Meeállapodás
Közös önkormányzati hivatal fenntartására
(Egységes szerkezetbe foglalva a 2020. január 1. napján hatályba lépő módosításokkal)

A Sásdi Közös Önkormányzati Hivatal létrehozására és működtetésére a felek között 2013.
január 17. napján kötött megállapodás 2020. január 1-jével történő módosítása,
Baranyaszentgyörgy Község Önkormányzata kiválása miatt a tagok a megállapodást
módosítják, és annak módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövegét a következőképpen
állapítják meg.
(a jelen módosítással érintett rendelkezések dőlt, vastag betűvel szedve)
A megállapodás létrejött:
- Sásd Város Önkormányzata (7370 Sásd, Dózsa György utca 32.)
képviseletében Dr. Jusztinger János polgármester
- Felsőegerszeg Község Önkormányzata (7370 Felsőegerszeg, Fő u. 8.)
képviseletében Herke Csaba polgármester
- Gödre Község Önkormányzata (7386 Gödre, Béke utca 4.)
képviseletében Gelencsér Gábor polgármester
- Meződ Község Önkormányzata (7370 Meződ, Ságvári u. 34.)
képviseletében Merk Zsolt polgármester
- Pálé Község Önkormányzata (7370 Pálé, Árpád u. 25.)
képviseletében Markóné Héder Tímea polgármester
- Varga Község Önkormányzata (7370 Varga, Fő u. 32.)
képviseletében Lukácsné Lembach Anita polgármester
- Vázsnok Község Önkormányzata (7370 Vázsnok, Római u. 14.)
képviseletében Gombár József polgármester
a továbbiakban együtt: társult önkormányzatok
között Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a
továbbiakban: Mötv.) 84-95. §-ai alapján az alábbiak szerint.
1, A társult önkormányzatok az önkormányzat működésével, valamint a polgármester vagy a
jegyző feladat- és hatáskörébe tartozó ügyek döntésre való előkészítésével és végrehajtásával
kapcsolatos feladatok ellátására közös önkormányzati hivatalt hoznak létre. A hivatal
közreműködik az önkormányzatok egymás közötti, valamint az állami szervekkel történő
együttműködésének összehangolásában.
2. A közös hivatalt létrehozó önkonnányzatok neve, székhelye, képviselője, a társuláshoz
tartozó települések lakosságszáma:
- Sásd Város Önkormányzata (7370 Sásd, Dózsa György utca 32.)
3051
képviseletében Dr. Jusztinger János polgármester
- Felsőegerszeg Község Önkormányzata (7370 Felsőegerszeg, Fő u. 8.)
130
képviseletében Herke Csaba polgármester
- Gödre Község Önkonnányzata (7386 Gödre, Béke utca 4.)
849
képviseletében Gelencsér Gábor polgármester
- Meződ Község Önkormányzata (7370 Meződ, Ságvári u. 34.)
118
képviseletében Merk Zsolt polgármester
- Pálé Község Önkormányzata (7370 Pálé, Árpád u. 25.)
104
képviseletében Markóné Héder Tímea polgármester
- Varga Község Önkormányzata (7370 Varga, Fő u. 32.)
87
képviseletében Lukácsné Lembach Anita polgármester
- Vázsnok Község Önkonnányzata (7370 Vázsnok, Római u. 14.)
132
képviseletében Gombár József polgármester
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3. Az együtt fenntartott közös önkormányzati hivatal (a továbbiakban: hivatal) elnevezése,
székhelye
Sásdi Közös Önkormányzati Hivatal
7370 Sásd, Dózsa György utca 32.
Telephelye:
7386 Gödre, Béke utca 4.
Sásdi Közös Önkormányzati Hivatal
Gödrei Kirendeltsége
4. A hivatal felépítése
A hivatal a székhelyen működő hivatali szervezetből és Gödre községben működő állandó
kirendeltségből áll. A székhelytelepülés és a kirendeltség települése kivételével a
tagtelepüléseken (Felsőegerszeg, Meződ, Pálé, Varga és Vázsnok községekben) az igazgatási
tevékenység szervezése időszakos ügyfélfogadással, ügyfélszolgálati megbízott útján történik.
5. A hivatal létszáma
I. Székhelyen működő hivatali szervezet:
26fő
II. Ügyfélszolgálati megbízottak az /. pontból:
1fő
III. Gödrei Kirendeltség___________________________ 4fő
Összesen:
30fő
A hivatal összlétszámát - és ezen belül az ügyfélszolgálati megbízottak és a kirendeltség
létszámát - a társult önkormányzatok közösen, ezen megállapodás keretében állapítják meg. A
székhelyen működő hivatali szervezet felépítését, szerkezetét Sásd Város Képviselő-testülete
állapítja meg.
6. Az ügyfélszolgálati megbízottak a székhelytelepülésen és a kirendeltség településén kívüli
tagtelepülésen (a továbbiakban: tagtelepülés) kihelyezett ügyfélfogadást tartanak a következő
munkarendben:
Minden tagtelepülésen hetente 1 munkanapon legalább 2 óra ügyfélfogadást tart az
ügyfélszolgálati megbízott. Az ügyfélfogadás során a lakosság számára segítséget nyújt
tájékoztatással, iratok megszerkesztésével, kérelmek benyújtásával, befogadásával ügyeik
