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1. melléklet a 132/2019.(XII. 11.) képviselő-testületi határozathoz  

2.számú MÓDOSÍTÓ OKIRAT 

Herédi Közös Önkormányzati Hivatal létrehozásáról elfogadott Megállapodáshoz  

1. Heréd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 224/2012.(XII.6.) valamint Nagykökényes 
Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 110/2012.(XII.7.) számú önkormányzati 
határozataival a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 
(továbbiakban: Mötv.) 85. § (1) bekezdése alapján 2013. január 1. napjától határozatlan időre 
közös önkormányzati hivatalt (továbbiakban: Hivatal) hoztak létre a Heréd Nagykökényes 
Körjegyzőség jogutódjaként. Társult Önkormányzatok a Hivatalt létrehozó megállapodást jelen 
okirat szerint 2. szám alatt az alábbiak szerint módosítják: 

2. A Megállapodás 1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:  

„ 1. Előzmények 

a)  Heréd Községi Önkormányzat (székhelye: 3011 Heréd, Rákóczi Ferenc út 39.) és 
Nagykökényes Községi Önkormányzat (cím: 3012 Nagykökényes, Szabadság út 37.) a 
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban: 
Mötv.) 85. § (1) bekezdése alapján 2013. január 1. napjától határozatlan időre közös 
önkormányzati hivatalt (továbbiakban: Hivatal) hoztak létre a Heréd Nagykökényes 
Körjegyzőség jogutódjaként.  

 

b) Kerekharaszt Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 124/2019. (XI.25.) sz. képviselő-
testületi határozatával kezdeményezte a Herédi Közös Önkormányzati Hivatalhoz csatlakozását, 
melyet a Hivatalt alapító Heréd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 144/2019. (XI.26.) 
sz. képviselő-testületi határozatával, Nagykökényes Községi Önkormányzat Képviselő-
testülete168/2019. (XI.27.) sz. képviselő-testületi határozatával jóváhagyott.” 

3. A Megállapodás 2. pontjában a Hivatal székhelyében az út megnevezése pontosításra kerül 
Rákóczi Ferenc út-ra. 

4. A Megállapodás 3. pontjában a Hivatal közös önkormányzati hivatal illetékességi területe 
kiegészül  Kerekharaszt község közigazgatási területével. 

5. A Hivatal létszáma 3 fővel emelkedik, a Megállapodás 5. pontja helyébe a következő 
rendelkezés lép:  

„ 5. A Hivatal létszáma: 12 fő, herédi székhelyén a jegyző vezetésével 5 fő ügyintéző, 1 fő 
ügykezelő és 1 fő hivatalsegéd; kerekharaszti kirendeltségén 1 fő aljegyző, 1 fő ügyintéző 
és 1 fő hivatalsegéd, nagykökényesi kirendeltségén 1 fő ügyintéző működik. A hivatali 
dolgozók munkaköri megoszlása a következő:  

− 1 fő jegyző 

− 1 fő aljegyző 

− 3 fő gazdálkodási ügyintéző, 

− 1 fő pénzügyi ügyintéző, 

− 1 fő adóügyi ügyintéző, 
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− 2 fő igazgatási ügyintéző -anyakönyvvezető kapcsolt munkakörben, 

− 1 fő ügykezelő 

− 2 fő hivatalsegéd.” 

 

6. A Megállapodás 7. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:  

„7. A képviselő-testületek vállalják, hogy a közös önkormányzati hivatal esetleges megszűnése 
esetén az alábbi létszámot áthelyezéssel, kinevezés módosítással, más közös önkormányzati 
hivatalhoz csatlakozással, vagy új közös önkormányzati hivatal létrehozásával tovább 
foglalkoztatják: 

a)  Heréd Községi Önkormányzat 1 fő jegyző, 5 fő ügyintéző, 1 fő ügykezelő és 1 fő 
hivatalsegéd, 

b) Kerekharaszt Községi Önkormányzat 1 fő aljegyző, 1 fő ügyintéző és 1 fő 
hivatalsegéd, 

c) Nagykökényes Községi Önkormányzat 1 fő ügyintéző. 
 
A közös önkormányzati hivatal esetleges megszűnése esetén a jegyző közszolgálati jogviszonya 
megszűnésével kapcsolatos juttatásokat a települések lakosságszám arányosan biztosítják.” 
 

