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M E G Á L L A P O D Á S 

 

 

közös önkormányzati hivatal kialakítására és fenntartására 

 

amely létrejött egyrészről: Vácduka Község Önkormányzat Képviselő-

testülete (2167 Vácduka, Béke tér 1.). – képviseli: Vágó Sándor Makkos 

László polgármester, Kisnémedi Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
(2165 Kisnémedi, Fő út 5.) - képviseli: Edelman György polgármester között 

Magyarország helyi önkormányzatokról szóló 2011. évi CLXXXIX. 

(továbbiakban: Mötv.) 85. §-a alapján közös önkormányzati hivatal 

(továbbiakban: Hivatal) létrehozása tárgyában az alábbiak szerint: 

 

I. 

 

Általános rendelkezések 

 

1.) Vácduka Község Önkormányzat Képviselő-testülete (2167 Vácduka, 

Béke tér 1. ), Kisnémedi Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

(2165 Kisnémedi, Fő út 5.) közös önkormányzati hivatal létrehozásában 

és fenntartásában az alábbiak szerint állapodnak meg. 

 

2.) A Hivatal neve:  Vácdukai Közös Önkormányzati Hivatal  

A Hivatal bélyegzője: Körbélyegző a Magyar Köztársaság címerével 

Címer körül megjelölve: „Vácdukai Közös Önkormányzati Hivatal” 

 

3.) A Hivatal székhelye:  2167 Vácduka, Béke tér 1. 

kirendeltsége  2165 Kisnémedi, Fő út 5. 

 

4.) A Hivatal létrehozásának időpontja: 2013. január 01. 

 

5.) A Hivatal illetékességi területe Vácduka és Kisnémedi települések 

közigazgatási területére terjed ki. 

 

6.) A Hivatal működése során a felek arra törekszenek, hogy az 

önkormányzatok érdekei ne sérüljenek.  

 

7.) A Hivatal felügyeleti szerve: 

    a) Vácduka Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

                b) Kisnémedi Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
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8.) A Hivatal önálló költségvetési szerv, amelynek költségvetését a jelen 

megállapodásban részletezett feltételekkel a résztvevő Önkormányzatok 

Képviselő-testülete állapítja meg és biztosítja.   

 

9.) A közös önkormányzati hivatal megszűntetéséről az érintett települési 

önkormányzatok képviselő-testületei az általános önkormányzati 

választások napját követő hatvan napon belül állapodnak meg.  

 

II. 

 

A Hivatal feladata, hatásköre, illetékessége 

 

1.) A Képviselő-testületek által létrehozott Hivatal mindkét önkormányzat 

tekintetében az alábbi feladatokat végzi: 

- ellátja az önkormányzati testületi szervekhez (képviselő-testület, 

bizottság, stb.) kapcsolódó adminisztrációs feladatokat, az önkormányzati 

képviselők munkájának segítését, a vezetést segítő funkciókat, valamint a 

belső munkaszervezési, igazgatási teendőket, 

- előkészíti és végrehajtja a testületi szervek önkormányzati döntéseit, a 

polgármesterek irányítása és a jegyző, valamint az aljegyző operatív 

vezetése mellett, 

- döntésre előkészíti az államigazgatási ügyeket, és gondoskodik e döntések 

végrehajtásának megszervezéséről 

- végzi az önkormányzatok költségvetési, szakfeladatai operatív 

gazdálkodásának irányítását, 

- a gazdaságilag önálló és az önálló intézmények és szakfeladatok 

könyvelését végzi, továbbá elkészíti az önkormányzatok költségvetését és 

beszámolóját 

- a Hivatal működésével kapcsolatos bér és dologi kiadások Vácduka 

község Önkormányzat költségvetésében szerepelnek, a bér és dologi 

kiadások könyvelését, a Hivatallal kapcsolatos pénzügyi beszámolók 

elkészítését a (vácdukai) Hivatalban dolgozó pénzügyi ügyintéző végzi. 

