajót-Mogyorósbánya Körjegyzőség kinevezett körjegyző-
jét – annak egyetértésével és beleegyezésével – a KÖH jegyzőként, pályázati kiírás nélkül 
tovább foglalkoztatja. (1. melléklet) 

b.) Amennyiben jegyzőváltásra kerül sor, a jegyző személyének kérdésében való döntéshez, a 
jegyző kinevezéséhez mindkét polgármester egyetértő döntése szükséges. 

c.) A jegyző felmentéséhez és ellene fegyelmi eljárás elrendeléséhez az érintett polgármeste-
rek egybehangzó döntése szükséges. Az egyéb munkáltatói jogköröket a székhely-település 
polgármestere gyakorolja a jegyző felett. 
 
 
6. Felek a KÖH alkalmazottainak létszámát 10 főben határozzák meg, az alkalmazotti státu-
szokat a következők szerint osztják meg: 

a.) KÖH-ban 7 fő 

b.) Kirendeltségen: 3 fő 
 
 
7. A KÖH köztisztviselőinek kinevezéséhez, illetményük megállapításához, vezetői megbízá-
sához, felmentéséhez, a vezetői megbízás visszavonásához és jutalmazásához a polgármeste-
rek közös egyetértése szükséges. Ha a közös egyetértésre 15 napon belül nem kerül sor, az 
egyetértési jogot a székhely-település polgármestere gyakorolja. 
 
 
8. A KÖH működése 

a.) A KÖH közvetlen irányítását a székhely-település polgármestere látja el, aki a Kirendelt-
ség helye szerinti önkormányzat polgármesterének javaslatára egyeztető képviselő-testületi 
ülést köteles összehívni. 

b.) A jegyző köteles mindkét önkormányzat képviselő-testületének ülésén részt venni és ott a 
szükséges tájékoztatásokat megadni. 

c.) A KÖH-t a jegyző vezeti. 

d.) A jegyző helyettesítéséről a KÖH Szervezeti és Működési Szabályzata rendelkezik. (2. 
melléklet) 

e.) A jegyző ügyfélfogadása 

ea) székhely-településen minden hét ……………… napján …… órától …… óráig tart. 

eb) kirendeltségen minden hét/hónap ……………… napján …… órától …… óráig tart. 

f.) Az ügyintézők kéthetente egy alkalommal tartanak ügyfélfogadást a másik településen. 

g.) A jegyző, illetve a KÖH valamennyi önkormányzat vonatkozásában ellátja mindazokat a 
feladatokat és gyakorolja mindazon hatásköröket, amelyeket a különböző jogszabályok előír-
nak. 



h.) A KÖH éves költségvetését és az azt megalapozó koncepciót, az időszakonkénti pénzügyi-
gazdasági beszámolóit és zárszámadását az érintett önkormányzatok képviselő-testületei 
együttes ülésen tárgyalják, és minősített többségű döntéssel határoznak elfogadásukról. 
 
 
9. A KÖH fenntartása 

a.) Felek megállapodnak abban, hogy a KÖH állami finanszírozással nem fedezett működési, 
fenntartási és egyéb költségeihez egyenlő arányban, 50-50%-ban járulnak hozzá. Az önkor-
mányzatok az állami támogatást és a szükséges önkormányzati hozzájárulást a székhely-
település önkormányzatának erre a célra elkülönített ………………. számlájára utalják min-
den hónapban. Az utalás időpontja: az állami támogatásnak az önkormányzathoz történő ér-
kezését követő munkanap. 

b.) A KÖH tekintetében működési, fenntartási és egyéb költségnek minősülnek 

ba) a köztisztviselők foglalkoztatásával kapcsolatos illetmények, azok járulékai, jogszabá-
lyi kötelezettségen alapuló járandóságok; 

bb) író-, irodaszer-, nyomtatvány- és nyomtatóköltségek, számítógépes programok előfi-
zetése vagy vásárlása; 

bc) mindkét hivatalnál 1 vezetékes telefon (telefax-készülék vonala), és az internet-
előfizetés költsége; 

bd) alkalmazottak mobiltelefon-költsége (magánjellegű hívások szabályzat szerinti kötele-
ző befizetése mellett); 

be) alkalmazottak kötelező képzési költségei; 

bf) alkalmazottak utazási költségtérítései; 

bg) belső ellenőrzési feladatok ellátásának díja (költsége); 

bh) számítógépek, számítógépes programok karbantartása, frissítése, javítás (informatikai 
költségek). 

c.) A jegyző a KÖH működése vonatkozásában keletkezett számlák másolatát, a bevételekről 
és a kiadásokról készített összegző kimutatást havonta, a tárgyhónapot követő 5. munkanapig 
mindkét polgármesternek megküldi. 

d.) A KÖH tekintetében nem minősül költségnek a hivatali apparátus elhelyezését szolgáló 
épületek fenntartási, működési költsége (pl. víz, gáz, villany, telefon, hulladékszállítás, stb.), 
azok az adott önkormányzat költségvetésében tervezendő tételek. 

e.) A tárgyévi önkormányzati költségvetési rendeletek összeállítása érdekében Felek megálla-
podnak abban, hogy a tárgyévre esedékes támogatás bázisának a tárgyévet megelőző év tá-
mogatási összegét tekintik azzal, hogy a dologi kiadások összegét az előző évben a KSH által 
közzétett infláció mértékével növelten veszi figyelembe. 