7. A Megállapodás kiegészül a következő 8/a. ponttal a kerekharaszti Kirendeltségről:  

„ 8/a. Kerekharaszt településen a Bimbó utca 2. szám alatt állandó jelleggel működő kirendeltség 
biztosítja a folyamatos ügyintézést és az ügyfélfogadást. Ügyfélfogadás a kirendeltségen 
heti 3 alkalommal történik. A Kirendeltségen 1 fő aljegyző, 1 fő gazdálkodási ügyintéző és 
1 fő hivatalsegéd működik. 

 
Az ügyfélfogadás rendje a kerekharaszti kirendeltségen 

  Hétfő: 8,00-12,00 ig és 13,00-15,00 

 Kedd: ügyfélfogadás szünetel 

 Szerda:  8,00-12,00 ig és 13,00-15,00 

 Csütörtök: ügyfélfogadás szünetel, a jegyző vagy az aljegyző 14-16 

óra között ügyfélfogadást tart  

 Péntek:  8,00 - 12,00-ig  

A jegyző, vagy az aljegyző a Kirendeltségen személyesen ügyfélfogadást tart csütörtökönként 
14-16 óra között.” 
 

8. A Megállapodás 9. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:  

„ 9. A kirendeltségek elnevezése és címe:  

a) Herédi Közös Önkormányzati Hivatal Nagykökényesi Kirendeltsége, 3012 Nagykökényes, 
Szabadság út 37. 

 
b) Herédi Közös Önkormányzati Hivatal Kerekharaszti Kirendeltsége, 3009 Kerekharaszt, 
Bimbó utca 2.” 
 

9. A Megállapodás 10. pontja első mondata helyébe a következő rendelkezés lép: 
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„A  Heréd székhely településen az ügyfélfogadás heti 3 alkalommal történik a 3011 Heréd, 
Rákóczi Ferenc út 39. szám alatti hivatali helyiségekben. A jegyző, vagy akadályoztatása 
esetén az aljegyző heti 1 alkalommal, keddenként 13.00-15.00 óra között személyes 
ügyfélfogadást tart.” 

 

10. A Megállapodás 11. pontja b) – c) pontjai helyébe a következő rendelkezés lép:  

(A Hivatal működési költségeit a következők szerint biztosítják a társult önkormányzatok:) 

„ b.) amennyiben a központi költségvetési támogatás nem fedezi a teljes Hivatal bér és 
járulék, valamint a lakosságszám arányos mértékben tervezett szakmai dologi kiadásait, úgy 
a hiányt Heréd, Kerekharaszt és Nagykökényes községi önkormányzatok lakosságszám 
arányosan biztosítják azzal a különbséggel, hogy a Kerekharaszt Községi Önkormányzat 
részletes, évente előre egyeztetett költségvetések szerint önállóan fizeti meg a Kerekharaszt 
település alapján járó többlet állami támogatás feletti, a kizárólag a kerekharaszti 
kirendeltséggel összefüggő kiadások teljes különbözetét is.  

A kizárólag a kerekharaszti Kirendeltséggel összefüggő kiadásnak minősülnek: 
- a Kirendeltségen foglalkoztatott 3 fő köztisztviselő személyi juttatásai,  

- a lakosságszám arányosan tervezett szakmai és egyéb dologi kiadások, 

- a jegyzői többletmunka díjazására és a székhely herédi hivatalban ellátott 
kerekharaszti teljes adóügyi és anyakönyvi ügyintézésre, valamint a gazdálkodással 
összefüggő és elkülönítetten intézendő feladatokra az intézményi költségvetés 
elfogadásakor évente jóváhagyott, 2020. kezdő évben br. havi 255. 000 Ft + járuléka 
személyi juttatás.  

 

c.) amennyiben a központi költségvetési támogatás nem fedezi a közös önkormányzati 
hivatal használatában lévő irodaépületek (székhely és kirendeltségek) fenntartási, 
felújítási, működési költségeit az önkormányzatok külön-külön saját költségvetésükből 
biztosítják.” 

