i{E,§ÁllápopÁs
Monostorapáti Közös

Önkormányzati Hivatal létrehozásáról
fenntartásáról

és

(erységes)

A megállapodás létrejötí

o
.
o
.
o
o

Monostorapáti köaég Önkormányzatának Képviselő-testülete, melynek sZékhelYe:
8296 Monostorapáti, PetőJí utca 123. ( képviselője: Takács Péter polgármester)
Hegyesd köaég Ónkormányzatának Képviselő-testülete, melynek székhelYe: 829ő
Hegtesd, Zinyi utca 1. ( képviselője: Stark Sdndor polgármester)
Kapolcs köaég Ónkormányzatúnak Képviselő-testülete, melynek székhelye: 8294 "
Kapolcs, Kossuth utca 62. ( képviselője: Göntér Gyula polgármester)
Sáska köaég Ónkormányzatának Képviselő-testülete, melynek székhelye 8308
Sdska, Rákóczi utca 4" ( képviselője: Kovúcs Núndor polgármester)
Talitíndörögil köaég Önkormdnyzatúnak képviselő-testülete, melynek székhelye
Kossuth utca 39. ( képviselője: Mohos JÓaef polgármesíer)
8295 Taliánilörögd,
Yigántpetend köőég Önkormányzatának Képviselő-testülete, melynek sZékhelYe
8293 Yigántpetend, Kossuth utca 32. (képviselője: Nemoda István polgdrmester)

Magyarország Önkorm ányzatairőI sző|ő 2011 . évi CLXXXV. törvény (A
továbbiakban Mötv.) 85. § (1) bekezdésében foglaltak a\apján.

között,

1.) Á Közös

ÖnkormányzatiHivatalra vonatkozó adatok:

A közös önkormanyzati hivatal hivatalos elnevezése:
Monostorapáti Közös

A közös önkormanyzati hivatal
A közös

szélrüelye:

önkormárryzati hivatal megalakításarrak

önkormányzati
besoroiása szerint:

hivatal gazdálkodási

A közös

hivatal

A közös

:

önkormanyzati

Önkormányzati hivatal

8296 Monostorapáti, PetŐÍi utca 123"

időpontja:

2013.

január

1.

Önáilóan működő és gazdálkodó
költségvetési szerv

jogállása:

Aközösönkormanyzatihivataljogelődje:

Önáiló jogi személy

KörjegyzőségMonostorapáti
Za|aha|áp -S áska t elepülés ek
Körjegyző.sége /Sáska vonatkozásábarr/
Halimba-Ocs-Taliándörögd községek
Kö rj egyzős ége Taliandörögd
vonatkozásábarv

2.) Aközös

o

o

hivatalt létrehozó önkormányzatok

megnevezése

Monostorapáti kazség ónkormányzatának képviselő-testülete, melynek székhelye:
8296 Monostorapáti, Petőfi u" ]23.
Hegtesd község ónkormányzatának Képviselő+estülete, melynek székhelye: 8296
Hegyesd, Zrínyi u" 1.
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o
o
.
o

Kapolcs község önkormónyzatának Képviselőlestülete, melynek székhelYe: 8294
Kapolcs, Kossuth u. 62
8308 Sáslrg,
Sastra kózség ónkormányzatának Képviselő+estüIete, melynek székhelYe:
Rákoczi u" 4.
Talióndörógd község Onkarmártyzatának hépviselő-testülete, melynek székhelYe: 8295
Taliándörögd, Kossuth u. 39,
Vigántpetend kbzség onkormányzatának képviselő-testüIete, melynek székhelYe: 8293
Vigántpetend, Kossuth u.

A

3

2.

önkormanyzati Hivatal illetékességiteriilete a megáilapodó ÖnkonnanYzatok

Közös

közigazgatási

területére telj ed ki.

