Megállapodás
közös önkormányzati hivatal létrehozására és fenntartására
Királyhegyes Község Önkormányzat Képviselő-testülete (székhelye: 6911 Királyhegyes, Jókai u.
38.) - képviseletében eljár: Horváth Lajos polgármester -, Kövegy Község Önkormányzat
Képviselő-testülete (székhelye: 6912 Kövegy, Kossuth u. 29.) - képviseletében eljár: Galgóczkiné
Krobák Mária polgármester -, valamint Magyarcsanád Község Önkormányzat Képviselőtestülete (székhelye: 6932 Magyarcsanád, Templom tér 1.) - képviseletében eljár: Guba István
polgármester – figyelemmel Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIII.
törvény (a továbbiakban: Mötv.) 84. - 85. §-ában foglaltakra – az alábbiak szerint állapodnak meg:
1.) 2013. március 1-jével – határozatlan időre - közös önkormányzati hivatalt hoznak létre és
tartanak fenn, Királyhegyesi Közös Önkormányzati Hivatal (a továbbiakban: KKÖH)
elnevezéssel.
2.) A KKÖH székhelye, címe:
6911 Királyhegyes, Jókai u. 38.
3.) A KKÖH telephelye, címe:
A szerződő Képviselő-testületek megállapodnak, hogy 2013. március 1. napjától a KKÖH
Kövegy Községben a Kövegy, Kossuth u. 29. szám alatt, illetve Magyarcsanád községben
Magyarcsanád, Templom tér 1. szám alatt állandó jelleggel kirendeltsége működtet. A
kirendeltségek a Királyhegyesi Közös Hivatal szervezeti egységeként működnek.
4.) A KKÖH megalakítása:
a) A KKÖH-t az érintett Képviselő-testületek együttes ülésen, minősített többséggel hozott
döntéssel hozzák létre, illetve fogadják el az erről szóló megállapodást.
b) A megállapodás módosítását a Képviselő-testület ugyancsak minősített többséggel hozott
döntéssel kezdeményezhetik a székhely önkormányzat írásbeli megkeresésével. A
kezdeményezést a többi önkormányzat Képviselő-testülete a kezdeményezéstől számított 30
napon belül köteles megtárgyalni.
c) A szerződő Képviselő-testületek kijelentik, hogy az igazgatási munka ellátásához szükséges
személyi és tárgyi feltételeket az érintett településeken biztosítják.
d) A KKÖH finanszírozási létszáma: 8,43 fő
A KKÖH alkalmazotti létszáma 10 fő az alábbiak szerint:
- 1 fő jegyző
- 1 fő aljegyző
- 8 fő köztisztviselő
e.) A székhely hivatalban dolgozó köztisztviselők létszáma és munkaköre:
- 1 fő költségvetési és gazdálkodási vezető
- 1 fő pénzügyi ügyintéző és pénztáros
- 1 fő adóigazgatási és hatósági ügyintéző
- 1 fő szociális és gyermekvédelmi, valamint munkaügyi ügyintéző és anyakönyvvezető
- 1 fő központi ügyiratkezelő

