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MEGÁLLAPODÁS 
KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL  

KIALAKÍTÁSÁRÓL ÉS FENNTARTÁSÁRÓL 
 

1. Általános rendelkezések 
 
Szentistván Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete (3418 Szentistván, Széchenyi utca 
10.; képviseli: Dobóné Koncz Judit polgármester); és 

Mezőnagymihály Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (3443 Mezőnagymihály, Kossuth 
utca 56.; képviseli: Némethné Kovács Andrea polgármester)  

továbbiakban, együtt: Felek - ezúton megállapodást kötnek közös önkormányzati hivatal 
kialakítására és fenntartására az alábbiakban foglaltak szerint és feltételekkel: 

 
A megállapodás célja: 

 
A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 
84.§-ban foglalt felhatalmazással élve, a 85. § (1) bekezdése alapján – a Szentistván Nagyközség 
Önkormányzata Képviselő-testületének a 105/2012. (XII. 19.) számú, Mezőnagymihály Község 
Önkormányzat Képviselő-testületének a 67/2012. (XII 12.) önkormányzati határozatával elfogadott és 
2013. január 1-től hatályban lévő - az önkormányzat működésével, valamint a polgármester és a 
jegyző feladat- és hatáskörébe tartozó ügyek döntésre való előkészítésével és végrehajtásával 
kapcsolatos feladatok ellátására Szentistváni Közös Önkormányzati Hivatal fenntartására - 
határozatlan időtartamra megkötött megállapodást a társult önkormányzatok az alábbiakban 
meghatározott módosításokkal és kiegészítésekkel egységes szerkezetben 2020 január 1-től 
határozatlan időre az alábbiakban foglaltak szerint megerősítik, és fogadják el : 

 

2. A Közös Önkormányzati Hivatal székhelye, telephelyei, a megállapodás létrehozása, 
módosítása, megszüntetése 

2.1./ A Közös Önkormányzati Hivatal megnevezése: 
 
Szentistváni Közös Önkormányzati Hivatal 
 
2.2./ A Közös Önkormányzati Hivatal székhelye: 3418 Szentistván, Széchenyi utca 10.    Hrsz: 1, - 2 
 
A Közös Önkormányzati Hivatal telephelye: 3443 Mezőnagymihály, Kossuth utca 56.   Hrsz: 395 
 
2.3. A megállapodás létrehozása: 

2.3.1 A megállapodásról az érintett képviselő-testületek külön-külön testületi ülésen, 
testületenként minősített szótöbbséggel hozott határozattal döntenek. A döntés az egyes 
képviselő-testületek át nem ruházható hatáskörébe tartozik.  

2.3.2 A megállapodás a jövőbeli, további működtetéséről az általános önkormányzati 
választások napját követően állapodhatnak meg az érintett képviselő-testületek a 2.3.1 pont 
szerinti döntéssel. A hatékony együttműködés érdekében, amennyiben a további működtetést a 
Képviselő-testületek folytatni kívánják, az erről szóló megerősítő döntést mielőbb közöljék 



 

 2 

egymással, hogy a jogszabályban foglalt határidőben a megállapodásokkal kapcsolatos esetlegesen 
szükségessé váló módosítások megkötésre kerülhessenek.   

2.4. A megállapodás módosítása: 

2.4.1 A megállapodás módosítását kezdeményezheti mindkét önkormányzat képviselő-
testülete, a másik önkormányzat írásbeli megkeresésével. 

2.4.2 A módosítási javaslat nem érintheti a 2.1, 2.2. pontokat, és nem irányulhat a Hivatal 
megjelölt határidőn kívüli megszüntetésére. A módosítási javaslatot az önkormányzatok legkésőbb 
30 napon belül kötelesek érdemben megtárgyalni, és a döntés meghozataláról 15 napon belül 
kötelesek egymást értesíteni. 

2.4.3 A megállapodás módosításának minősül a csatlakozás, amelyre azonban a vonatkozó 
jogszabályok értelmében csak az általános önkormányzati választások napját követő hatvan napon 
belül van lehetőség. A csatlakozási kérelmeket érdemben meg kell tárgyalnia minden résztvevő 
képviselő-testületnek olyan időpontban, hogy az az esetleges csatlakozást a jogszabályi határidőben 
lehetővé tegye. Csatlakozásra kizárólag akkor kerülhet sor, ha a jelen megállapodás emiatt 
szükséges módosítását mindkét, a jelen megállapodást megkötő önkormányzat képviselő-testülete 
minősített többséggel elfogadta.  

