
 
Közös önkormányzati hivatal létrehozásáról és működtetéséről szóló  

 
M E G Á L L A P O D Á S  
1. SZÁMÚ MÓDOSÍTÁSA 

 
amely létrejött egyrészről  
 
Hatvan Város Önkormányzata  Képviselő-testülete (székhelye: 3000 Hatvan 
Kossuth tér 2. képviseli: Horváth Richárd  polgármester), 
 
másrészről 
Kerekharaszt Község Önkormányzata  Képviselő-testülete (székhelye: 3009 
Kerekharaszt Bimbó u. 2., képviseli: Szabó Ádám  polgármester) és 
 
(továbbiakban: Felek)  között a mai napon az alábbi feltételekkel. 
 
 
I. Előzmények:  
 
Hatvan Város Önkormányzata  és Kerekharaszt Község Önkormányzata a 
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 
(továbbiakban: Mötv.) 85. § (1) bekezdése alapján 2013. március 1. napjától  
határozatlan időre közös önkormányzati hivatalt  (továbbiakban: Hivatal) hozott 
létre 2013. február 28. napján kelt megállapodásával (továbbiakban: Megállapodás). 
 
Tekintettel a Hivatal létrehozása óta történt központi költségvetési finanszírozás 
változásaira, valamint a Hivatal működése kapcsán nyert tapasztalatokra Felek a  
Megállapodást az alábbiak szerint módosítják és egységes szerkezetbe foglalják : 

 
 
II. Szervezeti rendelkezések: 
 

1. A Hivatal elnevezése : „Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal”. Székhelye : 
3000 Hatvan Kossuth tér 2. 

 
2. A Hivatal illetékességi területe Hatvan város és Kerekharaszt község 

közigazgatási területe. 
 

3. A Hivatalt a jegyző vezeti. A jegyzőt az aljegyz ő helyettesíti. Hatvan város  
polgármestere  a Mötv. 67. § a) pontja alapján irányítja  a Hivatalt. E körben 
tett intézkedéseiről folyamatosan tájékoztatja Kerekharaszt község 
polgármesterét. 

 
4. A jegyző és az aljegyző kinevezéséhez , felmentéséhez  a két polgármester 

lakosságszám-arányos, többségi döntése szükséges. A jegyzővel szembeni 
egyéb munkáltatói jogokat  Hatvan város polgármestere gyakorolja.  
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5. A Hivatal köztisztviselője, alkalmazottja tekintetében a munkáltatói jogokat , 
továbbá az aljegyző tekintetében az egyéb munkáltatói jogokat a jegyző 
gyakorolja . A Kerekharaszt községben működő ügyfélszolgálat  
köztisztviselője, alkalmazottja kinevezéséhez, bérezéséhez, vezetői 
megbízásához, felmentéséhez, vezetői megbízásának visszavonásához és 
jutalmazásához Kerekharaszt község polgármesterének egyetértése 
szükséges az általa meghatározott  körben. 

 
6. A Hivatal mindkét településen ellátja  az alábbi feladatokat :  

a) a képviselő-testületek működésével kapcsolatos döntés-előkészítés, 
végrehajtás,  

b) bizottságok működésével kapcsolatos hivatali feladatok,  
c) a polgármesterek és a jegyző feladat- és hatáskörébe tartozó ügyek 

döntésre való előkészítése, végrehajtása, 
d) költségvetés, zárszámadás, pénzügyi beszámolók készítése,  
e) gazdálkodással kapcsolatos napi ügyek intézése, 
f) adatkezelés, nyilvántartások vezetése, 
g) anyakönyvi ügyintézés (székhely településen) 
h) ügyfélfogadás  
i) önkormányzati intézmények működésével összefüggő hivatali 

feladatok, 
j) beruházásokkal, pályázatokkal összefüggő hivatali feladatok,  
k) közfoglalkoztatással összefüggő hivatali feladatok, 
l) adóigazgatási feladatok. 

 
 
7. A jegyző a hivatal tevékenységéről évente egy alkalommal beszámol  mindkét 

képviselő-testületnek.  
 

8. A Hivatal szervezetére, működésére és egyes adataira vonatkozó részletes 
rendelkezéseket a Hivatal – mint költségvetési szerv – Szervezeti és 
Működési Szabályzata, Ügyrendje  és Alapító Okirata  tartalmazza. Ezek 
jóváhagyásáról a Felek lakosságszám-arányosan döntenek.  

 
9. A Hivatal székhelyén  a jegyző vezetésével jelen megállapodás melléklete 

szerinti szervezeti felépítésű  közös önkormányzati hivatal működik, melynek 
létszámkeretét Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete jogosult 
meghatározni a 8. pontban foglaltak figyelembe vételével. 

 
10. Kerekharaszt  településen a Bimbó u. 2. szám alatt ügyfélszolgálat  működik. 

Felek Kerekharaszt településen 1 fő ügyintéző és 1 fő ügykezelő 
munkavégzésével biztosítják a helyi igazgatás és közszolgáltatások elérését, 
egyebekben az ügyintézés a közös önkormányzati hivatal székhelyén történik. 
Az ügyfélszolgálaton alkalmazottak a Hivatal szervezetébe integrálva végzik 
feladatukat. 
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11. A kerekharaszti ügyfélszolgálat biztosítja az ügyfélfogadást az alábbiak 
szerint: Hétfő: 8.00-12.00 és 13.00-15.00 óra között 