A kövegyi kirendeltségen dolgozó köztisztviselők létszáma és munkaköre:
- 1 fő költségvetési és gazdálkodási, valamint szociális ügyintéző
A magyarcsanádi kirendeltségen dolgozó köztisztviselők létszáma és munkaköre:
- 1 fő aljegyző, önálló adóigazgatási és hatósági ügyintézői munkakörrel
- 1 fő pénzügyi ügyintéző és pénztáros
- 1 fő szociális és gyermekvédelmi ügyintéző valamint anyakönyvvezető
5.) Jegyző-aljegyző:
a) Az érintett Képviselő-testületek polgármesterei megállapodnak abban, hogy a Mötv. 146/C. §
(2) bekezdése értelmében a megszűnő Királyhegyes-Kövegy Községek Körjegyzőségi
Hivatala kinevezett körjegyzőjét, Benákné Bárdi Ilonát – annak egyetértésével - a KKÖH
jegyzőjeként, pályázati kiírás nélkül határozatlan ideig tovább foglalkoztatja.
b) A jegyző felmentéséhez és ellene fegyelmi eljárás elrendeléséhez az érintett települések
polgármestereinek lakosságszám-arányos, többségi döntése szükséges.
A jegyző felett az egyéb munkáltatói jogokat Királyhegyes Község polgármestere gyakorolja.
c.) A polgármester – a jegyzőre vonatkozó szabályok szerint, a jegyző javaslatára – kinevezhet
aljegyzőt.
6.) Egyéb munkáltatói jogok gyakorlása:
a.) A KKÖH köztisztviselői vonatkozásában a munkáltatói jogköröket a jegyző gyakorolja,
azzal, hogy a köztisztviselők kinevezéséhez, bérezéséhez, vezetői megbízásához,
felmentéséhez, a vezetői megbízás visszavonásához és jutalmazásához Királyhegyes község
polgármesterének egyetértése szükséges.
b.) A Kövegy és Magyarcsanád községekben működő állandó kirendeltségen dolgozó
köztisztviselők
kinevezéséhez,
felmentéséhez,
illetményének
megállapításához,
jutalmazásához Kövegy és Magyarcsanád polgármesterének előzetes véleményét ki kell
kérni.
c.) A foglalkoztatottak munkavégzésének helyét és munkakörét a jegyző munkaköri leírásokban
határozza meg.
d.) A személyi anyagok kezelése és tárolása a székhely hivatalban történik.
7.) A KKÖH működése:
a) A KKÖH létszámát és szervezeti felépítését az érintett képviselő-testületek megállapodásban
rögzítik.
b) A KKÖH közvetlen irányítását Királyhegyes Község polgármestere látja el.
c) A jegyző vagy megbízottja köteles valamennyi önkormányzat képviselő-testületi ülésén részt
venni és ott a szükséges tájékoztatást megadni.
d) A jegyző, illetve a KKÖH valamennyi önkormányzat vonatkozásában ellátja mindazokat a
feladatokat és gyakorolja azokat a hatásköröket, amelyeket a Mötv., az egyes
önkormányzatok szervezeti és működési szabályzatai, önkormányzati rendeletek előírnak.
e) A KKÖH éves költségvetését és zárszámadását az érintett önkormányzatok képviselőtestületei határozattal fogadják el. A KKÖH költségvetése a székhely önkormányzat
költségvetésébe épül be. A költségvetés előkészítése során a finanszírozás ismeretében a
KÖH létszáma felülvizsgálatra kerül.
f) A KKÖH valamint a kirendeltségek által ellátott feladatokat, valamint az ügyfélfogadás
rendjét a KKÖH Szervezeti és Működési Szabályzata tartalmazza.
g) A Képviselő-testületek megállapodnak abban, hogy a takarítói és a kézbesítői feladatokat az
önkormányzatok saját maguk oldják meg.

8.) A KKÖH fenntartása:
a) Királyhegyes, Kövegy és Magyarcsanád községek Képviselő-testületei kinyilvánítják, hogy a
KKÖH működését, fenntartását elsősorban a központi költségvetésből e feladatra kapott
finanszírozásból biztosítják.
b) A Képviselő-testületek a megállapodásban rögzítik, hogy a központi költségvetésből
biztosított támogatás lehívására a KKÖH székhelye szerint Királyhegyes Község
Önkormányzata jogosult.
c) Királyhegyes, Kövegy és Magyarcsanád községek Képviselő-testületei megállapodnak
abban, hogy a polgármester bérének és költségtérítésének, valamint a képviselő-testület
tagjainak tiszteletdíjának illetve ezek járulékainak megfelelő összeget az önkormányzatok a
saját költségvetésükben elfogadott összeg szerint átadott pénzeszközként, mint saját
hozzájárulást biztosítják a KKÖH részére.
d) A Képviselő-testületek megállapodnak abban, hogy a b.) pontban meghatározott
hozzájárulásaikat a Közös Önkormányzati Hivatal számlájára a nettó finanszírozás számlára
érkezését követő 3 napon belül átutalják.
e) A Képviselő-testületek megállapodnak abban, hogy a KKÖH-nak helyt adó épületek
karbantartási, javítási, állagmegóvási munkálatait a tulajdonos önkormányzatok
finanszírozzák.
9.) A KKÖH megszüntetése:
A KKÖH megszüntetésére a Mötv. 85. § (3) bekezdésében foglaltak az irányadóak.
A Képviselő-testületek megállapodnak, hogy a KKÖH megszűnése esetén egymással szemben
tárgyi eszköz és ingatlan vagyon tekintetében elszámolni valójuk nincs, egymással szemben nem
támasztanak követelést.

Királyhegyes, 2013. február 28.

Horváth Lajos sk.
Királyhegyes polgármestere

Galgóczkiné Krobák Mária sk.
Kövegy polgármestere

Guba István sk.
Magyarcsanád polgármestere

Záradék:
A megállapodást Királyhegyes Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 19/2013.(II.28.) Kt.h.
határozatával,. Kövegy Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 62/2013.(II.28.) határozatával,
Magyarcsanád Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 21 /2013.(II.28.) határozatával fogadta
el.
Királyhegyes, 2013. február 28.
Benákné Bárdi Ilona sk.
jegyző