Önkormányzati llivatal létrehozásának, megszüntetésének nódj a:

3.) Közös

létrehozásara vagy megszüntetésére a N'ÍötV, 85" §" (3)
Hivatal
bekezdését ke11 akÁazni.Megállapodó önkormányzatok a Közös OnkormanYzati
dÖntenek"
megalakításara vonatkozó megállapódasról együttes képviselŐ-testiileti Ülésen

A Közös önkormanyzati Hivatal

önkormanyzati Hivatalból való kilépésről a megáliapodó ÖnkonnánYzat a dÖntés
értesítia
meghozatal fuabizto'sitott 60 napos határidőn belül, legalább 30 napPal korábban
roios onkormanyzati Hivatalban résztvevő önkormanyzatokat"

A Közös

4")

A Közös

Önkormányzati Hivatalra vonatkozó döntéshozatali eljárás:
egyÜttes Ülése dÖnt

A közös önkormanyzati hivatalt fenntartó önkormányzatok

c A Közös önkormányzati Hivatal Alapító Okiratanak elfogadásáról,
r A Közös önkormányzati Hivatal Társuiási Megállapodásának
o
o

módosításaról.
Közös önkormanyzati Hivata] költségvetósérőI, zílrszátmadásáról
A Közös önkormarryzati Hivatalra vonatkozó önkormányzati

elfogadásarÓl,

rendeletekrŐl és

szabéúyzatol<rő1
5")

A Közös

Önkormányzati llivatat létszáma, felépítése:

A Közös önkormarryzati Hivatal létszílma: 13 fő 2015.

nfő

melyből

2015.04.01tő1

2aI5.10,01-tő1

2015"10.01_ig

o legyző
. Köztisztviselő:
A Közös Önkonnanyzati Hivatal

Székhelye:
Kirendeltsége:

04. 01-tŐ12015"10"01-

fő
12 fő
1

2015,10"CIl_tö1

jegyző

köztiszfuiselő

egységes hivatal, mel3rrek

8296 Monostorapati, Petőfi utca t23,
8295 Taliandörögd

,

Kossuth utca 39.

Ügyfélfogadasi helyszíne: 8296Begyesd, Zdnyi utca 1,
829 4 Kapolcs, Kossuth utea ő2
8308 Sáska, Rákóezi utca 4.

"

1

fő

11 fő

ig

A hivatal szervezeti felépítése:

Hegyesd,Ka po lcs,

Adóűgyi feladatok

Sáska, Vigántpetend

A hivatal kirendeltségeként ügyfélszolgálati helyet működtet Taliandörögd

községben, Az

ÜgYfélszolgálati helyen ügy{élfogadási időben minden nap biztosított azügyintézés.

o Valamewtyi a jegyző hatásköréb e tartoző ügy indításához szükséges feladatokat
o { képviselőtestületek működésével kapcsolatos feladatokat

Egyes azowtal elintézhető ügyekben teljes hatósági ügyintózést
Ugyfélszol gálati megbízott működik

HegYesd kÖzségben (Hegesd, Zrínyi u. ]. a hivatal óltal jelenleg is hasznátt helyiségben)
Kapolcs kÖzségben (Kapolcs, Kossuth u. 32. a hivatal által jelenleg is hasznáIt helyiégben)
Sáska községben (Sáska, Rákoczi u. 4. a hivatal által jelenleg ii használt hetyis,égbin)
Vigántpetend községben (Vigántpetend, Kossuth u. 32. a hivatal által jelenleg is használt
helyiségben)

Ügrfélfogadási helyek ügyfélfogadási rendje: A Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti
és Múködési szabályzatában foglaltak szerint kerül megállapításra.

Az Ügyfélszolgálati megbízotti feladatokat a Közös Önkormányzati Hivatalban dolgozó
ÜgYintézők Ifiják el. Beosztásuk az önkormányzati feladatoknak megfelelően, a településen
jelentkező aktuális ügyek úapjan történik.

A

kirendeltség és ügyfélszolgálati hely elhelyezéséhez sziikséges irodahelyiséget,
felszereléseket, valamint a helyiség fewúartásáltoz szükséges közműköltségeket, mináen
települ ésen a közsé gi önkormányzat bizto sítj a.