2.4.4 A megállapodás módosításának minősülő kizárásra csak az általános önkormányzati 
választások napját követő hatvan napon belül van lehetőség. A kizárást bármely önkormányzat 
kezdeményezheti a másik önkormányzattal szemben. Kizárási oknak minősül, ha valamely társuló 
fél súlyosan megsérti a megállapodást, különös tekintettel az együttműködési és a fizetési 
kötelezettségek teljesítésére. A súlyos megsértés fogalma a megállapodás céljának és 
működőképességének szempontjából értékelendő. A megállapodás súlyos megsértése tényének 
megállapításáról az érintett önkormányzatot értesíteni kell. Az eljárást csak ezt követően lehet 
lefolytatni. A kizáráshoz - a kizárással érintett önkormányzat minősített többséggel hozott döntése 
szükséges. A kizárás a döntésnek az érintett önkormányzatokkal történő közlést követő 10. napon 
lép hatályba.  

2.4.5 A megállapodás módosításának minősülő felmondásra csak az általános 
önkormányzati választások napját követő hatvan napon belül van lehetőség. A felmondás egyoldalú 
írásbeli jognyilatkozat, melyhez nem szükséges a megállapodást megkötő másik önkormányzat 
hozzájárulása. A felmondás a döntésnek az érintett önkormányzattal történő közlését követő 15. 
napon belül lép hatályba. A felmondásról szóló döntést legkésőbb az általános önkormányzati 
választások napját követő 40. napig kell közölni. 

2.4.6. A döntés közlésének napja az a nap, melyen az érintett önkormányzattal írásban 
közölték.  

2.5. A megállapodás megszüntetésének módja: 

2.5.1 A megállapodás megszüntetéséről közös megegyezéssel az érintett képviselő-
testületek az általános önkormányzati választások napját követő hatvan napon belül állapodhatnak 
meg. Az ennek kezdeményezéséről szóló határozatban (illetőleg az annak mellékletét képező közös 
megegyezést rögzítő megállapodás-tervezetben) foglaltakat a megállapodást megkötő 
önkormányzatok képviselő-testületei a határozatról készült jegyzőkönyvi kivonat kézhezvételét 
követő tizenöt napon belül meg kell, hogy tárgyalják.  

2.5.2 Amennyiben a közös megegyezés nem jön létre, úgy a felmondás szabályai szerint 
kell eljárnia a megállapodást megszüntetni kívánó önkormányzatnak. 
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2.5.3  A megszüntető döntés meghozatalára egyebekben a 2.3.1 pontban meghatározott 
szabályok irányadók azzal, hogy a döntéshez nem szükséges együttes ülés tartása, a döntéseket 
külön ülésen is meg lehet hozni. 

2.5.4 A megállapodás megszüntetése esetén gondoskodni kell a jelen megállapodás szerinti 
pénzügyi és vagyoni elszámolásról. A Közös Hivatal vagyongyarapodását a jelen megállapodás 
megszűnése esetén a vagyongyarapodáshoz történő hozzájárulás arányában – pályázat esetében a 
vállalt saját erő arányában kell megosztani. Ha ez nem állapítható meg, a vagyont - az általános 
önkormányzati választások évének január 1-jei - lakosságszám arányában kell megosztani.  

 

3. A KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI KÉRDÉSEI  

3.1. A Közös Önkormányzati Hivatal irányítása 

3.1.1 A Hivatal tekintetében az irányító szervet az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 
9. §-a alapján megillető jogok és kötelezettségek Szentistván nagyközség Önkormányzat Képviselő-
testületét illetik meg, illetve terhelik – az alábbi pontokban részletezett kiegészítésekkel. 

3.1.2 A székhelytelepülés polgármestere a Mötv.67.§-ban foglaltak alapján a képviselő-testületek 
döntései szerint és saját hatáskörben irányítja a közös önkormányzati hivatalt.  

3.1.3 A jelen megállapodást megkötő önkormányzatok képviselő-testületei a Hivatal bevételeiről, 
kiadásairól, engedélyezett létszámáról minősített többséggel külön-külön testületi ülésen, 
döntenek.  