elintézésében. Az ügyfélszolgálati megbízott munkáját mobiltelefon, internetkapcsolattal
rendelkező számítógép és scanner segíti. A tagtelepülési ügyfélfogadási időpontokat és
helyszíneket az érintett polgármesterrel egyeztetve a jegyző határozza meg. A döntésről a
tagtelepülés hirdetőtábláján, a tagtelepülés és Sásd honlapján tájékoztató hirdetményt kell
közzétenni.
A tagtelepülés ügyfélfogadásához megfelelő, a kulturált ügyintézésre alkalmas, berendezett
irodahelyiséget, internetkapcsolatot, nyomtatót és scannert a tagtelepülés önkormányzata
biztosít. Az önkormányzatok viselik a helyiség fenntartásával összefüggő költségeket (pl. áram,
víz, fűtés díja), biztosítják a szükséges infrastruktúrát (pl. intemetelőfizetés), a helyiség
takarítását, nyitvatartását, a településen a kézbesítési feladatok ellátását (pl. hivatalsegéd
gondnok).
A hivatal biztosítja a tagtelepülési ügyfélszolgálat működéséhez szükséges irodaszert,
számítógépet, mobiltelefon, postadíj megtérítését és viseli ennek költségeit.
7. A gödrei kirendeltség (a továbbiakban: kirendeltség) tekintetében a hivatal működteti a
Gödre Község Önkormányzatától ingyenes használatba kapott kirendeltségi irodaépületet. A
hivatal viseli a fenntartással és működtetéssel kapcsolatos valamennyi dologi költséget (fűtés,
világítás, víz, telefon, internet, postákig, stb.). Ezzel szemben Gödre Község Önkormányzata
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saját költségvetéséből köteles gondoskodni a településen a kézbesítési feladatok ellátásáról, az
irodaépület takarításáról és a fűtőről.
A kirendeltséget kirendeltség-vezető vezeti, aki a jegyző megbízásából ellátja a Gödre Község
Önkormányzata Képviselő-testülete működésével kapcsolatos jegyzői feladatokat. A
kirendeltség-vezető kiadmányozási joggal ellátja továbbá a települést érintő önkormányzati és
államigazgatási hatósági feladatkört, a hivatal szervezeti és működési szabályzatában foglaltak
szerint. A pénzügyi-gazdálkodási feladatok ellátásához a hivatal egy pénzügyi előadót biztosít
(az 5. pont III. létszámkereten belül).
8. A hivatal irányítása
I. Az irányítási jogok közül a hivatal:
a) átalakítása és megszüntetése,
b) működésére, a közfeladatok ellátására vonatkozó, és az erőforrásokkal való szabályszerű és
hatékony gazdálkodáshoz szükséges követelmények érvényesítése,
c) a hivatal működtetéséhez szükséges költségvetési hozzájárulás mértékének és arányának
megállapítása
jogköröket a képviselő-testületek gyakorolják.
II. Sásd Város Képviselő-testülete, mint irányító szerv gyakorolja:
a) a hivatal szervezeti és működési szabályzatának jóváhagyása,
b) a bevételi és kiadási előirányzatokkal való gazdálkodás rendszeres figyelemmel kísérése, a
végrehajtás, illetve a közfeladatok megvalósításának veszélye esetén a szükséges intézkedések
megtétele,
c) a hivatal költségvetésének elfogadása és módosítása, a végrehajtásáról szóló beszámoló
elfogadása, az önkormányzat költségvetési és zárszámadási rendeletében
jogköröket.
III. Sásd város polgármestere az irányító szerv vezetőjeként gyakorolja:
a) a jegyző és az aljegyző tekintetében a kinevezés, annak visszavonása, a jegyző felett az
egyéb munkáltatói jogok gyakorlása,
b) az Mötv. 81. § (4) bekezdésében szabályozott - a hivatal által foglalkoztatott köztisztviselők
és egyéb alkalmazottak kinevezéséhez, bérezéséhez, vezetői megbízásához, felmentéséhez,
vezetői megbízásának visszavonásához és jutalmazásához szükséges - egyetértés,
c) a hivatal jelentéstételre vagy beszámolóra való kötelezése,
d) a hivatal elemi költségvetésének és zárszámadásának jóváhagyása
jogköröket.
IV. Gödre község polgármesterét a képviselő-testületi döntések végrehajtása tekintetében a
kirendeltség-vezető felé utasításadási jog, a kirendeltség működtetésével, a kirendeltség
köztisztviselői, egyéb alkalmazottai foglalkoztatásával (kinevezés, vezetői megbízás, felmentés,
vezetői megbízás visszavonása, jutalmazás) kapcsolatos ügyekben véleményezései jog illeti
meg. A jegyző tájékoztatni köteles Gödre polgármesterét a Gödrei Kirendeltséget érintő
alapvető kérdésekben: pl. ügyfélfogadási idő meghatározása, a köztisztviselők, egyéb
alkalmazottak munkaköri leírásának megállapítása stb.
9. A hivatal vezetése
A hivatal vezetője a jegyző, kinevezése a Mötv. 82-83. §-ai, valamint a közszolgálati
tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezéseinek megfelelően történik. A