 

11. A Megállapodás 12. pontja második mondata helyébe a következő rendelkezés lép: 

„ A jóváhagyott éves hozzájárulás 1/12 részét Nagykökényes és Kerekharaszt önkormányzata 
havonta előre utalja a székhely Heréd község számlájára minden hónap 5 napjáig.” 

12. A Megállapodás 13. pontja első mondata helyébe a következő rendelkezés lép: 

„A közös önkormányzati hivatal vagyona Heréd Községi Önkormányzat, Nagykökényes 
Községi Önkormányzat és Kerekharaszt Községi Önkormányzat által a leltár szerint biztosított 
ingatlanok, tárgyi eszközök, berendezési tárgyak és egyéb ingóságok térítésmentes használati 
joga. „ 

13. A Megállapodás 15. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 
 

„ 15. Heréd település polgármestere a Mötv. 67. § a) pontja alapján irányítja a Hivatalt.   
E körben tett intézkedéseihez a Nagykökényes településen működő kirendeltségre 
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Nagykökényes település, Kerekharaszt településen működő kirendeltségre Kerekharaszt 
település polgármesterének egyetértése szükséges.” 

 

14. A Megállapodás 16. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

„ 16. A jegyző és az aljegyző kinevezéséhez, felmentéséhez a polgármesterek 100 %-os döntése 
szükséges. A jegyzővel kapcsolatos egyéb munkáltatói jogokat Heréd település polgármestere 
Kerekharaszt és Nagykökényes települések polgármestere valamelyikének egyetértésével 
gyakorolja.” 

 

15. A Megállapodás 17. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

„ 17. A Hivatal köztisztviselői tekintetében a munkáltatói jogokat, továbbá aljegyző kinevezése 
esetén annak tekintetében is az egyéb munkáltatói jogokat a jegyző gyakorolja. A Mötv 81. § 
(4) bekezdésében szabályozott egyetértési jogot a köztisztviselők kinevezéséhez, bérezéséhez, 
felmentéséhez, jutalmazásához, vezetői megbízásához és annak visszavonásához a herédi 
hivatalban dolgozó köztisztviselők esetében Heréd község Polgármestere, Kerekharaszt 
településen működő kirendeltség köztisztviselői esetében Kerekharaszt község polgármestere, 
Nagykökényes településen működő kirendeltség köztisztviselője esetében Nagykökényes község 
polgármestere gyakorolja  – az általa meghatározott  körben. Az aljegyző esetében az egyéb 
munkáltatói jogokat a jegyző Kerekharaszt község polgármestere egyetértésével gyakorolja.” 

16. A Megállapodás 19. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

„ 19. A jegyző a hivatal tevékenységéről évente egy alkalommal beszámol a képviselő-
testületek önállóan megtartott ülésén.’ 

17. A Megállapodás 22. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

„ A Felek együttes ülést nem kívánnak tartani, önállóan megtartott ülésükön döntenek a hivatal 
okiratainak, költségvetésének, zárszámadásának elfogadásáról és a jegyző éves hivatali 
szakmai beszámolójáról is.” 

18. Jelen megállapodás módosítás 2020. január 1-jén lép hatályba. 
 

 

Kelt Heréden, 2019. december …..-én 

 

 

Ilkó Tóth András          Szabó Ádám 
Heréd  Község polgármestere    Kerekharaszt Község polgármestere 

 
 
 
 

Besszer Andrásné 
Nagykökényes Község polgármestere 
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Ellenjegyzem: 
 
                        dr. Farkas Andrea 
                                  jegyző 
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2. melléklet a 132/2019.(XII. 11.) képviselő-testületi határozathoz  

M E G Á L L A P O D Á S  
a Herédi Közös Önkormányzati Hivatal létrehozásáról  

(módosításaival egységes szerkezetben) 

amely létrejött  

Heréd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete (képviseli: Ilkó-Tóth András polgármester), 

Kerekharaszt Községi Önkormányzat Képviselő-testülete (képviseli: Szabó Ádám polgármester), 

és 

Nagykökényes Községi Önkormányzat Képviselő-testülete (képviseli:Besszer Andrásné polgármester)  

(továbbiakban: Felek)  között a mai napon az alábbi feltételekkel. 

