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Besnyő Község Önkormányzat Képviselőtestülete és Beloiannisz Község Önkormányzata 

Képviselőtestülete a „Magyarország helyi önkormányzatairól” szóló 2011. évi CLXXXIX. 

törvény – továbbiakban: Mötv. – 85. § - 86.§-ai alapján, az „államháztartásról” szóló 2011. évi 

CXCV. törvény 8. §-ában,  s „a közszolgálati tisztviselőkről” szóló 2011. évi CXCIX. törvény – 

továbbiakban: Kttv. – rendelkezéseiben foglaltak figyelembevételével Közös Önkormányzati 

Hivatal létrehozására és működtetésére jelen Megállapodásban foglalt tartalommal állapodnak 

meg: 

 

1. Besnyő Község Önkormányzat Képviselőtestülete és Beloiannisz Község Önkormányzata 

Képviselőtestülete az Mötv. 84. § (1) bekezdésében rögzített feladatok ellátására  

 

2013. január 1-i kezdő hatállyal 

 

határozatlan időtartamra közösen létrehozzák: 

 

a BESNYŐI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATALT. 

 

2.  A Besnyői Közös Önkormányzati Hivatal közös fenntartói:  

  

2.1. Besnyő Község Önkormányzat  

 székhelye: 2456 Besnyő, Fő utca 35.  

 lakosságszáma 2010. január 1-i állapot szerint: 1797 fő 

 

2.2. Beloiannisz Község Önkormányzata  

 székhelye: 2455 Beloiannisz, Szarafisz utca 2.  

 lakosságszáma 2010. január 1-i állapot szerint: 1203 fő 

 

A Besnyői Közös Önkormányzati Hivatal székhelytelepülése: Besnyő Község. 

 

3. A Közös Önkormányzati Hivatal  

  

3.1. Elnevezése: Besnyői Közös Önkormányzati Hivatal 

 

3.2. Székhelye:  2456 Besnyő, Fő utca 35. 

 

3.3. Állandó jelleggel működő kirendeltsége elnevezése, telephelye:  

 

  Besnyői Közös Önkormányzati Hivatal  

  Beloianniszi Kirendeltsége 

      2455 Beloiannisz, Szarafisz utca 2.  

 

3.4. A Közös Önkormányzati Hivatal bélyegző felirata: 

  

Besnyői Közös Önkormányzati Hivatal  

    2456 Besnyő, Fő utca 35.   

   A bélyegző közepén Magyarország címerével.  

 

3.5. Illetékességi területe: Besnyő és Beloiannnisz települések teljes 

közigazgatási területe. 

 

4. A Közös Önkormányzati Hivatal jogállása:  
 

4.1. Önálló jogi személy 
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4.2. A Közös Önkormányzati Hivatal közös működtetése a fenntartó Önkormányzatok 

Magyar Államkincstárnál vezetett törzskönyvi nyilvántartási számait nem érinti: 
 

4.2.1. Besnyő Község Önkormányzat nyilvántartási száma:    727123  

4.2.2. Beloiannisz Község Önkormányzata nyilvántartási száma:   727112 
 

4.3. A Közös Önkormányzati Hivatal az „államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról” 

szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet – továbbiakban : Ávr – 7. § (1) bekezdése c) 

pontja alapján önállóan működő és gazdálkodó, az előirányzatai feletti jogosultság 

tekintetében teljes jogkörű, önálló adószámmal s pénzintézeti számlával rendelkező helyi 

önkormányzati költségvetési szerv. 
 