jegyzőt Sásd város polgármestere pályázat alapján határozatlan időre nevezi ki és gyakorolja
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felette a munkáltatói jogokat. A pályázati eljárásban a társult önkormányzatok polgármestereit
véleményezési jog illeti meg.
A jegyző évente köteles tájékoztatót adni a hivatal működéséről a társult önkormányzatok
polgármesterei előtt, koordinációs értekezlet keretében. A koordinációs értekezletet Sásd
város polgármestere hívja össze, évente legalább egyszer, december hónapban, illetve szükség
szerint. Ha a polgármesterek bármelyike kezdeményezi a koordinációs értekezlet megtartását,
Sásd város polgármestere köteles a koordinációs értekezletet összehívni.
10. A hivatal költségvetése, költségvetési hozzájárulás
A hivatal éves költségvetését - az önkormányzat költségvetési rendeletében - Sásd Város
Képviselő-testülete állapítja meg. A költségvetés tartalmazza a hivatal működéséhez szükséges
pénzügyi hozzájárulás (a továbbiakban: költségvetési hozzájárulás) képviselő-testületek által
elfogadott mértékét
önkormányzatonként.
A költségvetési hozzájárulás
mértékét
lakosságarányosan kell megállapítani.
A megállapított költségvetési hozzájárulást havi bontásban a tárgyhót megelőző hónap 25.
napjáig kell a hivatal számlájára elutalni.
A költségvetési hozzájárulás határidőben történő teljesítése érdekében valamennyi társult
önkormányzat a pénzforgalmi szolgáltatójának a beszedési megbízás teljesítésére vonatkozóan
hozzájárulást, felhatalmazó nyilatkozatot ad, amely alapján a hivatal beszedési megbízást
nyújthat be a pénzforgalmi szolgáltatóhoz. A beszedési megbízás benyújtására két alkalommal
történt írásos felszólítást követően kerülhet sor, 60 napon túli késedelem esetén.
11. A hivatal székhelyen található ingó és ingatlan vagyonát Sásd Város Önkormányzata
biztosította és biztosítja folyamatosan a működtetés idejére. A telephelyen található ingó és
ingatlan vagyont Gödre Község Önkormányzata biztosítja a kirendeltség működtetésének
idejére. Ennek megfelelően a hivatal használatában van
I. Sásd Város Önkormányzata által bevitt vagyon: a Sásd, Dózsa György utca 32. szám alatti,
106/1. hrsz. városháza épület, az itt található ingóságokat a Sásd Város Polgármesteri Hivatala
2012. december 31-én felvett vagyonleltára tartalmazza.
II. a Gödre Község Önkormányzata által bevitt vagyon: a Gödre, Béke utca 4. szám alatti, 222.
hrsz. irodaépület, az itt található ingóságokat a Gödrei Körjegyzőség által 2012. december 31én felvett vagyonleltár tartalmazza.
A hivatal vagyona tekintetében a tulajdonosi jogok és kötelezettségek gyakorlásának rendjét
Sásd Város Önkormányzata vagyonrendelete szabályozza.
12. Jelen megállapodás határozatlan időre szól. A hivatalt megszüntetni, a megállapodást
felmondani vagy a közös fenntartáshoz csatlakozni az általános önkonnányzati választások
napját követő hatvan napon belül lehet.
Valamennyi társult önkormányzat képviselő-testülete minősített többséggel hozott döntése
szükséges a csatlakozáshoz.
A megállapodás elfogadása és módosítása, valamint a hivatal megszüntetése és átalakítása a
társult képviselő-testületek mindegyikének minősített többséggel hozott egybehangzó döntése
alapján történik.
13. A közös működtetés megszüntetésekor a társult önkormányzatok egymással, illetve a kilépő
taggal elszámolnak, a hivatal által szerzett vagyoni jogok és kötelezettségek a jogutód szervet,
ennek hiányában a társult önkormányzatokat illetik a bevitt tulajdoni részarány szerint. Ennek
megfelelően kiválás vagy a hivatal jogutód nélküli megszüntetése esetén Gödre Község
Önkormányzata a l l . pontban foglalt, bevitt vagyontárgyaira jogosult.
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14. A közös fenntartás megszűnik:
- ha valamennyi társult önkormányzat képviselő-testülete minősített többséggel hozott
döntésével elhatározta a közös fenntartás megszüntetését,
- törvény rendelkezése alapján,
- a bíróság jogerős döntése alapján.
15 .A megállapodást 2019. december 31. napjával felmondta Baranyaszentgyörgy Község
Önkormányzata, a közös hivatali feladatokat 2020. január 1-től a Mindszentgodisai Közös
Önkormányzati Hivatal fenntartásához csatlakozva látja el.
16. A megállapodás módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege 2020. január 1.
napjától hatályos, ezzel egyidejűleg hatályát veszti a megállapodás korábbi szövege, a felek
között 2013. január 18. napján kötött megállapodás.
Sásd, 2019. december 18.