3.1.4 A Hivatal, mint önállóan gazdálkodó és működő költségvetési szerv éves költségvetése 
Szentistván Nagyközség Önkormányzat költségvetésének részét képezi, mely a jelen 
megállapodásban rögzített, a Hivatal működési költségei viselésének arányára és teljesítésének 
feltételeire vonatkozó rendelkezések figyelembevételével készül. 

3.1.5 A jelen megállapodást megkötő önkormányzatok képviselő-testületei a Hivatal éves 
költségvetési és szakmai beszámolójáról – a költségvetési zárszámadásukat tárgyaló képviselő-
testületi ülés előtt külön - külön testületi ülésen döntenek.  

 

3.2. A megállapodást megkötő községet megillető további jogosultságok: 

- Kezdeményezési- és javaslattételi jog illeti meg a képviselő-testületeket a 
településen működő kirendeltség működését érintő és az irányító szerv 
hatáskörébe tartozó ügyekben,  

- a település polgármesterének egyetértése szükséges az adott településen működő 
kirendeltség köztisztviselője, alkalmazottja kinevezéséhez, bérezéséhez, vezetői 
megbízásához, vezetői megbízásának visszavonásához, felmentéséhez és 
jutalmazásához, 

- a Hivatal szabályzatainak irányító szerv általi elfogadása előtt a település 
polgármesterét véleményezési jog illeti meg. 

3.3. A közös önkormányzati hivatal vezetője: 

3.3.1. A közös önkormányzati hivatalt a jegyző vezeti.  A jegyző feladatait a közös hivatalhoz tartozó 
mindkét településre kiterjedően látja el. A jegyző, vagy megbízottja köteles a képviselő-testületek, 
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valamint a képviselő-testületek bizottságainak ülésein részt venni, az ott szükséges tájékoztatást 
megadni. 

3.3.2. A jegyző felett Szentistván nagyközség polgármestere gyakorolja a munkáltatói jogokat.  

3.3.3. A jegyző évente egy alkalommal mindkét képviselő-testület előtt beszámol a közös 
önkormányzati hivatal működéséről.  

3.3.4. A jegyzőt távolléte esetén a hivatalt érintő ügyekben Farkasné Koncz Anikó igazgatási vezető 
főtanácsos, a kirendeltséget érintő ügyekben Balla Erika igazgatási főtanácsos helyettesíti. 

4. A Közös Önkormányzati Hivatal szervezeti felépítése 

4.1. A Közös Önkormányzati Hivatal szervezeti felépítése:  

       -  Jegyző 

          Közvetlenül a jegyző alá tartozik: 

          A székhely településen: 
 Igazgatási, anyakönyvi, hagyatéki, és gyámügyi ügyintéző,  
 Pénzügyi, költségvetési, gazdálkodási és pályázati ügyintéző  
 Igazgatási, szervezési és anyakönyvi ügyintéző 
 Pénzügyi és gazdálkodási ügyintéző  
 Adó és népességi nyilvántartási ügyintéző 
 Igazgatási, Szociális, népjóléti ügyintéző 

 
            ▫ Mezőnagymihályi Kirendeltségen: 

 Igazgatási, szociális, anyakönyvi és szervezési ügyintéző,  
 Pénzügyi, adóügyi és hagyatéki ügyintéző 
 Pénzügyi, költségvetési, gazdálkodási ügyintéző 

 
4.2. Felek megállapodnak, hogy 2013. január 1. napjától a Közös Önkormányzati Hivatal részeként 
Mezőnagymihály községben „Szentistváni Közös Önkormányzati Hivatal Mezőnagymihályi 
Kirendeltsége” elnevezéssel 395 hrsz-on lévő, 117 m² alapterületű kirendeltséget működtet 3443 
Mezőnagymihály Kossuth utca 56 szám alatt a Mezőnagymihály települést érintő közigazgatási, 
önkormányzati ügyek helyben történő intézése céljából.  

4.3. Felek a Közös Önkormányzati Hivatal létszámát 10 főben határozzák meg, melyből 

 a szentistváni székhelyeken 6 fő köztisztviselő, 

 a mezőnagymihályi kirendeltségen 3 fő köztisztviselő,  

 és mindkét önkormányzatra kiterjedő hatáskörrel 1 fő jegyző dolgozik 

Fenntartó önkormányzatok által az itt meghatározott létszámon túl foglalkoztatottak 
foglalkoztatásával kapcsolatosan felmerülő költségeit saját költségvetésük terhére viselik. 