1.  Előzmények 

a)  Heréd Községi Önkormányzat (székhelye: 3011 Heréd, Rákóczi Ferenc út 39.) és Nagykökényes 
Községi Önkormányzat (cím: 3012 Nagykökényes, Szabadság út 37.) a Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban: Mötv.) 85. § (1) bekezdése 
alapján 2013. január 1. napjától határozatlan időre közös önkormányzati hivatalt (továbbiakban: 
Hivatal) hoztak létre a Heréd Nagykökényes Körjegyzőség jogutódjaként.  

b) Kerekharaszt Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 124/2019. (XI.25.) sz. képviselő-testületi 
határozatával kezdeményezte a Herédi Közös Önkormányzati Hivatalhoz csatlakozását, melyet a 
Hivatalt alapító Heréd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 144/2019. (XI.26.) sz. 
képviselő-testületi határozatával, Nagykökényes Községi Önkormányzat Képviselő-
testülete168/2019. (XI.27.) sz. képviselő-testületi határozatával jóváhagyott. 

2. A Hivatal elnevezése: „Herédi Közös Önkormányzati Hivatal” , Székhelye: 3011 Heréd, Rákóczi 
Ferenc út 39. 

3. A közös önkormányzati hivatal illetékességi területe: Heréd, Kerekharaszt és Nagykökényes 
községek közigazgatási területe. 

4. A Hivatalt a jegyző vezeti.  

5. A Hivatal létszáma: 12 fő, herédi székhelyén a jegyző vezetésével 5 fő ügyintéző, 1 fő ügykezelő 
és 1 fő hivatalsegéd; kerekharaszti kirendeltségén 1 fő aljegyző, 1 fő ügyintéző és 1 fő 
hivatalsegéd, nagykökényesi kirendeltségén 1 fő ügyintéző működik. A hivatali dolgozók 
munkaköri megoszlása a következő:  

− 1 fő jegyző 

− 1 fő aljegyző 

− 3 fő gazdálkodási ügyintéző, 

− 1 fő pénzügyi ügyintéző, 

− 1 fő adóügyi ügyintéző, 

− 2 fő igazgatási ügyintéző - anyakönyvvezető kapcsolt munkakörben, 

− 1 fő ügykezelő 
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− 2 fő hivatalsegéd. 

6. A közös önkormányzati hivatal megalakulásakor a Heréd-Nagykökényes Körjegyzőség -mint 
jogelőd intézmény- állományából 9 fő köztisztviselője ( 1 üres álláshely) áthelyezéssel, vagy 
kinevezés módosítással a közös önkormányzati hivatal alkalmazásába kerül 2013. január 1-től.    
A körjegyző közös önkormányzati hivatalt vezető jegyzőkénti továbbfoglalkoztatásában 
közalkalmazotti jogviszonya folyamatossága mellett a társult önkormányzatok polgármesteri 
külön megállapodást kötnek. 

7. A képviselő-testületek vállalják, hogy a közös önkormányzati hivatal esetleges megszűnése 
esetén az alábbi létszámot áthelyezéssel, kinevezés módosítással, más közös önkormányzati 
hivatalhoz csatlakozással, vagy új közös önkormányzati hivatal létrehozásával tovább 
foglalkoztatják: 

a)  Heréd Községi Önkormányzat 1 fő jegyző, 5 fő ügyintéző, 1 fő ügykezelő és 1 fő 
hivatalsegéd, 

b) Kerekharaszt Községi Önkormányzat 1 fő aljegyző, 1 fő ügyintéző és 1 fő 
hivatalsegéd, 

c) Nagykökényes Községi Önkormányzat 1 fő ügyintéző.  
A közös önkormányzati hivatal esetleges megszűnése esetén a jegyző közszolgálati jogviszonya 
megszűnésével kapcsolatos juttatásokat a települések lakosságszám arányosan biztosítják. 

 

8. Nagykökényes településen Szabadság út 37. szám alatt állandó jelleggel működő kirendeltség 
biztosítja a folyamatos ügyintézést és az ügyfélfogadást. Ügyfélfogadás a kirendeltségen heti 5 
alkalommal történik. A Kirendeltségen 1 fő ügyintéző, a kapcsolt munkakörű igazgatási előadó-
anyakönyvvezető működik. 