Dr. Jusztinger János
polgármester Sásd

Herke Csaba
polgármester Felsőegerszeg

Gelencsér Gábor
polgármester Gödre

Merk Zsolt
polgármester Meződ

Markóné Héder Tímea
polgármester Pálé

Lukácsné Lembach Anita
polgármester Varga

Gombár József
polgármester Vázsnok

Dr. Kajdon Béla
jegyző
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Záradék:
A Sásdi Közös Önkormányzati Hivatal fenntartására kötött, 2020. január 1-jétől hatályos
szövegű megállapodását jóváhagyta:

Sásd Város Önkormányzata
Képviselő-testülete

147/2019.(XII. 17.) számú határozatával

Felsőegerszeg Község Önkormányzata
Képviselő-testülete

53/2019.(XII. 11) számú határozatával

Gödre Község Önkormányzata
Képviselő-testülete

47/2019.(XII. 12.) számú határozatával

Meződ Község Önkormányzata
Képviselő-testülete

30/2019.(XII. 13.) számú határozatával

Pálé Község Önkormányzata
Képviselő-testülete

55/2019.(XII. 12.) számú határozatával

Varga Község Önkormányzata
Képviselő-testülete

56/2019.(XII. 12.) számú határozatával

Vázsnok Község Önkormányzata
Képviselő-testülete

44/2019.(XI. 11.) számú határozatával

Okirat száma: 2/2019.

Módosító okirat
ASásdi Közös Önkormányzati HivatalSásd Város Képviselő-testülete, Baranyaszentgyörgy
Község Képviselő-testülete, Felsőegerszeg Község Képviselő-testülete, Gödre Község
Képviselő-testülete, Meződ Község Képviselő-testülete, Pálé Község Képviselő-testülete,
Varga Község Képviselő-testülete és Vázsnok Község Képviselő-testülete által2013.
január 18. napján kiadott, 249-6/2013. számú alapító okiratát az államháztartásról szóló
2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a alapján -figyelemmel Sásd Város Képviselőtestületel47/2019.(X II.17.) számú határozatára, Felsőegerszeg Község Képviselőtestülete90/2 019. (XII. 11)
számú
határozatára,
Gödre
Község
Képviselőtestülete/2019.(XII.12.)
számú
határozatára,
Meződ
Község
Képviselőhatározatára,
testülete69/2019.(XII.16.)
számú
Pálé
Község
Képviselőszámú
határozatára,
Varga
testülete98/2 019. (XII. 13.)
Község
Képviselőtestülete71/2019.(XII.12.)
számú
határozatára,
Vázsnok
Község
Képviselőtestü!ete44/2019.(X I.ll.) számú határozatára, továbbá Baranyaszentgyörgy Község
Képviselő-testülete
60/2019.(XII.9.)
számúhatározatára-a
következők
szerint
módosítom:
1. Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 111. § (26) bekezdésének előírása
szerint a költségvetési szerv alapító okiratának 2015. január 1-jét követően soron
következő első módosítására került sor a kincstár által rendszeresített
formanyomtatványnak megfelelően. A tartalmi változások nélkül átvezethető
módosítások, sorszámváltozások jelen módosító okiratban nem szerepelnek.
2. Az alapító okirat a következő 2.1. ponttal egészül ki.
„A költségvetési szerv alapításának dátuma: 1995. július 1."
3. Az alapító okirat 10. pontja „Alapítói jogokat gyakorló irányító szervek neve,
székhelye" elnevezésű pontja - mely aa módosított okirat 2.2. pontjában „A
költségvetési szerv alapítására, átalakítására, megszüntetésére jogosult szerv"
alcímmel szerepel - felsorolásából elhagyásra kerül Baranyaszentgyörgy Község
Önkormányzata, és az önkormányzatok felsorolása az alábbi táblázatos formában
kerül megnevezésre:
„2.2. A költségvetési szerv alapítására, átalakítására, megszüntetésére jogosult szervek
megnevezése
Sásd Város Önkormányzata

székhelye
7370 Sásd, Dózsa György utca 32.
7370 Felsőegerszeg, Fő utca 8.
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Felsőegerszeg
Község
Önkormányzata
Gödre Község Önkormányzata