4.4. A közös hivatal köztisztviselői felett a munkáltatói jogokat a jegyző gyakorolja. A 
székhelytelepülésen, és a kirendeltségeken dolgozó köztisztviselők kinevezéséhez, felmentéséhez, 
illetményének megállapításához az érintett települések polgármesterének előzetes jóváhagyása 
szükséges. 
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5. A Közös Önkormányzati Hivatal munkarendje, ügyfélfogadási rendje 

5.1. Munkarend 

hétfőn-kedden-csütörtökön 7:30-16.00 

szerdán                                     7:30-17.00 

pénteken                                  7.30-12:30 

5.2. Ügyfélfogadás 

hétfő           8.00-12.00 

szerda       13.00-17.00 

péntek:         8.00-12.00 

5.3.   A kirendeltségi és székhely ügyintézők munkarendje megegyezik.  

5.4. Jegyzői fogadóóra: 

          Szentistván Székhelyen:             Minden héten hétfőn: 13.00 - 16.00  

          Mezőnagymihály Kirendeltségen:          Minden héten kedden:  13.00 - 16.00  

A jegyző hetente keddi napokon a Mezőnagymihályi kirendeltségen látja el a hatáskörébe tartozó 
irányítási és szakigazgatási feladatokat 

A jegyző hetente további 4 órában Mezőnagymihály község polgármesterével egyeztetett napon a 
kirendeltségen látja el a hatáskörébe tartozó irányítási és szakigazgatási feladatokat. 

 

6. A közös hivatal székhelytelepülése, illetve a kirendeltségek által ellátott feladatok  

 6.1. Kizárólag a közös hivatal székhelytelepülésén ellátandó feladatok az alábbiak: 

             - működési engedélyekkel, üzletek működésével, kereskedelmi tevékenység bejelentésével, 
telepengedélyezéssel, ipari, kereskedelmi igazgatással, birtokvédelemmel kapcsolatos feladatok              

6.2. A kirendeltség illetékességi területén biztosítani szükséges a nagy ügyfélforgalommal járó 
ügytípusok ellátását, különösen: 

             - szociális és gyermekvédelmi ügyek, 

             - közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó adminisztráció, 

             - anyakönyvi, hagyatéki ügyek, 

             - pénztári ki- és befizetések, önkormányzati költségvetéssel kapcsolatos ügyintézés, 

             - adóigazgatási ügyek, 

             - vagyongazdálkodással kapcsolatos ügyintézés, 

             - településüzemeltetési, településfejlesztési feladatok, 

             - önkormányzati intézmények fenntartásával kapcsolatos feladatok, 

             - kulturális, sport, nemzetközi kapcsolatok. 
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      6.3 A kirendeltségen is biztosítani szükséges a képviselő-testület tevékenységéhez kapcsolódó 
adminisztratív teendők ellátását. 

      6.4 A 6.1.; 6.2; 6.3 pontokban fel nem sorolt ügytípusok a munkaszervezés célszerűségét 
figyelembe véve elláthatók a székhelyen és a kirendeltségeken is. Ennek részletezését a 
közös önkormányzati hivatal szervezeti és működési szabályzata tartalmazza. 

 

7. A KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL KÖLTSÉGVETÉSÉHEZ VALÓ HOZZÁJÁRULÁS, VALAMINT A KÖZÖS 

ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL VAGYONI VISZONYAI 

7.1.  A közös önkormányzati hivatal költségvetéséhez való hozzájárulás 

7.1.1 A közös önkormányzati hivatal működési költségét (személyi juttatások és járulékaik, a 
hivatali feladatellátásra használt helyiségek dologi kiadásai) az állam - az adott évi központi 
költségvetésről szóló törvényben meghatározott mértékben, és a hivatal által ellátott 
feladataikkal arányban - finanszírozza, amelyet a székhelytelepülés részére, e célra 
elkülönített számlájára folyósít. 