Az ügyfélfogadás rendje a nagykökényesi kirendeltségen 
 

 Hétfő: de. 8.00 – 10.00-ig és du 13.00 - 15.00-ig 

 Kedd: de. 8.00 - 12.00-ig 

 Szerda: egésznap 8.00-12.00 és 12.30-16.30-ig 

 Csütörtök: nincs ügyfélfogadás 

 Péntek: de. 8.00 – 10.00-ig 

A jegyző a Kirendeltségen személyesen ügyfélfogadást tart hétfőn, szerdán, csütörtökön és 

pénteki napokon de. 9.30 – 10.30-ig.  

 

8/a. Kerekharaszt településen a Bimbó utca 2 szám alatt állandó jelleggel működő kirendeltség 
biztosítja a folyamatos ügyintézést és az ügyfélfogadást. Ügyfélfogadás a kirendeltségen heti                
3 alkalommal történik. A Kirendeltségen 1 fő aljegyző, 1 fő gazdálkodási ügyintéző és 1 fő 
hivatalsegéd működik. 

 
Az ügyfélfogadás rendje a kerekharaszti kirendeltségen 

 Hétfő: 8,00-12,00 ig és 13,00-15,00 

 Kedd: ügyfélfogadás szünetel 

 Szerda:  8,00-12,00 ig és 13,00-15,00 

 Csütörtök: ügyfélfogadás szünetel, a jegyző vagy az aljegyző 14-16 

óra között ügyfélfogadást tart  
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 Péntek:  8,00 - 12,00-ig  
A jegyző, vagy az aljegyző a Kirendeltségen személyesen ügyfélfogadást tart csütörtökönként     
14-16 óra között. 

 

9. A kirendeltségek elnevezése és címe:  

a) Herédi Közös Önkormányzati Hivatal Nagykökényesi Kirendeltsége, 3012 Nagykökényes, 
Szabadság út 37. 
 

b) Herédi Közös Önkormányzati Hivatal Kerekharaszti Kirendeltsége, 3009 Kerekharaszt, 
Bimbó utca 2. 

 
 
10. A Heréd székhely településen az ügyfélfogadás heti 3 alkalommal történik a 3011 Heréd, 

Rákóczi Ferenc út 39. szám alatti hivatali helyiségekben. A jegyző, vagy akadályoztatása esetén az 
aljegyző heti 1 alkalommal, keddenként 13.00-15.00 óra között személyes ügyfélfogadást tart.  

Az ügyfélfogadás rendje a Heréden működő hivatalban: hétfő 8.00- 12.00.-ig, kedden 8.00- 
16.00.- ig, szerdán: szünnap, csütörtökön: 13.00.-tól 16.00.-ig, pénteken: szünnap. 
 
 

11. A Felek minden érintett településen biztosítják az igazgatási munka ellátásához szükséges 
személyi és tárgyi feltételeket. 

A Hivatal működési költségeit a következők szerint biztosítják a társult önkormányzatok: 

a) a központi költségvetési hozzájárulásból, 

b) amennyiben a központi költségvetési támogatás nem fedezi a teljes Hivatal bér és 
járulék, valamint a lakosságszám arányos mértékben tervezett szakmai dologi 
kiadásait, úgy a hiányt Heréd, Kerekharaszt és Nagykökényes községi 
önkormányzatok lakosságszám arányosan biztosítják azzal a különbséggel, hogy a 
Kerekharaszt Községi Önkormányzat részletes, évente előre egyeztetett 
költségvetések szerint önállóan fizeti meg a Kerekharaszt település alapján járó 
többlet állami támogatás feletti, a kizárólag a kerekharaszti kirendeltséggel 
összefüggő kiadások teljes különbözetét is.  

A kizárólag a kerekharaszti Kirendeltséggel összefüggő kiadásnak minősülnek: 
-  a Kirendeltségen foglalkoztatott 3 fő köztisztviselő személyi juttatásai,  

- a lakosságszám arányosan tervezett szakmai és egyéb dologi kiadások, 

- a jegyzői többletmunka díjazására és a székhely herédi hivatalban ellátott 
kerekharaszti teljes adóügyi és anyakönyvi ügyintézésre, valamint a 
gazdálkodással összefüggő és elkülönítetten intézendő feladatokra az 
intézményi költségvetés elfogadásakor évente jóváhagyott, 2020. kezdő 
évben br. havi 255. 000 Ft + járuléka személyi juttatás.  