7386 Gödre, Béke utca 4.

4

Meződ Község Önkormányzata

7370 Meződ, Ságvári utca 34.

5

Pálé Község Önkormányzata

7370 Pálé, Árpád utca 25.

6

Varga Község Önkormányzata

7370 Varga, Fő utca 32.

7

Vázsnok
Önkormányzata

7370 Vázsnok, Római utca 14.

1
2

Község

4. Az alapító okirat 5. pontjában - mely a módosított okirat 4.3. pontjában szerepel - A
költségvetési szerv közfeladata alcímhez tartozó szöveg helyébe a következő szöveg
lép:
„A hivatal ellátja az Mötv.-ben és a vonatkozó egyéb jogszabályokban a számára
meghatározott feladatokat Sásd, Felsőegerszeg, Gödre, Meződ, Pálé, Varga és Vázsnok
települések vonatkozásában. A hivatal feladatait részletesen a társult települések
önkormányzatai által jóváhagyott, a közös hivatal működtetésére és fenntartására létrejött
megállapodás tartalmazza.
Felsőegerszeg, Meződ, Pálé, Varga és Vázsnok településeken az ügyfélfogadás megszervezése
ügyfélszolgálati megbízott útján történik.
Gödre településen az igazgatási, adózási tevékenység állandó kirendeltség működtetésével
folyik."
5. Az alapító okirat 8. pontjában - mely a módosított okirat 4.5. pontjában szerepel - A
költségvetési szerv illetékessége, működési területe alcímhez tartozó felsorolásában
„Baranyaszentgyörgy" település elhagyásra kerül.
6. Az alapító okirat 12. pontjában - mely a módosított okirat 5.2. pontjában szerepel - A
költségvetési szervnél alkalmazásban álló személyek jogviszonya alcímhez tartozó
szöveg helyébe a következő táb ázat lép:

1
2
3

foglalkoztatási jogviszony

jogviszonyt szabályozó jogszabály

közszolgálati jogviszony

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX.
törvény

munkaviszony
megbízásos jogviszony

a Munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény
a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény

közfoglalkoztatási jogviszony

a közfoglalkoztatásról és a közfoglalkoztatáshoz
kapcsolódó, valamint egyéb törvények módosításáról
szóló 2011. évi CVI. törvény

4
7.

Az alapító okirat 11. pontja elhagyásra kerül.

8.

Közfeladatátadással kapcsolatos rendelkezések:
8.1. Az
átadásra kerülő
közfeladat
megjelölése
és
az
átadásának
oka:Baranyaszentgyörgy település vonatkozásában az önkormányzat működésével,
valamint a polgármester vagy a jegyző feladat- és hatáskörébe tartozó ügyek döntésre
való előkészítésével és végrehajtásával kapcsolatos közfeladat Baranyaszentgyörgy
Község Képviselő-testülete közös hivatal fenntartására kötött megállapodást felmondó
60/2019.(XII.9.) számú határozatával átadásra kerül. Baranyaszentgyörgy Község
Önkormányzata a Mindszentgodisai Közös Önkormányzati Hivatal fenntartásához
csatlakozott.
8.2. Közfeladat átvevőjének
8.2.1.

megnevezése: Mindszentgodisai Közös Önkormányzati Hivatal

. 8.2.2.székhelye:7391 Mindszentgodisa, Kossuth Lajos utca 70.
8.3. A kötelezettségvállalás rendje
8.3.1. Az átadó költségvetési szerv által vállalható kötelezettségek köre és
mértéke:
Baranyaszentgyörgy település vonatkozásában végzett hivatali feladatok ellátásához
szükséges mértékig vállalható kötelezettség.
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8.3.2.Az átadó költségvetési szerv általi kötelezettségvállalások határideje:
Baranyaszentgyörgy település vonatkozásában végzett hivatali feladatellátást érintően a
kötelezettségvállalás utolsó napja 2019. december 31.
Jelen módosító okiratot 2020. január 1.napjától kell alkalmazni.

Kelt: Sásd, 2019. december 18.

Dr. jusztinger JánosHerke Csaba
polgármesterSásdpolgármester Felsőegerszeg

Gelencsér GáborMerk Zsolt
polgármester Gödrepolgármester Meződ

Markóné HéderTímeaLukácsné Lembach Anita
polgármesterPalépolgármester Varga

Gombár József
polgármesterVázsnok
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Okirat száma: 1/2019.

Alapító okirat
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a alapján a Sásdi Közös
Önkormányzati Hivatal alapító okiratát a következők szerint adom ki:

1.
A költségvetési szerv
megnevezése, székhelye, telephelye
1.1.

A költségvetési szerv
1.1.1. megnevezése:Sásdi Közös Önkormányzati Hivatal

1.2.

A költségvetési szerv
1.2.1. székhelye:7370 Sásd, Dózsa György utca 32.
1.2.2. telephelye:_____________________ ______

1

telephely megnevezése

telephely címe

Sásdi Közös Önkormányzati Hivatal Gödrei
Kirendeltsége

7386 Gödre, Béke utca 4.

2. A költségvetési szerv
alapításával és megszűnésével összefüggő rendelkezések
2.1.

A költségvetési szerv alapításának dátuma: 1995. július 1.

2.2.

A költségvetési szerv alapítására, átalakítására, megszüntetésére jogosult szervek
megnevezése
Sásd Város Önkormányzata

székhelye
7370 Sásd, Dózsa György utca 32.
7370 Felsőegerszeg, Fő utca 8.
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Felsőegerszeg
Község
Önkormányzata
Gödre Község Önkormányzata

7386 Gödre, Béke utca 4.

4

Meződ Község Önkormányzata

7370 Meződ, Ságvári utca 34.

5

Pálé Község Önkormányzata

7370 Pálé, Árpád utca 25.

6

Varga Község Önkormányzata

7370 Varga, Fő utca 32.

7

Vázsnok
Önkormányzata

7370 Vázsnok, Római utca 14.

1
2

Község

3. A költségvetési szerv irányítása, felügyelete
3.1.

A költségvetési szerv irányító szervének
3.1.1. megnevezése:Sásd Város Képviselő-testülete
3.1.2. székhelye:7370 Sásd, Dózsa György utca 32.