A Közös

ÖnkormányzatiHivatal működése:
6.1. A Közös önkormányzatiBivatal székhelyénellátott feladatok:
6.

o
o
o
e
o
o

Titkársá8;r szervezési feladatok
Munkaügyi feladatok
Iratkezelés
Anyakönyviügyintézés
Gazdálkodási-számviteli feladatok
A kirendeltségeken nem biztosítható hatósági ügyintézés

ellátott feladatok:

6.2.

r^kirendeltségen
Anyakönyviügyintézés

oAközöshivatalfeladat-éshatáskörébetartozóügyekin.dítása:kérelmekfelvételeés

o
.
.
.

önkormányzati hivatal székhelyére
ügyek
Képviselő-testtilet működésével kapcsolatos
utalt hatósági ügyek
Képviselő_testiilet, Polgármester hatáskörébe
ügyek
Poigári védelmi és katasztrófavédelmi
meghat átazott feladatok
előkészítése,képviselő_testiilet által

továbbítása a közös

ülések

.Mindenolyanfeladat'amelyakirendeltségenellátható,munkaköriieírásnak
megfelelően

feladatok:
63. Üryfélszolgálati helyeken ellátott
hatáskörébe 1*rtaző
. A Közös önkormányzati Hivatal és a fenntartó önkormányzatok

.

megirallgatások lebonyolítása,
ügyek i"dd;;;h;Éíniszemléi<, "it"norrerek,
te§es köni intézése
egyes, uro*,Űintizkedést igénylő ügyek

7.) A Közös

Önkorm ályzatillivatal irányítása
írányítási jogokat a megállapodó_ _önkormányzatok
ÓXCV, w, 9, §-a alapján:
államhílztartásrói szóló 2011,;vi
gyakorolják
a,) együttes ülésen meg}rozott döntéssel

7.1 Az

o

a

Képviselő_testiiletei az

hivatal a|apílása, átalakítása,és megszüntetes9

te3fU1

oaköltségvetésiszervSzervezeti*ésMűködésiSzabályzatanak
j óv áha gyás a tár gy áb al,

o A

beszámolásra való
költségvetési szerv jelentéstételre,vagy

kötelezése ügyében

lAköltségvetésiszewá|talellátandóközfeladatokellátásravonatkozó
ésazerőfo,,a.or.turvalószabalyszerűéshatékonygazóálkodáshoz
szükségestovetemenyetérvényestóse,számonkérése,elienőrzése
ges s z ab ályz atok, b el ső
tír gy áb an

l

"r^b

i;;;Á

gároamo dasho z s ztiks

é

ellenőrzés, e gyéb szab ály zatakl

.aköltségvetésiszervkezelésóbenlévőközérdelrriadatokésközérdektí
gyakorlásához sziikséges,
nyilvános uautot, u) imyrasi "jogt<örök
adatok kezelésével kapcsolatos
törvényben _.ghfi;;tt szeméiyű
hatásköröket.

b.)Amegállapodóönkormányzatokpolgármestereilakosságukarányában
meghoiott döntéssel gyakorolják:

.Aköltségvetésiszervvezetőjetekintetébenavezetőimegbízásaclása,
köréből a jegyző

jogok gyakorlása
visszavoná sa) azegyéb munkáltatói
íu"úieoy",jlta|mazása, egyéb
munkájának á-eűer., minősítése,
juttatásai ós elismerése megáliapításat,
személY
jegyző yezeii., a jegyzőt a jegyző áltai megbízott
a
Hivatalt
önkormanyzati
A Közös
ellátja ui"gqő, a.|tal meghatarozott feladatokat,
helyettesíti, ur.i
"rn"ít.tt

5

,

AKözös

Önkormányzati Hivatal kényitásáraMötv. 67. §-a azirínyadő,

Megállapodó önkormányzatak a székhely község polgármesterét bízzák meg az általános
irrányításijogok gyakorlásával kapcsolatos döntések előkészítésévelés végrehajtásával:

o
.
.