 

 

III. 

 

A jegyző és aljegyző kinevezése, jogállása, a körjegyzőség Közös Hivatal 

szervezete 

 

1.) A Hivatal 2013. január 1-jei létrejöttével a jegyzői és aljegyzői kinevezést, 

alkalmazásukkal kapcsolatos egyéb kérdések körét, figyelemmel a Mötv. 

146/C. §. (2) bekezdésére, külön megállapodásban rögzítik a felek.  
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2.) A továbbiakban, amennyiben a jegyző, vagy aljegyző közszolgálati 

jogviszonya bármilyen oknál fogva megszűnik, a jegyzői, aljegyzői állást 

nyilvános pályázat útján kell betölteni. A jegyző kinevezéséhez az érintett 

települések polgármestereinek lakosságszám-arányos, többségi döntése 

szükséges. A jegyző javaslatára az aljegyző kinevezéséről az érintett 

települések polgármestereinek lakosságszám-arányos, többségi döntése 

szükséges. 

 

3.) A jegyző felmentésének, összeférhetetlenségének megállapításáról, 

fegyelmi eljárás indításáról, fegyelmi büntetés kiszabásáról az érintett 

polgármesterek lakosságszám-arányos többségi döntése szükséges. 

 

4.) A jegyző 

- a Hivatal felelős vezetője, 

- gyakorolja a Hivatal hatáskörébe tartozó hatósági jogköröket, 

- az érintett település polgármestere egyetértésével kinevezi és felmenti a 

Hivatal dolgozóit, gyakorolja a velük kapcsolatos munkáltatói jogköröket, 

- szervezi a Hivatal munkáját, 

- a Hivatal útján gondoskodik a képviselő-testületek illetve a 

polgármesterek hatáskörébe tartozó önkormányzati, hatósági és 

államigazgatási ügyek előkészítésével, 

- tanácskozási joggal részt vesz a Képviselő-testületek ülésén. 

 

A jegyző vagy az általa megbízott személy a Hivatal Ügyrendjében 

meghatározottak szerint látja el a Hivatalhoz tartozó településeken 

feladatait.  

 

5.)  A Hivatal létszáma: 7 fő Magyarország központi költségvetéséről szóló 

törvény 2. sz. mellékletében megállapított elismert hivatali létszám 

 Kisnémedin köztisztviselő: 3 fő, ebből 1 fő jegyző 

 Vácdukán köztisztviselő: az elismert hivatali létszám, amelyből 1 fő 

aljegyző, csökkentve a Kisnémedin lévő 3 fő köztisztviselővel,  

 

6.) A köztisztviselők munkaköri leírásának kiadása a jegyző kötelezettsége. 

 

7.) A Hivatal működésének ellenőrzését, a feladatok egyeztetését a 

polgármesterek együttesen végzik.  

 

8.) Indokolt esetben a jegyző a polgármesterekkel egyeztetve elrendelheti, 

hogy a székhelyen dolgozó köztisztviselők a kirendeltségeken, illetve a 

kirendeltségeken dolgozó köztisztviselők a székhelyen, is végezzenek 

munkát. 
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IV. 

 

A Hivatal ügyfélfogadási rendje 

 

1.)  A Hivatal ügyfélfogadási rendjét a Hivatal Ügyrendje tartalmazza. 

2.)  A jegyző és aljegyző ügyfélfogadásának rendjét a helyben szokásos 

módon közzé kell tenni 

 

V. 

 

A jegyző, aljegyző és a polgármesterek feladatai a testületi ülések során 

 

1.)  A képviselő-testületek az eddigi gyakorlatnak megfelelően SzMSz-eik és 

munkatervük szerint működnek, önállóan döntenek, gazdálkodnak saját 

költségvetésük terhére.  

 

2.)  A képviselő-testületi üléseket külön-külön, az érintett polgármester által 

megadott napirendi pontokat tartalmazó, s az általa aláírt meghívó 

kiküldésével kell összehívni. 