4. A költségvetési szerv tevékenysége
4.1.

A költségvetési szerv közfeladatai Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 84. § (1) bekezdése alapján a Sásdi Közös
Önkormányzati Hivatal (a továbbiakban: hivatal) ellátja az önkormányzatok működésével,
valamint a polgármester vagy a jegyző feladat- és hatáskörébe tartozó ügyek döntésre való
előkészítésével és végrehajtásával kapcsolatos feladatokat. A hivatal közreműködik az
önkormányzatok egymás közötti, valamint az állami szervekkel történő együttműködésének
összehangolásában.

4.2.

A költségvetési szerv főtevékenységének államháztartási szakágazati besorolása:

1

szakágazat száma

szakágazat megnevezése

841105

Helyi önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások
igazgatási tevékenysége

4.3.

A költségvetési szerv alaptevékenységei hivatal ellátja az Mötv.-ben és a vonatkozó egyéb
jogszabályokban a számára meghatározott feladatokat Sásd, Felsőegerszeg, Gödre, Meződ,
Pálé, Varga és Vázsnok települések vonatkozásában. A hivatal feladatait részletesen a
társult települések önkormányzatai által jóváhagyott, a közös hivatal működtetésére és
fenntartására létrejött megállapodás tartalmazza.
Felsőegerszeg, Meződ, Pálé, Varga és Vázsnok településeken az ügyfélfogadás
megszervezése ügyfélszolgálati megbízott útján történik.
Gödre településen az igazgatási, adózási tevékenység állandó kirendeltség működtetésével
folyik.

4.4.

A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti megjelölése:

1
2
3
4
5
6
7

kormányzati
funkciószám

kormányzati funkció megnevezése

011130

Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános
igazgatási tevékenysége

011140

Országos és helyi nemzetiségi önkormányzatok igazgatási
tevékenysége

013210

Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások

013350

Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos
feladatok

013360

Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb
szolgáltatások

016010

Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti
képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek
Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek

016020
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4.5.

A költségvetési szerv illetékessége, működési területe:Sásd, Felsőegerszeg, Gödre, Meződ,
Pálé, Varga, Vázsnok községek, valamint a jogszabály által megállapított feladatellátás
illetékességi területe

5. A költségvetési szerv szervezete és működése
5.1.

A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje:A jegyző kinevezése a Mötv. 82-83. §ai, valamint a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezéseinek
megfelelően történik. A jegyzőt Sásd város polgármestere pályázat alapján határozatlan
időre nevezi ki és gyakorolja felette a munkáltatói jogokat.

5.2.

A költségvetési szervnél alkalmazásban álló személyek jogviszonya:

1
2
3

foglalkoztatási jogviszony

jogviszonyt szabályozó jogszabály

közszolgálati jogviszony

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX.
törvény

munkaviszony
megbízásos jogviszony

a Munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény
a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény

közfoglalkoztatási jogviszony

a közfoglalkoztatásról és a közfoglalkoztatáshoz
kapcsolódó, valamint egyéb törvények módosításáról
szóló 2011. évi CVI. törvény
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6. Záró rendelkezés
Jelen alapító okiratot 2020. január 1.napjától kell alkalmazni, ezzel egyidejűleg a költségvetési
szerv 2013. január 18. napján kelt, 249-6/2013.okiratszámú alapító okiratot visszavonom.

Kelt: Sásd, 2019. december 18.

Dr. Jusztinger János
polgármester Sásd

Herke Csaba
polgármester Felsőegerszeg

Gelencsér Gábor
polgármester Gödre

Merk Zsolt
polgármester Meződ

Markóné Héder Tímea
polgármester Pálé

Lukácsné Lembach Anita
polgármester Varga

Gombár József
polgármester Vázsnok
3

tervezet
MEGÁLLAPODÁS
KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL ALAKÍTÁSÁRÓL ÉS
FENNTARTÁSÁRÓL
(módosítással egységes szerkezetben)

Mely létrejött:
•
•
•
•
•

•
•
•

Mindszentgodisa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 876f ő
7393. Mindszentgodissa, Kossuth L. u. 70. képviseli: Nagy>Bernadett polgármester
Bakóca Község Önkormányzatának Képviselő-testülete305 f ő
7393. Bakóca, Rákóczi u. 75. képviseli: Király Gábor polgármester
Baranyajenő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete4ó5 /<?
7384. Baranyajenő, Szabadság u. 71. képviseli: Balogh Csaba polgármester
Baranyaszentgyörgy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 139 f ő
7383. Baranyaszentgyörgy, Petőfi u. 5. képviseli: Eizemann János polgármester
Kisbeszterce Község Önkormányzatának K épviselő-testületed f ő
7391. Kisbeszterce, Kossuth L. u. 14. képviseli: Szűcs Róbert Sándor polgármester
Kishajmás Község Önkormányzatának Képviselő-testülete274 f ő
7391. Kishajmás, Petőfi u. 38. képviseli: BuchwaldBéla polgármester
Szágy, Község Önkormányzatának Képviselő-testülete724 fő
7383. Szágy, Kossuth L. u. 17. képviseli: Laczó Sándor polgármester
Tormás Község Önkormányzatának Képviselő-testülete297 fő
7383. Tormás, Ács József u. 5. képviseli: Bagúny József polgármester

között a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. Törvény 85§-ban
foglalt felhatalmazással élve igazgatási feladataik ellátására Közös Önkormányzati Hivatalt
alakítanak és tartanak 2020. január 1. napjától az alábbi feltételek szerint.