4.4. A Képviselőtestületek az Áht. 8. § (2) bekezdése s az Ávr. 4. § (1) bekezdése c) 

pontjában foglaltak alapján megállapodnak abban, hogy a Közös Önkormányzati Hivatal 

irányító szerve: 
 

Besnyő Község Önkormányzat Képviselőtestülete 

székhelye: 2456 Besnyő, Fő utca 35. 
 

 mely gyakorolja az Áht. 9. § (1) bekezdésében meghatározott irányítói jogkört azon 

kivétellel, hogy a Közös Önkormányzati Hivatal Alapító Okiratának megállapítására s 

annak módosítására, a Közös Önkormányzati Hivatal Szervezetei és Működési 

Szabályzatának jóváhagyására és módosítására, továbbá a Közös Önkormányzati Hivatal, 

mint költségvetési szerv megszüntetésére, továbbá éves költségvetése tekintetében 

engedélyezett létszáma s Áht. 23. § (2) bekezdés b) pontjában nevesített előirányzatai 

megállapítására s éves költségvetési beszámolója elfogadására a Képviselőtestületek 

együttesen jogosultak.  
 

 Az elfogadott Alapító Okirat s annak módosításai törzskönyvi nyilvántartásba való 

bejegyzése érdekében az Alapító Okirat – s annak módosítása – Magyar Államkincstár 

részére történő megküldésére, s valamennyi szükséges intézkedés megtételére irányító 

szervi jogkörében Besnyő Község Önkormányzat Képviselőtestülete jogosult, egyben 

köteles.  
 

5.  A Besnyői Közös Önkormányzati Hivatal gondoskodik: 
 

A Beloiannisz Község Görög Nemzetiségi Önkormányzata – melynek székhelye: 2455 

Beloiannisz, Szarafisz utca 2.– Áht. 27. § (2) bekezdésében foglalt a helyi nemzetiségi 

önkormányzatok bevételeivel, kiadásaival kapcsolatban a tervezési, gazdálkodási, ellenőrzési, 

finanszírozási, adatszolgáltatási és beszámolási feladatokról, s „a nemzetiségek jogairól” szóló 

2011. évi CLXXIX. törvény 80. §-ában foglalt működésükkel kapcsolatos feladatok ellátásáról. 
 

6. A Besnyői Közös Önkormányzati Hivatal jogelődjei; helytállási kötelezettség: 
 

6.1. A Képviselőtestületek kölcsönösen rögzítik, hogy a Besnyői Közös Önkormányzati 

Hivatal, mely az Áht. 11. § (2) és (3) bekezdése alapján egyesítéssel: a 6.1.1. és 6.1.2. 

pontban foglalt önkormányzati költségvetési szervek összeolvadásával jön létre: 
 

6.1.1. a 2012. december 31.-napján – az Mötv. 146/D § (1) bekezdése alapján megszűnő 

Besnyő Község Polgármesteri Hivatala– melynek székhelye: 2456 Besnyő, Fő 

utca 35.– jogutódja, -ide nem értve a munkajogi jogutódlást - megilletik 

mindazon jogosultságok és terhelik mindazon kötelezettségek, melyek a 

Polgármesteri Hivatalt a megszűnés napján megilletik, illetve terhelik. 
 

6.1.2. a 2012. december 31.-napján – az Mötv. 146/D § (1) bekezdése alapján megszűnő 

Polgármesteri Hivatal Beloiannisz – melynek székhelye: 2455 Beloiannisz, 

Szarafisz utca 2. – jogutódja,- ide nem értve a munkajogi jogutódlást - megilletik 

mindazon jogosultságok és terhelik mindazon kötelezettségek, melyek a 

Polgármesteri Hivatalt a megszűnés napján megilletik, illetve terhelik. 
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6.2. A 6.1.1. pont szerinti megszűnő Besnyő Község Polgármesteri Hivatala valamennyi 

vagyoni kihatása kötelezettsége tekintetében Besnyő Község Önkormányzatát terheli a 

helytállási kötelezettség. 

 

6.3. A 6.1.2. pont szerinti megszűnő Polgármesteri Hivatal Beloiannisz valamennyi vagyoni 

kihatása kötelezettsége tekintetében Beloiannisz Község Önkormányzatát terheli a 

helytállási kötelezettség. 