7.1.2. Az állami normatíva a megállapodást megkötő önkormányzatok között lakosságszám-
arányosan kerül elszámolásra. Az egyes önkormányzatokat illető keret tekintetében az egyes 
önkormányzatok a jegyző szakmai javaslatainak figyelembevételével, a megállapodásban 
jóváhagyott létszámkereten belül gazdálkodnak. Az egyes településekre jutó normatívából a 
kirendeltségeken foglalkoztatottakhoz kapcsolódó személyi kiadásokat és a kirendeltség 
működtetéséhez kapcsolódó dologi kiadásokat kell fedezni.  

7.1.3. A normatívával nem fedezett közös költségekhez az önkormányzatok lakosságszám- 
arányosan, saját bevételük terhére járulnak hozzá. 

7.1.4.   A költségvetési hozzájárulás tervezett összegéről Szentistván nagyközség Polgármestere 
legkésőbb a tárgyév január 31-ig tájékoztatja Mezőnagymihály község Önkormányzatát, aki 
ezzel kapcsolatos észrevételeit legkésőbb tárgyév február 10-ig megteszi.  

7.1.5. Mezőnagymihály Község Önkormányzata vállalja, hogy a 7.1.2. pont szerinti összegeket saját 
költségvetésébe betervezi, valamint a közös hivatal költségvetésében elfogadott 
önkormányzati hozzájárulás összegének településre eső részét a tárgyhónapot követő hónap 
03. napjáig, az adott év decemberére eső összeget, pedig december 30-ig átutalja 
Szentistván Nagyközség Önkormányzata részére. 

7.1.6. Felek megállapodnak, hogy minden év március 31-ig elszámolnak az előző évi 
hozzájárulásokkal. Szentistván Nagyközség Önkormányzata e határidőig az elszámolást 
írásban eljuttatja Mezőnagymihály község önkormányzata részére. Felek kötelezik magukat, 
hogy ezen elszámolás alapján a pénzügyi rendezés az elszámolás kézhezvételétől számított 
30 napon belül részükről megtörténik.  

7.1.7. A fizetési kötelezettségei késedelmes teljesítése esetén az adós önkormányzat – a jegybanki 
alapkamatnak megfelelő – késedelmi kamattal növelt összeget tartozik megfizetni. Ez 
esetben a gesztor település Polgármestere a nem teljesítő önkormányzatot felszólítja a 60 
napon belüli teljesítésre. A felszólítás eredménytelensége esetén a felszólítási határidő 
lejárati napján jogosult az Önkormányzat által a pénzforgalmi szolgáltatónak adott beszedési 
megbízás benyújtására a nem teljesítő önkormányzattal szemben. A beszedési megbízás 
benyújtására jogosító felhatalmazólevél elkészítéséről és a számlavezető pénzintézethez 
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történő benyújtásáról a fenntartó önkormányzatok polgármesterei a megállapodás 
elfogadását követő 30 napon belül gondoskodnak. 

7.1.8. Amennyiben a 7.1.5. pont szerinti elszámolás alapján Szentistván Nagyközség 
Önkormányzata részéről keletkezik fizetési kötelezettség Mezőnagymihály Község irányába, 
és az elszámolás alapján járó összeget Szentistván Nagyközség Önkormányzata a 7.1.5. 
pontban meghatározott határidőn belül nem utalja át Mezőnagymihály község 
bankszámlájára, úgy az önkormányzat polgármestere Szentistván Nagyközség 
Önkormányzatát felszólítja a jegybanki alapkamatnak megfelelő késedelmi kamattal növelt 
összeg 30 napon belüli megfizetésére. A felszólítás eredménytelensége esetén a felszólítási 
határidő lejárati napján jogosult az Önkormányzat által a pénzforgalmi szolgáltatójuknak 
adott beszedési megbízás benyújtására Szentistván nagyközség Önkormányzattal szemben. 