 

3.) Mindhárom Mindkét testület által, a Hivatal működésével kapcsolatos 

kötelezően tárgyalt napirendek: 

a) a Hivatal éves költségvetésének elfogadása 

b) a Hivatal zárszámadásának elfogadása  

c) a Hivatal tevékenységéről szóló éves jegyzői beszámoló 

d) a Hivatal működésével kapcsolatos dokumentumok (SZMSZ, Ügyrend, 

Alapító Okirat, Közös Önkormányzati Hivatalról szóló Megállapodás) 

elfogadása, módosítása 

 

4.)  A 3.) pontban meghatározott napirendek elfogadása együttes testületi ülés 

keretében, vagy a Képviselő-testületek külön testületi ülésén is történhet. 

 

5.) Együttes testületi ülés esetén az ülést a házigazda település polgármestere, 

távolléte esetén az alpolgármestere nyitja meg, vezeti és zárja be. 

 

6.) Az előterjesztőkhöz a képviselő-testület tagjai, a tanácskozási joggal 

meghívottak kérdést intézhetnek, melyre a vita előtt választ kell adni.  

     A kérdések időtartama maximálisan 2-2 perc, a válaszadás időtartama 

maximálisan 5 perc lehet. 

 

7.) A napirendekhez a települési képviselők, a tanácskozási joggal 

meghívottak szólhatnak hozzá.  
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A vita során az ülést vezető polgármester határozza meg a hozzászólások 

sorrendjét. 

 

8.) A hozzászólások maximális időtartama: 5 perc. 

 

9.) A képviselők és a tanácskozási joggal meghívottak egy napirendnél két 

alkalommal élhetnek a hozzászólás jogával. 

 

10.) Az ülést vezető polgármester figyelmezteti azt a hozzászólót, aki 

eltér a tárgyalt témától.  

 

11.) Szavazás előtt a jegyzői feladatokat ellátó személynek szót kell 

adni, amennyiben a törvényességgel kapcsolatos észrevételt kíván tenni. 

 

12.) Az ülést vezető polgármester rendre utasíthatja azt, aki a 

tanácskozás méltóságát magatartásával megsérti. 

 

13.) Az együttes ülésről önálló jegyzőkönyv készül, melyet a 

polgármesterek és a körjegyző ír alá.  

        

14.) A képviselő-testületi ülések jegyzőkönyveinek elkészítéséről és a 

jegyzőkönyv egy példányának elküldéséről, az ezzel kapcsolatos adatok 

továbbításáról a körjegyző, illetve aljegyző gondoskodik. 

 

15.) A képviselő-testületi üléseken a kör jegyző/aljegyző köteles részt 

venni, akadályoztatása esetén köteles helyettesítéséről gondoskodni. 

 

16.) A Hivatal költségvetését és zárszámadását Vácduka Község 

Önkormányzata költségvetéséről és zárszámadásáról szóló rendelete 

tartalmazza. 

 

 

VI. 

A Hivatal fenntartási és működési költségeinek viselése 

 

1.) A Hivatalban dolgozó köztisztviselők bére, járuléka, útiköltsége, cafeteria 

és egyéb személyi jellegű juttatását a tényleges munkavégzés szerinti 

önkormányzatok 1/1 arányban viselik.  

 

2.) A hivatali igazgatással, önkormányzati feladatvállalással kapcsolatosan 

felmerülő dologi költségek a köztisztviselők tényleges munkavégzésének 

helye szerinti önkormányzat 1/1 arányban viseli, és a saját Önkormányzati 

költségvetésébe beépíti. 
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3.) A hivatali normatív támogatást jogszabály alapján a székhely szerint illetékes 

önkormányzat igényli, a normatív támogatásból a hivatali köztisztviselők 

bére kerül kiegyenlítésre.  
3.) A hivatali normatív támogatást jogszabály alapján a székhely szerint illetékes 

önkormányzat igényli, a normatív támogatásból a hivatali köztisztviselők személyi jellegű 

kifizetése kerül kiegyenlítésre akként, hogy a normatív támogatás összege a Kisnémedin és 

Vácdukán foglalkoztatott – a III. fejezet 5. pontjában részletezett – köztisztviselők 

létszámának arányában kerül felosztásra.” 