I.

A Közös Önkormányzati Hivatal hivatalos megnevezése, székhelye
Megnevezése: Mindszentgodisai Közös Önkormányzati Hivatal
Székhelye: 7393. Mindszentgodisa, Kossuth L. u. 70.

II.
A megállapodás létrehozásának, módosításának, megszüntetésének módja
1. A közös Önkormányzati Hivatalból kiválni, ahhoz csatlakozni az általános
önkormányzati választások napját követő 60 napon belül lehet.
2. Más településeknek a Közös Önkormányzati Hivatalhoz csatlakozni csak a társult
önkormányzatok minősített többséggel meghozott döntése alapján és előzetes
egyetértésével lehet.
3. A kiváló település a kiválásból eredő költségeket köteles megtéríteni a Közös Hivatal
részére.

A Hivatal felépítése

1. Megnevezése: Mindszentgodisai Közös Önkormányzati Hivatal
2. Székhelye: 7393. Mindszentgodisa, Kossuth L. u. 70.
3. A Mindszentgodisai Közös Önkormányzati Hivatal Baranyajenő,
Baranyaszentgyörgy,Szágy, Tormás településeket érintő hatósági, önkormányzati,
gazdálkodási feladatainak helyben történő ellátása céljából állandó kirendeltséget
működtet.
4. A Kirendeltség elnevezése: Mindszentgodisai Közös Önkormányzati Hivatal
Baranyajenői Kirendeltsége.
5. Székhelye: 7384. Baranyajenő, Szabadság u. 71.

IV.
A Hivatal létszáma
1. A Mindszentgodisai Közös Önkormányzati Hivatal létszáma: 10 fő, amely az alábbiak
szerint alakul:
2. Székhelytelepülés: 6 fő, ebből:
1 főjegyző
1 fő pénzügy
2 fő gazdálkodás
1 fő igazgatás - anyakönyvvezető
1 fő anyakönyvvezető
3. Kirendeltség: 4 fő, ebből:
1 fő pénzügy
1 fő igazgatás
2 fő gazdálkodás
V.
A működés alapkérdései
1.

Székhelytelepülés: Ellátja Mindszentgodisa, Bakóca, Kisbeszterce, Kishajmás
községek vonatkozásában az önkormányzati működéshez kapcsolódó általános
feladatokat, hatósági feladatokat, gazdasági,- pénzügyi feladatokat.

2. Kirendeltség: Ellátja Bárány aj enő, Bárány ászén tgyörgy, Szágy, Tormás községek
vonatkozásában az önkormányzati működéshez kapcsolódó általános feladatokat,
hatósági feladatokat, gazdasági,- pénzügyi feladatokat.
3. A Közös Önkormányzati Hivatal szervezetére, működésére vonatkozó részletes
szabályozást a jegyző készíti el, azt a megállapodó felek - képviselő-testületi
határozatban jóváhagyott - egyetértésével válik hatályossá.
4. A Közös Önkormányzati Hivatal ügyrendje a Hivatal Szervezeti- és Működési
Szabályzatának függelékét képezi, melyet a jegyző készít el valamennyi település
polgármesterével egyeztetve.

VI.
A Hivatal irányítása
1. A Közös Önkormányzati Hivatalt a jegyző vezeti. A jegyző kinevezéséhez és
felmentéséhez a megállapodó települések polgármestereinek lakosságszám-arányos,
többségi döntése szükséges.
2. A jegyző tekintetében a munkáltatói jogokat Mindszentgodisa község polgármestere
gyakorolja.
3. A székhely település köztisztviselője, alkalmazottja kinevezéséhez, bérezéséhez,
felmentéséhez, jutalmazásához Mindszentgodisa, Bakóca, Kisbeszterce, Kishajmás
községek polgármestereinek egyetértése szükséges.
4. A kirendeltség köztisztviselője, alkalmazottja kinevezéséhez, bérezéséhez,
felmentéséhez, jutalmazásához Baranyajenő, Baranyaszentgyörgy,Szágy, Tonnás
községek polgármestereinek egyetértése szükséges.
5. A Közös Önkormányzati Hivatal munkájával kapcsolatos kérdésekben szükség szerint
együttes képviselő-testületi ülésen kell határozni. A nyolc testület azonban
felhatalmazza annak polgármestereit, hogy két testületi ülés közötti időben döntést
igénylő ügyekben együttesen határozzanak.

VII.
A Hivatal vezetése, a jegyző
1. A jegyző évente beszámol minden képviselő-testületnek a Közös Önkormányzati
Hivatal munkájáról
2. A jegyző köteles részt venni minden település, valamint azok nemzetiségi
önkormányzatainak képviselő-testületi ülésein és ott a szükséges tájékoztatást
megadni.
3. A jegyző gyakorolja a Közös Önkormányzati Hivatal dolgozói tekintetében a
munkáltatói jogköröket.