7.1.9.  A Közös Önkormányzati Hivatal működési és fenntartási költségeit az önkormányzatok 
képviselő-testületei külön-külön testületi ülésen határozzák meg és akkor tekinthető 
elfogadottnak, amennyiben a felek képviselő-testületei valamennyi esetben minősített 
többséggel azt elfogadják. Felek kijelentik, hogy a Közös Önkormányzati Hivatal 
fenntartásának személyi költségeihez az alábbiak szerint járulnak hozzá: 

 
a. Szentistván Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete biztosítja a szentistváni 

székhelyén dolgozó köztisztviselők, közül a feladatfinanszírozás alapján településre jutó 
létszám 5,72 fő, valamint saját önkormányzati költségvetéséből 0.28 fő köztisztviselő 
személyi juttatásait és a munkaadót terhelő járulékok kiadásait, továbbá a székhelyen 
felmerülő dologi kiadásokat. 

 
b. Mezőnagymihály Község Önkormányzatának Képviselő-testülete biztosítja a 

Mezőnagymihályi Kirendeltségen dolgozó, a feladatfinanszírozás alapján településre jutó 
létszám 2.45 fő, valamint saját önkormányzati költségvetéséből 0.55 fő köztisztviselő 
személyi juttatásait és a munkaadót terhelő járulékok kiadásait, továbbá a kirendeltségen 
felmerülő dologi kiadásokat. 

 
c. A Jegyző feladatfinanszírozáson túli személyi juttatásait a munkaadót terhelő járulékait 

és dologi kiadásait a Felek közösen, lakosságszámuk arányában biztosítják  
 

d. Felek megállapodnak abban, hogy székhely és telephely önkormányzatok a hivatal    
működésével kapcsolatos közműszolgáltatási, rezsi és dologi kiadásait a felmerülés helye 
szerint külön - külön viselik.  

 
e. A székhelyen és a kirendeltségen levő köztisztviselő végkielégítésével, jubileumi 

jutalmával összefüggő költségeket a társult önkormányzatok saját normatívájuk, 
költségvetésük terhére fizetik, kivétel a jegyző, akinek ezen költségeket c) pontban 
megjelölt felosztás szerint fizetik.  

8. A közös önkormányzati hivatal vagyoni viszonyai 

8./ Felek kijelentik, hogy az ügyek ellátásához szükséges tárgyi feltételeket az érintett települések a 
következők szerint biztosítják: 
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8.1. Ingatlanok, ingóságok használatba adása 

8.1.1. A székhelyen és telephelyen a közös önkormányzati hivatali feladatok ellátására használt 
ingatlanok, ingóságok a Közös Önkormányzati Hivatalt fenntartó önkormányzat tulajdonában 
maradnak, melyeket térítésmentesen a Közös Önkormányzati Hivatal használatába adnak.  Az 
ingatlanok beruházási felújítási és fenntartási kötelezettségéről a tulajdonos önkormányzat 
saját forrásai terhére gondoskodik.  

8.1.2. A közös hivatalt fenntartó önkormányzatok tulajdonában álló, a Közös Hivatal ingyenes 
használatába adott ingatlanok felsorolását, illetve az ingatlanok adatait a 2.2./ tartalmazza.  

f. A tulajdonos önkormányzat 2013. január 1. napjától kezdődően a Közös Önkormányzati 
Hivatal ingyenes használatába adja a Közös Önkormányzati Hivatali feladatok ellátásához 
szükséges ingó vagyont. 

g. A Közös Önkormányzati Hivatal használatában lévő ingóságok elhasználódás miatti 
pótlásáról, kiegészítéséről 2020. január 1-től a hely szerint érintett önkormányzat 
gondoskodik. 

8.1.3. Az ingyenes használatba adott ingóságok 2013. január 1. napjától a közös önkormányzati 
hivatal önálló használati jogkörébe kerülnek. A használatba adás ingyenes és a jelen 
megállapodás szerinti közös hivatali feladatellátás időtartamára szól. 

9. A KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL MUNKÁJÁNAK NYILVÁNOSSÁGA 

9.1. A Hivatal működtetése során biztosítani kell az önkormányzati és hivatali munka 
átláthatóságára, nyilvánosságára vonatkozó jogszabályi előírások betartását. 

9.2   A közérdekű adatok nyilvánosságának biztosításával kapcsolatos feladatok ellátásáról a jegyző 
gondoskodik a Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának függelékét képező, a közérdekű 
adatok közzétételi kötelezettségének teljesítéséről szóló szabályzatban foglaltaknak 
megfelelően. 

9.3  A kötelezően közzéteendő közérdekű adatok körét nem érintő képviselő-testületi döntések 
nyilvánosságának biztosítása a jegyző feladata 

.    A jegyző a határozatok nyilvánosságáról a nyilvános ülések jegyzőkönyveinek elérhetővé 
tételével, a rendeletek nyilvánosságáról kihirdetésükkel gondoskodik az egyes önkormányzatok 
szervezeti és működési szabályzatainak előírásai szerint. 