 

4.) Amennyiben a normatív támogatás nem fedezi a köztisztviselők bérét, 

továbbá a mellékletben meghatározott bérekhez való hozzájárulás 

összegét, akkor a különbözetet Kisnémedi és Vácduka községek minden 

hónap 02. 5. napjáig utalják át a Hivatal számlájára.  

 

5.) A felek rögzítik, hogy Vácduka Község Önkormányzatát inkasszó joggal 

ruházzák fel a bér- és járulékok beszedésére, abban az esetben, 

amennyiben Vácduka vagy Kisnémedi Önkormányzata a felszólítást 

követő 15 napon belül nem utalja át a finanszírozás különbözetét.  

 

6.) Minden önkormányzat saját maga viseli a saját Ügyfélszolgálati 

Helyiségeinek, illetve annak épületeinek működésével, fenntartásával 

kapcsolatos költségeket.  

 

7.) A felek törekednek arra, hogy a feladatellátás során közös vagyon ne 

keletkezzen. Amennyiben a Hivatal létrejöttét követően, az 

önkormányzatok anyagi hozzájárulásával vagyontárgyak, tárgyi- és 

forgóeszközök vásárlása történik meg, az ingóságok tulajdonjoga a 

hozzájárulás arányában illeti meg az önkormányzatokat.  

A Hivatal esetleges megszűnésekor ezek, az ingóság beszerzéséhez 

szükséges hozzájárulás mértékében, értékben, vagy megállapodás szerint 

természetben megosztandók. 

 

VII. 

 

Vegyes, záró rendelkezések 

 

1.) Jelen megállapodás 2020. január 1. napján lép hatályba.  

 

2.) A megállapodás módosítását kezdeményezheti bármely község 

polgármestere.   

       A megállapodás módosításához a társult önkormányzatok Képviselő-

testületeinek minősített többséggel elfogadott határozata szükséges. 
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3.) Ezen megállapodás a Társult Önkormányzatok Képviselő-testületeinek 

minősített többséggel meghozott, a megállapodás mellékletét képező 

jóváhagyó határozatával válik hatályossá. 

 

4.)   Jelen megállapodásban nem szabályozott kérdésekben 

- Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. 

törvény 

- a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 

- az aktuális költségvetési törvény 

- a Polgári Törvénykönyv,  

valamint az önkormányzatok működésével és feladatellátásával kapcsolatos 

ágazati jogszabályok rendelkezései a megfelelően irányadóak.  

 

5.) A felek kötelezik magukat arra, hogy - amennyiben szükséges - 2020. 

február 28-ig a Képviselő-testületük Szervezeti és Működési Szabályzatát 

értelemszerűen módosítják. 

 

6.) A felek megállapodnak abban, hogy jogvitáikat elsősorban békés, 

tárgyalásos úton rendezik. Amennyiben ez nem vezet eredményre, a vita 

rendezésére a Váci Városi Járásbíróság, illetve a Budapest Környéki 

Törvényszék illetékességét kötik ki.  

 

 

Vácduka, 2019. …………….. 

 
 

 

    Makkos László   …………………………………….. 

Vácduka Község Önkormányzat 

polgármestere 

 

 

 

Edelman György    …………………………………….. 

Kisnémedi Község Önkormányzat 

polgármestere 

 
 

Záradék:  

Jelen megállapodást 

 

Vácduka Község Önkormányzat Képviselő-testülete:              ……./2019.(…..)  sz. Ök. hat. 

Kisnémedi Község Önkormányzat Képviselő-testülete  ……./2092.(…..) sz. Ök. hat. 

határozatával jóváhagyta. 