VIII.
A Hivatal költségvetéséhez való hozzájárulás

1. A Közös Önkormányzati Hivatal működési és fenntartási költségeit a képviselőtestületek együttes ülésen határozzák meg.
2. A költségvetést olyan módon kell elkészíteni, hogy a Közös Hivatal és a Kirendeltség
éves költségvetése jól elkülönüljön, átlátható legyen.
3. A Közös Önkormányzati Hivatalt illető állami támogatás lehívására Mindszentgodisa
Községi Önkormányzat jogosult a mindenkori költségvetési törvényben meghatározott
jogosultsági feltételek alapján. Az állami támogatást a költségvetési törvényben
meghatározott jogosultság szerint (60 - 40 %) arányban biztosítja a Kirendeltség
számára.
4. Mindszentgodisa, Bakóca, Kisbeszterce, Kishajmás Község Önkormányzatának
Képviselő-testületei biztosítják a Mindszentgodisai Közös Önkormányzati Hivatal
Mindszentgodiai székhelyén dolgozó valamennyi köztisztviselő és közszolgálati
ügykezelő, valamint fizikai alkalmazott személyi juttatásait és a munkaadót terhelő
járulékok kiadásait, valamint a jegyző személyi juttatásának 60%-át, továbbá a
székhelyen felmerülő működési és fenntartási kiadásokat.
A működési és fenntartási költségekhez az önkormányzatok lakosságarányosan
járulnak hozzá.
5. Baranyajenő, Baranyaszentgyörgy,Szágy, Tormás Község Önkormányzatának
Képviselő-testületei biztosítják a kirendeltségen dolgozó valamennyi köztisztviselő
személyi juttatásait és a munkaadót terhelő járulékok kiadásait, valamint a jegyző
személyi juttatásának 40%-át, továbbá a kirendeltségen felmerülő működési és
fenntartási kiadásokat.
A működési és fenntartási költségekhez az önkormányzatok lakosságarányosan
járulnak hozzá.
6. Megállapodó felek úgy döntenek, hogy a fent meghatározott módon megállapított
költség-hozzájárulásaikat 12 egyenlő részletben, előre, minden hónap 10. napjáig a
Közös Hivatal, valamint a Kirendeltség elkülönített számlájára utalják.

IX.
Tárgyi feltételek

1. A képviselő-testületek vállalják, hogy a Hivatal működéséhez szükséges tárgyi
feltételeket az érintett településeken biztosítják.

2. Székhely település:Mindszentgodisa Község Önkormányzat Képviselő-testülete
vállalja, hogy biztosítja az Önkormányzati Hivatal működéséhez szükséges ingatlant,
Mindszentgodisa, Kossuth u. 70. sz. alatt. A hivatal működéséhez szükséges, az állami
normatíván felül felmerülő dolgi kiadások, a négy település (Bakóca, Kisbeszterce,
Kishajmás, Mindszentgodisa) lakosság arányos támogatásával valósulnak meg.
3. Kirendeltség: Baranyajenő Község Önkormányzat Képviselő-testülete vállalja, hogy
biztosítja a kirendeltség működéséhez szükséges ingatlant. Az ingatlan
állagmegóvásának, fenntartásának költségeit vállalja. A kirendeltség működéséhez
szükséges dologi kiadások az alábbiak szerint kerülnek biztosításra:
Baranyajenő Község Önkormányzat finanszírozza:
•
Hivatalsegéd bére
•
Internet előfizetés díja
®
Vízdíj
Mindszentgodisai Közös Önkormányzati Hivatal Baranyajenői Kirendeltség
finanszírozza:
•
Tüzelő beszerzés költségét
•
Aramdíj költségét
•
Vezetékes és mobiltelefon előfizetés költségét

Nagy Bernadett
Mindszentgodisa Község polgármestere
Király Gábor
Bakóca Község polgármestere
Balogh Csaba
Baranyajenő Község polgármestere
Eizemann János
Baranyaszentgyörgy Község polgármestere
Szűcs Róbert Sándor
Kisbeszerce Község polgármestere
Buchwald Béla
Kishajmás Község alpolgármestere
Laczó Sándor
Szágy Község polgármestere
Bagány József
Tormás Község polgármestere

Záradék:
Jelen megállapodást
Mindszentgodisa Község Képviselő-testülete a ........../2019.(XII......) számú határozatával,
Bakóca Község K épviselő-testületea......... /2019.(XII......) számú határozatával,
Baranyajenő Község K épviselő-testületea........../2019.(XII.......) számú határozatával,
Baranyaszentgyörgy Község Képviselő-testületea........../2019.(XII......) számú határozatával,
Kisbeszterce Község K épviselő-testületea........../2019.(XII......) számú határozatával,
Kishajmás Község K épviselő-testületea........../2019.(XII......) számú határozatával,
Szágy Község K épviselő-testületea......... /2019.(XII......) számú határozatával,
Tormás Község K épviselő-testületea......... /2019.(XII......) számú határozatával hagyta jóvá.

Mindszentgodisa, 2019.

Ranyhóczkiné Ács Andrea
jegyző