c) amennyiben a központi költségvetési támogatás nem fedezi a közös önkormányzati 
hivatal használatában lévő irodaépületek (székhely és kirendeltségek) fenntartási, 
felújítási, működési költségeit az önkormányzatok külön-külön saját 
költségvetésükből biztosítják. 
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12. A közös önkormányzati hivatal működéséhez a hozzájárulás éves konkrét összegét a 
költségvetés készítésekor határozzák meg az önkormányzatok a 11. pont figyelembevételével és 
a saját költségvetésükben jóváhagyják azt. A jóváhagyott éves hozzájárulás 1/12 részét 
Nagykökényes és Kerekharaszt önkormányzata havonta előre utalja a székhely Heréd község 
számlájára minden hónap 5 napjáig.  

A havi támogatás utalásának elmaradása esetén Heréd Község Polgármestere 15 napos írásbeli 
felszólítást küld a társult önkormányzat számára. 

Amennyiben a társult önkormányzat pénzügyi helyzete nem teszi lehetővé a teljesítést, ezen 15 
napos határidő alatt 30 napos haladékot kérhet, és erre jogosult. 

A 30 napos haladék letelte után Heréd Község Önkormányzata az elmaradt hozzájárulás 
mértékéig inkasszóval élhet a nem teljesítő önkormányzat számlája ellen.  

13. A közös önkormányzati hivatal vagyona Heréd Községi Önkormányzat, Nagykökényes 
Községi Önkormányzat és Kerekharaszt Községi Önkormányzat által a leltár szerint biztosított 
ingatlanok, tárgyi eszközök, berendezési tárgyak és egyéb ingóságok térítésmentes használati 
joga. A leltárban szereplő vagyon az egyes önkormányzatok tulajdonában marad, csak az 
ingyenes használati jog illeti meg a közös önkormányzati hivatalt, melynek megszűnése esetén a 
mellékletben szereplő vagyontárgyak használati joga visszakerül a tulajdonos 
önkormányzathoz. 

14. A közös önkormányzati hivatal működése során költségvetése terhére vásárolt, vagy egyéb 
módon szerzett vagyon (ingatlan, tárgyi eszköz, egyéb ingóság) a közös önkormányzati hivatal 
tulajdonába kerül, melynek megszűnése esetén ezen vagyontárgyak megosztása az 
önkormányzatok által a vásárláskor viselt költségek arányában történik. A más szervtől kapott, 
ingyenesen átvett és a megszűnéskor meglévő vagyon (ingatlan, tárgyi eszköz, stb.) megosztása 
lakosságszám-arányosan történik.  

15. Heréd település polgármestere a Mötv. 67. § a) pontja alapján irányítja a Hivatalt. E körben tett 
intézkedéseihez a Nagykökényes településen működő kirendeltségre Nagykökényes település, 
Kerekharaszt településen működő kirendeltségre Kerekharaszt település polgármesterének 
egyetértése szükséges.  

16. A jegyző és az aljegyző kinevezéséhez, felmentéséhez a polgármesterek 100 %-os döntése 
szükséges. A jegyzővel kapcsolatos egyéb munkáltatói jogokat Heréd település polgármestere 
Kerekharaszt és Nagykökényes települések polgármestere valamelyikének egyetértésével 
gyakorolja. 

17. A Hivatal köztisztviselői tekintetében a munkáltatói jogokat, továbbá aljegyző kinevezése 
esetén annak tekintetében is az egyéb munkáltatói jogokat a jegyző gyakorolja. A Mötv 81. § 
(4) bekezdésében szabályozott egyetértési jogot a köztisztviselők kinevezéséhez, bérezéséhez, 
felmentéséhez, jutalmazásához, vezetői megbízásához és annak visszavonásához a herédi 
hivatalban dolgozó köztisztviselők esetében Heréd község Polgármestere, Kerekharaszt 
településen működő kirendeltség köztisztviselői esetében Kerekharaszt község polgármestere, 
Nagykökényes településen működő kirendeltség köztisztviselője esetében Nagykökényes 
község polgármestere gyakorolja  – az általa meghatározott  körben. Az aljegyző esetében az 
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egyéb munkáltatói jogokat a jegyző Kerekharaszt község polgármestere egyetértésével 
gyakorolja. 