a jegyző

javaslatainak figyelembevételével meghatározza a közös
Önkormányzati hivatalnak a feladatut az önkormanyzatok munkájának a
szervezésében, a döntések előkészítésébenós végrehajtásában

a képviselŐ-teshilet döntései szerint és saját hatáskörében iránytja a közös

önkormányzati hivatalt;
a jegyző javaslatara előterjesztést nyújt be a képviselő-testiiletnek a hivatal
belső szervezeti tagoződásának, létszámának munkarendjének, valamint
ü gyfél fo gad ási rendj én ek me gltatár o zás ár a;

Megállapodó önkormányzatokpolgármesterei

.
.
7.2.

az adott településre vonatkozőan

a képviselŐ-teshilet hatáskörébe és feladatkörébe tartozó ügyekben a testület
döntései szerint, továbbá
saját hatáskörében, és átruháüott hatáskörében eljarva a képviselő-testiilet
döntése szerint, itányttja a közös önkormányzati hivatalt;

Az egyetértésijog

A MÖtv. 81. § (4) bekezdésben szabáIyozott egyetértésijogot a székhely község
polgármestere gyakorolja az általa meghatérozott körben - a Közös Önkormányzati
Hivatal köztisávi selőj e, alkalm azottj a tekintetében.
A

székhely község polgármestere egyetértésijogának gyakorlása előtt írásban köteles
megállapodó önkormányzatok polgármesterének véleményét,aki azt
késlekedés nélkül 3 napon belül írásban köteles megadni. Amerrrryiben a megkeresett
polgármester a megadott határidőn belül nem nyilatkozik, egyetértésétmegadottnak kell
tekinteni.

kikérni a

A Közös Önkormányzati Hivatal köztisztviselőjének

alkalmazottjának kinev ezéséhez, a
targyévi költségvetésében szerepelő juttatásainak megállapításához - a kinevezésre,
munkáltatói intézkedésretörténő feljegyzéssel - írásban nyilatkozik a székhely község
polgármestere.

A hivatal vezetése, a jegyző
8.1" A jegyző kinevezése
8.)

A jegyző kinevezésérea Mötv. 82.§ ós 83 §-át kell alkalmazni. A jegyzőt a székhely
Önkormányzat polgármestere nevezi ki, a megállapodó önkormanyzatok
polgármestereinek lakosságszám-arányos, többségi szavazata alapján ós gyakorolja a

jegyző felett a munkáltatói jogokat.
8.2.

A jegyző kinevezése során követendő döntési mechanizmus
A jegyző kinevezése előtt a székhely önkormányzat polgármestere polgármesteri
értekezletet tart. Az értekezleten bemutatja a jegyző személyét,pályazatát
- pályá'zati
e§árás mellŐzése esetén szakmai előmenetelót. A polgármesterek a jegyzőhöz kérdést
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_ szavaznak, A székhely
_
intéznek, majd a jegyző személyére lakosságuk arányában
a legtöbb szavazatot kapott
község polgármest Jr" u, összesített szavazatJk ahpjan
is tartalnrazó
jelöltet jegyánek kinevezi. hz értekezletrő1 a ,rur*áu számszení adatait
jegyzőkönyvet ke1l készíteni,
jogok gyakorlása
8.3. A legyző íelett az egyéb munkáltatói

gyakorolja,
azegyéb munkáltató jogkört a székhely község polgármestere
kell kémi a megállapodó
Munkáltatói iogr<tiáek gyakorlásá soran előzetesen ki
önkormányzatok polgármesterének a véleményét

A

jegyző

feie,tt

_

ajegyzőmunkájanak értékelése,minősítése ügyében
illeáénye, jutaimazása, egyéb juttatásai és,elismerése ügyében
a 8.2. pontban leírtak aztrányadők"
A véleménykérésré
8.4.

A

jegyző beszámolási kötelezettsége,

Hivatal tevékenységérőlévente_beszámo1 az közös
iegwő a Közös önkormányzati
képviselő_testuleti ülése, vagy
önkormanyzati hivatalt fermtartó önkormányzatok

A

együttes ülése előtt.