9.4  A közérdekű adatokon túli, nyilvánosságot igénylő, önkormányzati közérdekű információk, 
közzétételek és hirdetmények nyilvánosságra hozatalával kapcsolatos döntéshozók és felelősök 
az egyes polgármesterek. Ezen információk nyilvánosságra hozatalának rendje főszabály szerint 
az egyes önkormányzatok hirdetőtábláján való közzététel; az ezen felül biztosított további 
közzétételi helyekről (pl. honlap, helyi sajtótermék, egyéb hirdetőtáblák stb.) az egyes 
önkormányzatok szervezeti és működési szabályzatai rendelkeznek. 

 

10. ZÁRÓ ÉS ÁTMENETI RENDELKEZÉSEK 

10.1. Jelen megállapodásból eredő vitás kérdésekben bármely fél polgármestere jogosult 
egyeztető tárgyalást összehívni, Szentistván nagyközség Önkormányzatának székhelyére. Az 
egyeztető tárgyalásról emlékeztető készül, melynek elkészítéséről a tárgyalást összehívó 
polgármester köteles gondoskodni és köteles azt legkésőbb a tárgyalástól számított öt 
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munkanapon belül mindegyik jelen megállapodást jóváhagyó fél polgármesterének 
megküldeni. 

10.2 .Amennyiben az egyeztető tárgyalás eredményre vezetett és ennek alapján jelen 
megállapodás módosítása szükséges, úgy Szentistván nagyközség Polgármestere az 
emlékeztető általa történő kézhezvételét követő harminc napon belül köteles a megállapodás 
módosításáról készült előterjesztést Szentistván nagyközség Önkormányzatának Képviselő-
testülete elé terjeszteni, továbbá köteles ugyanezen határidőn belül Mezőnagymihály község 
polgármestere számára megküldeni, akik a kézhezvételt követő tizenöt napon belül köteles azt 
saját képviselő-testülete elé jóváhagyásra beterjeszteni. 

10.3. Felek a vitás kérdés bírói útra terelését megelőzően legalább egy alkalommal kötelesek 
egyeztetni.  

10.4.  Az egyeztetés eredménytelensége esetén felek a jelen megállapodásból eredő jogvita 
elbírálására kikötik a Mezőkövesdi Járás Bíróság kizárólagos illetékességét. 

10.5. Jelen megállapodás mindkét önkormányzat képviselő-testülete általi elfogadását és azok 
polgármestereinek aláírását követően, 2020. január 1. napján lép hatályba. 

10.6. Amennyiben az állami támogatás a Közös Önkormányzati Hivatal működtetéséhez nem 
elegendő, úgy a tag önkormányzatok a hiányzó forrást az általános önkormányzati választások 
évének január 1-jei települési lakosságszám arányában biztosítják.  

10.7.  A képviselő-testületek megállapodnak abban, hogy amennyiben a jelen megállapodás 
tartalmát érintő jogszabályok olyan érdemi változásokat tartalmaznak, melyek a közös hivatal 
jelenlegi szabályozás mentén való működőképességét, szabályosságát vagy méltányosságát 
megkérdőjelezik, akkor a felek a megállapodást haladéktalanul felülvizsgálják.  

10.8. Jelen megállapodást annak elolvasását, tartalmának megismerését és megértését követően 
az önkormányzatok képviselő-testületei képviseletében eljáró polgármesterek a képviselt 
önkormányzat akaratával mindenben megegyezően, annak nevében helybenhagyólag, saját 
kezű aláírással látják el. 

 
Szentistván, 2020. január 30. 
 
 
.............................................................   .......................................................  
           Dobóné Koncz Judit                                              Némethné Kovács Andrea 

polgármester  polgármester 
ZÁRADÉK: 

E megállapodást Szentistván Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete a 2 /2020. I. 29.) 

önkormányzati határozatával, Mezőnagymihály Község Önkormányzat Képviselő-testületének a 

1/2020. (I. 28.)   határozatával hagyta jóvá.  

A megállapodást a Képviselő-testületi döntések értelmében 2020.  január 30. napján ellenjegyzem: 

 
 Derekas Sándor 

 jegyző 