18. A Hivatal mindkét településen ellátja az alábbi feladatokat:  

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

- bizottságok működésével kapcsolatos hivatali feladatok,  

- a polgármesterek és a jegyző feladat- és hatáskörébe tartozó ügyek döntésre való előkészítése, 
végrehajtása, 

- költségvetés, zárszámadás, pénzügyi beszámolók készítése,  

- gazdálkodással kapcsolatos napi ügyek intézése, 

- adatkezelés, nyilvántartások vezetése, 

- anyakönyvi ügyintézés, 

- ügyfélfogadás,  

- önkormányzati intézmények működésével összefüggő hivatali feladatok, 

- beruházásokkal, pályázatokkal összefüggő hivatali feladatok,  

- közfoglalkoztatással összefüggő hivatali feladatok. 

 

19. A jegyző a hivatal tevékenységéről évente egy alkalommal beszámol a képviselő-testületek 
önállóan megtartott ülésén.  

20. A közös önkormányzati hivatal jegyzője, vagy akadályoztatása esetén - kinevezése esetén- az 
aljegyző, kivételesen a jegyző megbízottja- köteles mindkét település képviselő-testületeinek és a 
bizottságok ülésén részt venni és ott a szükséges tájékoztatást megadni, melynek érdekében a 
képviselő-testületek üléseik időpontját összehangolják. 

21. A Hivatal szervezetére, működésére és egyes adataira vonatkozó részletes rendelkezéseket a 
Hivatal – mint költségvetési szerv – SZMSZ-e, Ügyrendje és Alapító Okirata tartalmazza. Ezek 
jóváhagyásáról a Felek (együttesen) döntenek.  

22. A Felek együttes ülést nem kívánnak tartani, önállóan megtartott ülésükön döntenek a hivatal 
okiratainak, költségvetésének, zárszámadásának elfogadásáról és a jegyző éves hivatali szakmai 
beszámolójáról is. 

23. A Hivatalt megszüntetni, abból kiválni vagy ahhoz csatlakozni kizárólag az általános 
önkormányzati választások napját követő 60 napon belül lehet. 2013. kezdő évben a Mötv. 
átmeneti szabályai értelmében a csatlakozás végső határideje: 2013.03.01. Ezen kívül a 
megállapodás bármikor módosítható. 

 

24. Jelen megállapodás érvényességéhez a felek mindegyikének minősített többséggel hozott 
jóváhagyó határozata szükséges. Ugyancsak a felek mindegyikének minősített többséggel hozott 
egybehangzó döntése szükséges a megállapodás módosításához.  

Kelt, Heréd-Nagykökényes, 2012. december 7. 

………………………………..    ……………………………….. 
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           Kómár József   sk.      Gáspár Tamás sk.  
Heréd település polgármestere    Nagykökényes település polgármestere  
 

Hitelesítések: 

A módosításaival egységes szerkezetű, 2020.január 1-jétől hatályos szövegű megállapodást 
hitelesítem: 

 

Heréd, 2019. december … 

 

………………………………..    ……………………………….. 

           Ilkó-Tóth András         Besszer Andrásné   
Heréd Község polgármestere    Nagykökényes Község polgármestere  
 

……………………………….. 

Szabó Ádám. 
Kerekharaszt Község polgármestere 

 

 

Záradék:  

Elfogadva: Heréd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 224/2012.(XII.6.) valamint 
Nagykökényes Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 110/2012.(XII.7.) számú önkormányzati 
határozataival, 1. szám alatt módosítva 2018. február 6. hatállyal az 1/2018.(II.6.) Heréd-
Nagykökényes együttes önkormányzati határozattal. 2. szám alatt módosítva 2020. január 1. hatállyal 
Heréd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete  …../2019.(XII…..) számú, Kerekharaszt Községi 
Önkormányzat Képviselő-testülete  …../2019.(XII…..) számú, Nagykökényes Községi Önkormányzat 
Képviselő-testülete  …../2019.(XII…..) számú egyenként minősített többséggel elfogadott 
határozataival. 

 

Heréd, 2019. december …..    

       dr. Farkas Andrea 
         jegyző 
 