 

6.4. A 2012. december havi illetmények megfizetéséről: 

 

6.4.1. a 6.1.1. pont szerint megszűnő Polgármesteri Hivatal esetében Besnyő Község 

Önkormányzat Képviselőtestülete, 

6.4.2. a 6.1.2. pont szerint megszűnő Polgármesteri Hivatal esetében Beloiannisz 

Község Önkormányzata Képviselőtestülete gondoskodik. 

 

7. A Közös Önkormányzati Hivatal a képviselőtestületek által működtetett egységes hivatal, mely 

ellátja a két település Önkormányzata tekintetében az Mötv. 84. § (1) bekezdése alapján az alábbi 

feladatokat: 

 

7.1 Besnyő Község Önkormányzat és Beloiannisz Község Önkormányzata működésével,  

 

7.2. a polgármesterek, vagy a jegyző feladat és hatáskörébe tartozó ügyek döntésre való 

előkészítésével és végrehajtásával összefüggő feladatokat, 

 

7.3. továbbá közreműködik az Önkormányzatok egymás közötti, valamint az állami 

szervekkel történő együttműködéseinek összehangolásában. 

 

7.4. továbbá Beloiannisz település tekintetében, a Beloiannisz Község Görög Nemzetiségi 

Önkormányzata működésével kapcsolatos az Áht. 27. § (2) bekezdésében meghatározott 

gazdálkodási és „a nemzetiségek jogairól” szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 80. §-ában 

részletezett feladatokat. 

 

8. A Közös Önkormányzati Hivatal vezetője: a Jegyző.  

 

8.1. A Jegyző kinevezése feltételeit a Kttv. 247. § (1) bekezdése rögzíti, a képesítési feltételek 

alól felmentés nem adható.  

 

8.2. A Jegyzőt Besnyő Község Önkormányzat polgármestere és Beloiannisz Község 

Önkormányzata polgármestere nevezi ki és menti fel. 

 

A Jegyző kinevezéséhez, felmentéséhez a polgármesterek lakosságszám arányos többségi 

döntése szükséges.  

 

 Többségi a döntés akkor, ha Besnyő és Beloiannisz települések összlakosságszámát 100 

%-nak tekintve a polgármesterek által leadott azonos nevű szavazatok alapján az adott 

településekre vonatkoztatott százalékarány összesítve meghaladja az 50%-ot.   

 

8.3. A Jegyző tekintetében az egyéb munkáltatói jogkört Besnyő Község Önkormányzat 

polgármestere gyakorolja.  

 

8.4. A jegyzői pályázati felhívásról a polgármesterek a 8.2. pontban foglaltak szerint 

döntenek, melynek előkészítésével kapcsolatos feladatokat Besnyő Község 

Önkormányzat polgármestere látja el.  
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8.5. Besnyő Község Önkormányzat polgármestere és Beloiannisz Község Önkormányzata 

polgármestere - a Közös Önkormányzati Hivatal létrehozása időpontjával azonos 

hatállyal - megállapodhatnak abban, hogy: 

 

 - Besnyő Község Polgármesteri Hivatala jegyzőjét, 

 - Polgármesteri Hivatal Beloiannisz jegyzőjét 

 a jegyzők egyetértésével a Közös Önkormányzati Hivatal jegyzőjeként, aljegyzőjeként 

továbbfoglalkoztathatják. Ebben az esetben nem szükséges a jegyzői, aljegyzői 

pályázatok kiírása és a jegyző, aljegyző közszolgálati jogviszonya folyamatosnak 

minősül.    

 

9. A Jegyző Mötv.-ben meghatározott feladatai: 

 

9.1. Dönt a jogszabály által hatáskörébe utalt államigazgatási ügyekben.  

9.2. Gyakorolja a munkáltatói jogokat a Közös Önkormányzati Hivatal köztisztviselői és 

munkavállalói tekintetében, továbbá gyakorolja az egyéb munkáltatói jogokat az aljegyző 

tekintetében.  

9.3. Gondoskodik a fenntartó Önkormányzatok működtetésével kapcsolatos feladatok 

ellátásáról. 