A

beszámoló tartalmazza akőzöshivatal:

o
r

alakulása, kéPesítésifeltételek
személyr állományára vonatkozó adatokat: létszám
adatok képzés,
alakulása, egyéb a köztisztviselői jogviszonyhoz kapesolódó
továbbképzés,
infrastrukturqának alakulása,
a közös hivata1 rfugyl feltételeinek, infomratikai
vonatkozó statisztikai
a közös hivatal által ellátott feladatok (a tevékenységre
adatokkal)
vonatkozó javaslatok,
ügyinté zás tapaszta1atai, korszenísítésreegyszenisítésre
és ÜgYfélfogadási
ügyfélfogadás tapaszta?aíaiközös hivatalbarr, kirendeltségeken

o

helyeken,
amiről a képviselő-testiilet információt kér"

r
r
o

9.)

A hivatal költségvetéséhez valő hozzájárulás településenként
jogutódjaként - kiilÖn
önkormanyzati Hivatal a Monostorapáti Körjegyzőség
tozsegek Körj egyzőségének
megállapodás alapj án _ átr esz rruri*uu_öcs_Taliándöio§a
tárgyi eszközeit, berendezéseit, és
Taliándörögdi Kirendeltségétől z iat, a kirendeltség
felszereléseit.

A Közös

Aközöshivatalkirendeltségén,ügyfélszolgálatihelyénabútorok,gépekésberendezések
ingyonesen
az aőotl önkormányzat úajdoáan miradnak, azokat a közös hivata1
haszná|la"

Az érintett önkormány

zat bíztosítla:

működési költséget
ügyfélfogadási helyeken és kirendeltségeken a
(enerfra, vtz, kazművek, takadtása stb") tovabbá
o a Ágfelelő, és az ünnep által megkövetelt módon és formában, az
anyaköiyvi eseményevJtez ahelyszint és a szertartást"
a tarsult
Az egyes települések jellegéből adódó reraa3t9t §ilátáSát nem terhelhetik
Hivatalra"
önkormanyz atokhozzájarulása néikiil a Közös önkonnanyzati

. az
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A hivatal műkÖdési kÖltségeinek fedezetét elsősorban az állanitámogatás biztositja. Az
állami támogatás fedezetet nyújt a Közös Önkormányzati Hivúlban alkalmazoít
személYi juttatásra és járulékaira, a működéshez szükséges dologi
kiadásokra és a hivata1

műkÖdésétmagába foglaló rezsi költségekre. Az állati támogatás feletti
költséget a
megállapodó önkormán yzatok a lakosságuk arány áb anviselik.

A

telePÜlés sajátosságáből adódó többletfeladatok eilátásához szükséges létszánhoz
kaPcsolódó kÖltséget az a telepúlésviseli, akinek érdekében a többletfeladat
ellátása
felmerült.
10.)

A hivatal munkájának nyilvánossága

A

KÖzÖs ÖnkormánYzati Hivatal a megállapodó önkormányzatok honlapján _
azonos
formában és szerkezetben - teszi kazié az információs önrendelkezési jogról
és az
információszabadságról szóló 20II. évi CXII. törvény előírásainak
megfeleiő közérdelaí
adatokat.
11.) Egyéb megállapodások:

r1.1. Ügyfélfogadási helyek kijelötése

A

és fenntartása

KÖzÖs ÖnkormánYzati Hivatalhoz csatlakozó önkormányzatok kötelezettséget
vállalnak arra, hogY a jelen megállapodásban szereplő helyiségeket ügyfélfogadási
helYiségnek kijelölik, aZ ügyfélfogadási helyiségben internetes -kapcúlatot
biztosítanak.

Az ÜgYfélfogadási helyet úgy kell kijelölrri, hogy az arra

szo|gáló helyisógben a
személYes adatok védelmére vonatkozó szabályok maradé]<talunri ériérryr"

jussanak,

A

kirendeltségen biáosítani kell, hogy az e célra használt helyiségeket
más
személYek, szervezetek - az ott elhelyezett iratok védelme éráekében_
ne
használják.