Szerda: 8.00-12.00 és 13.00-15.00 óra között 
Péntek: 8.00-12.00 óra között 

 
III. Működési hozzájárulás meghatározása:  
 
12.  A mindenkori központi költségvetést megállapító törvényben ( 2019. évben: 

Magyarország központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. tv. 2. számú 
mellékletének I.1.a. pontjában) az közös önkormányzati hivatal működésének 
támogatására megállapított összeg lakosságszám arányos elosztását 
követően a Kerekharaszt Község Önkormányzatára eső összeg által nem 
fedezett részét Kerekharaszt Község Önkormányzata biztosítja az alábbi 
kiadásoknak: 

 
a) az ügyfélszolgálaton dolgozó közszolgálati alkalmazottak havi 

rendszeres illetményét, caffetéria (béren kívüli) juttatásait, esetlegesen 
felmerülő költségeit, jutalmát valamint ezek járulékait, 

b) a jegyző, az aljegyző, a gazdálkodási irodavezető, a műszaki 
irodavezető, a szociális osztályvezető  valamint a törvényességi 
ellenőrzési osztályvezető mindenkori rendszeres havi illetményének 
9%-át és annak járulékait,  

c) a Kerekharaszt Bimbó u. 2. szám alatti ügyfélszolgálatnak helyt adó 
ingatlan üzemeltetésével,  

d) fenntartásával járó dologi kiadásokat, az ügyfélszolgálaton folyó 
ügyintézési munkához kapcsolódó dologi kiadásokat,  

 
13.  A 12. pontban foglaltakra tekintettel Felek 2018. évre Kerekharaszt Község 

Önkormányzata részéről 3.600.000 Ft, azaz Hárommillió-hatszázezer forint 
hozzájárulást állapítanak meg, és egybehangzóan kijelentik, hogy ezen 
összegből 2018. évben Kerekharaszt Község Önkormányzata részéről 
2.000.000 Ft, azaz Kettőmillió forint megfizetésre került. Kerekharaszt Község 
Önkormányzata kötelezettséget vállal arra, hogy 1.600.000 Ft-ot, azaz 
Egymillió-hatszázezer forintot 2019. március 31. napjáig megfizet Hatvan 
Város Önkormányzat részére a 10403538-49575051-56561001 számú 
bankszámlára történő átutalással a 2018. évi elmaradt hozzájárulás jogcímén.  

 
14.  A 12. pontban foglaltakra tekintettel Felek 2019. évre Kerekharaszt Község 

Önkormányzata részére 4.000.000 Ft, azaz Négymillió forint hozzájárulást 
állapítanak meg, melyet  Kerekharaszt Község Önkormányzata négy egyenlő 
részletben minden negyedévben a negyedév utolsó napjáig köteles Hatvan 
Város Önkormányzata részére megfizetni a 10403538-49575051-56561001 
számú bankszámlára történő átutalással . Ezen fizetési ütemezés a 2019-et 
követő költségvetési években is érvényes.  

 
15.  A támogatás átutalásának elmaradása esetén Hatvan város polgármestere 

15 napos határidő tűzésével fizetési felszólítást küld Kerekharaszt Község 
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Önkormányzata részére. Amennyiben Kerekharaszt Község 
Önkormányzatának likviditási helyzete nem teszi lehetővé a teljesítést a 15 
napos fizetési határidő alatt 30 napos haladékot kérhet. A 30 napos haladék 
letelte után Hatvan Város Önkormányzata az elmaradt hozzájárulásnak a 
haladék leteltétől számított jegybanki alapkamattal megnövelt összegét 
inkasszóval érvényesítheti Kerekharaszt Község Önkormányzata ellen.  

 
16.  Felek a 12. pontban meghatározott finanszírozási elvek alapján minden év 

január 20. napjáig az adott költségvetési évre vonatkozó működési 
hozzájárulás összegét közösen meghatározzák és saját költségvetésükben- 
annak elfogadásával egyidejűleg- jóváhagyják. A központi költségvetési 
finanszírozás rendszerének változása esetén Felek jelen megállapodást teljes 
egészében felülvizsgálják az adott költségvetési év január 20. napjáig. 

 
17.  A Hivatal működése során költségvetése terhére visszterhesen szerzett 

bármely ingatlan és ingó vagyon a Hivatal tulajdonába kerül, melynek 
megszűnése esetén ezen vagyontárgyak megosztása az önkormányzatok 
által a szerzéskor viselt költségek arányában történik. A Hivatal által 
ingyenesen szerzett bármely ingatlan és ingó vagyon a Hivatal tulajdonába 
kerül, melynek megszűnése esetén ezen vagyontárgyak megosztása 
létszámarányosan történik. A megosztásnál a vagyontárgyak nettó értékét kell 
figyelembe venni. 

 
IV. Záró rendelkezések:  
 

18.  A Hivatalt megszüntetni, abból kiválni vagy ahhoz csatlakozni kizárólag az 
Mötv-ben meghatározott feltételekkel lehet. Ezen kívül a megállapodás 
bármikor módosítható , melynek érvényességéhez  a felek  képviselő-
testületeinek minősített többséggel hozott jóváhagyó (elfogadó) határozata 
szükséges . 

 
 

19.  Jelen megállapodást Kerekharaszt Község Önkormányzata 
_____/2019.(II.13.) számú határozatával Hatvan Város Önkormányzata 
_____/2019.(II.21.) számú határozatával hagyta jóvá. 

 
 
Kelt: 
 
 Hatvan, 2019. február 28. Kerekharaszt, 2019. február 28. 
 
 
 
 Horváth Richárd Szabó Ádám 
 Hatvan város polgármestere Kerekharaszt község polgármestere 