f.) Amennyiben az állami támogatás és önkormányzati hozzájárulás átutalására az a.) pontban 
megadott határidőig nem kerül sor, bármely önkormányzat 1 (egy) alkalommal tértivevényes 
fizetési felszólítást bocsáthat ki, amelyben 3 napos fizetési határidőt jelöl meg a másik ön-
kormányzat számára. Ezen határidő eredménytelen eltelte esetén jogosult a jelen megállapo-
dás melléklete szerinti felhatalmazó levél alapján azonnali beszedési megbízás benyújtására, 
mely felhatalmazó levelet megállapodó önkormányzatok kötelesek egymás számára biztosíta-
ni. (3. melléklet) 



g.) A beszedési megbízás sikertelensége esetén bármely önkormányzat jogosult a hátralék 
teljes összegére vetített késedelmi pótlékot felszámítani, melynek mértéke a megelőző hónap 
utolsó napján érvényes jegybanki alapkamat kétszerese. 
 
 
10. A KÖH megszűnése, megszüntetése 

a.) A KÖH megszüntetésére a Mötv. 85.§ (3) bekezdésében foglaltak az irányadók. 

b.) Felek megállapodnak, hogy a KÖH megszűnése esetén egymással szemben tárgyi eszköz- 
és ingatlanvagyon tekintetében elszámolni valójuk nincs, egymással szemben nem támaszta-
nak követelést. 

c.) Felek megállapodnak abban, hogy 

ca) a KÖH megszűnése vagy megszüntetése esetén az alkalmazotti létszám a KÖH létre-
hozatala előttinek megfelelően kerül vissza a KÖH-t létrehozó önkormányzatokhoz. 

cb) amennyiben a KÖH működése során státuszt érintő döntés születik az önkormányzat-
ok részéről, úgy a döntésnek kihatása van a megszűnés, megszüntetés idején esedékes stá-
tuszok elosztására, illetve az abból eredő költségekre. 

 
 
11. Felek megállapodnak abban, hogy a KÖH működését érintő minden kérdésben elsődlege-
sen együttes képviselő-testületi ülésen döntenek. Amennyiben a két képviselő-testület együt-
tes ülésének megtartása olyan akadály(ok)ba ütközik, amely azt teljességgel lehetetlenné te-
szi, lehetőség van az azonos előterjesztés(ek) megtárgyalására különböző időpontban és kü-
lönböző helyszínen. 
 
 
Bajót, 2013. február 5. 
 
 
 
 
 
 Tóth Zoltán Balogh Miklós 
 polgármester polgármester 
 Bajót Község Önkormányzata Nagysáp Község Önkormányzata 
 nevében nevében 
 
 
Záradék 

Jelen megállapodás elfogadásáról és a polgármesterek aláírásra történő felhatalmazásáról Ba-

jót Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 9/2013. (II. 5.) számú határozatá-

val, Nagysáp Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 4/2013. (II. 5.) számú 

határozatával döntött. 
 
 
 

Dics Mária 
mb. körjegyző 



1. melléklet 
 
 

Nyilatkozat* 
 
 
 

Bajót Község Polgármestere és Nagysáp Község Polgármestere megállapodik abban, hogy a 

Mötv. 146/C.§ (2) bekezdése értelmében a megszűnő Bajót-Mogyorósbánya Körjegyzőség 

kinevezett körjegyzőjét – annak egyetértésével – a KÖH jegyzőként, pályázati kiírás nélkül 

határozatlan ideig továbbfoglalkoztatja. 
 
 
Bajót, 2013. február 5. 
 
 
 
 
 
 Tóth Zoltán Balogh Miklós 
 Bajót község polgármestere Nagysáp község polgármestere 
 
 
 
 
A Bajóti Közös Önkormányzati Hivatalban jegyzőként történő továbbfoglalkoztatásommal 
egyetértek. 
 
 
Bajót, 2013. február 5. 
 
 
 
 
 
  Tarnóczy Tünde 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* Megállapodás 5.a.) pontja tekintetében 



2. melléklet 
 
 
SZMSZ helye 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3. melléklet 
 
 

Felhatalmazó levél* 
 
 

Alulírott ………………………………… (név) ………………………………… Község Ön-

kormányzata képviseletében ezennel felhatalmazom az önkormányzat számlavezető pénzinté-

zetét (……………………………………………) hogy a ……………………… számú ön-

kormányzati bankszámlát ……………………………….. Község Önkormányzata által be-

nyújtott azonnali beszedési megbízás alapján a ……………………………… számla javára 

megterhelje. 
 
 
………………………, 2013. ……………………………….. 
 
 
 

………………………………………….. 
felhatalmazó önkormányzat részéről cégszerű aláírás 

 
 
 
Záradék 
 

……………………………… (számlavezető pénzintézet neve, címe) tudomásul vesszük, 

hogy ………………………… Község Önkormányzata – mint jogosult – a 2013. január 

……… napján létrejött Együttműködési megállapodás alapján felmerülő követelését a 

számlatulajdonos …………………………. számú számlája terhére azonnali beszedési meg-

bízással érvényesítheti. 

Felhatalmazó önkormányzat számlavezető pénzintézete tudomásul veszi, hogy e nyilatkozat 

csak ……………………………… Község Önkormányzatának tudtával és hozzájárulásával 

vonható vissza. 
 
 
Kelt: ………………………………………………. 
 
 

………………………………………. 
pénzintézet cégszerű aláírása 

 
 
 
 
* Megállapodás 9.f.) pontja tekintetében 