A kirendeltségen és a KÖzös Önkormányzati Hivatalban
ügyintézési feltételeit igény esetén biztosítani kéll.

a járási

ügysegéd

l1.2. Irattári anyag elhelyezése

A

KÖzÖs ÖnkormánYzati Hivatalhoz csatlak ozott, korábban székhely települések
vállal arra, hogy a jogelőd hivatal iiatanyagának
tarolására megfelelŐ, lnilön zárbatő helyet tirtorit, melyben biztosítható
az
iratoknak a kÖzokiratok, közlevéltár és magánlevé|tán anyagok védelméről
szóló
törvény előírásainak.
ÖnkormánYzata kÖtelezettséget

1

1.3.

Hivatalos levelek kézbesítése
MegállaPodó Önkormányzatok kötelezettséget vállalnak arra, ho gy saj át alkalmazott
bevonásával gondoskodnak az önkormán|zati és a közös ar.,{Őr^ioyrati
hivatali
iratok településen belüli kézbesítéséről.Ennek keretében alezártbodtékban
átadott
leveleket, tértivevényes leveleket 3 munkanapon belül, a nagytömegrí (adó,
egyéb
meghívók) iratokat 7 munkanapon belül kézbesítik. A kézbesítósi akadályt
a
tértivevényes ki.ildeményekre az előirások szerint felvezetik és a hivatal
részére
visszajuttatják.

8

ztatásárőI a jegyző gondoskodik,
A kézbesítésselmegbízott alkalmazottak tájéko
gzitlk,
táj ékoztatás tényétírásb an rö

a

!!.4. Jegyző részvételea képviselő-testületek ülésén
elősegíti .? megállapodó
A Közös önkormányzati Hivatait vezető jeewő
időpontjának...
önkormányzatok képviselő+erttt",i ülései jégYZő az ülésen
"összehangolását,
személyesen
a
és
a
iaá|o;t
tilések
az
Amennviben
9sn9k,.
"gy
hogy helyette a közös
ngín tud részt venni, totereT gondoskodni urról,
részt,
Önkormányzati Hivatal ügyintézőj e vegyen

megállapodás * annak elfogadásával_
önkormanyzati Hivatal létrehozásáról szóló
2015,
20t3.januar t.napiánrcpetthatá'ly!1,1Jyn.r.módosításat,aképviselő_testiiletek
megállapodás
Jelen
január 23_i egyutt", titerit o, alabii határőzato1,kal elfogadták"
jarrriár
23.
időpontja 2015.
rr"tárvuaepéJének idápontja az e\fogadás

A Közös

Monostorap át!, 2075 - január 23,
Takács péter
polgármester

stark sandor
polgármester

kovács Nándor
polgármester

Mohos József
polgármester

A Közös önkormányzati Hivatal létrehozására
Onto**y"atok eg}üttes ülésen megtargyalták
át i ka z s ég Önkormányz
Képviselő-te stülete,.

Mono

s t or

'irórra
testülete

Kapolcs

ap

Nemoda Istvan
polgármester

vonatkozó megállaPodást a megállaPodÓ
és azt
"...../2ű15,/L

at ának

kazség önkormányzatának

Képviselő-

kazs ég Onkormányzatának Képvis elő

testülete
"

ű;;ű

Göntér Gyula
polgármester

kö z s

g o nkor mány z at án ak képv

é

Taliándaragd köz

is e l

t

g Ónkormányzatának Képvis elő-

Vigántpetend kazs ég Ónkormányzatának
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elfogadta.

Monostorap átí, 201 5 " jaruir 23,

jegwő

e

sé

testület

Takács Lászlőné

ő _t e s tül

képvisel ő,
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Ókt, számu

határozatával
Óld. számú
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|tatározatával
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határozatával
,..,./2a15 /L 23,/ Óh, számú
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