9.4. Tanácskozási joggal vesz részt a – fenntartó - Képviselőtestületek és a képviselőtestületek 

bizottságainak ülésén.  

9.5. Jelzi a Képviselőtestületeknek, a Képviselőtestületek szerveinek és a polgármestereknek, 

ha a döntésük, működésük jogszabálysértő.  

9.6. Évente beszámol a Képviselőtestületeknek a Hivatal tevékenységéről.  

9.7. Döntésre előkészíti a polgármesterek hatáskörébe tartozó államigazgatási ügyeket.  

9.8. Dönt azokban a hatósági ügyekben, amelyeket a Képviselőtestületek és a polgármesterek 

adnak át.  

9.9. Dönt a hatáskörébe utalt önkormányzati és önkormányzati hatósági ügyekben.  

9.10. A hatáskörébe tartozó ügyekben szabályozza a kiadmányozás rendjét.  

 

10. A Jegyző a nemzetiségi önkormányzati működéshez kapcsolódóan:  

 

10.1. Gondoskodik mindazon gazdálkodási feladatok hivatali ellátásáról, melyet az Áht. 27. § 

(2) bekezdése a helyi nemzetiségi önkormányzatok gazdálkodásával kapcsolatosan 

meghatároz.  

 

10.2. A „nemzetiségek jogairól” szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 80. § (4) bekezdésében 

foglaltak alapján részt vesz a Beloiannisz Község Görög Nemzetiségi Önkormányzata 

testületi ülésein, s jelzi, amennyiben törvénysértést észlel. 

 

10.3.  Gondoskodik mindazon feladat közös önkormányzati hivatali feladat ellátásáról, melyet: 

Beloiannisz Község Önkormányzata Képviselőtestülete és Beloiannisz Község Görög 

Nemzetiségi Önkormányzata Képviselőtestülete között létrejött Megállapodás a 2011. évi 

CLXXIX. törvény 80. §-ban foglalt feladatok teljesítéséhez a Közös Önkormányzati 

Hivatal részére meghatároz, avagy jogelődje részére meghatározott. 
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11. A Jegyzőt távollétében az Aljegyző helyettesíti.  

 

 A Jegyző és Aljegyző tartós távolléte esetén, avagy a jegyzői és aljegyzői munkakör egyidejű 

betöltetlensége esetén a helyettesítésről a Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési 

Szabályzatában foglaltak az irányadóak, mely helyettesítés időtartama a 6 hónapot nem haladhatja 

meg.  

 

12. A Közös Önkormányzati Hivatal a Jegyző, az Aljegyző vagy az állandó jelleggel működő 

kirendeltség által: 
 

12.1. A Besnyői székhely hivatalban:  

· hétfő és pénteki napokon: 8
00

 órától - 12
00

 óráig,  

· szerdai napokon: 8
00

 órától - 12
00

 óráig és 13
00

 órától - 16
00

 óráig, 
 

12.2. Beloiannisz Községben lévő, a 3.3. pont szerinti telephelyen az állandó jelleggel működő 

kirendeltségen:  

· hétfő és pénteki napokon: 8
30

 órától – 11
30

 óráig, 

· szerdai napokon: 8
30

 órától – 11
30

 óráig és 16
00

 órától - 18
00

 óráig,  

ügyfélfogadást biztosít.  

 

13. A Közös Önkormányzati Hivatal munkarendje: 
 

13.1. hétfő, kedd, csütörtöki napokon: 7
30

 órától - 16
00

 óráig – 12
00

-12
30

 óra közötti munkaközi 

szünettel –, 
 

13.2. szerdai napokon: 7
30

 órától - 18
00

 óráig – 12
00

-12
30

 óra közötti munkaközi szünettel –, 
 

13.3. pénteki napon munkaközi szünet nélkül 7
30

 órától – 12
00

 óráig tart. 

 

14. A mindenkor irányadó munkarendet és az ügyfélfogadás rendjét a Közös Önkormányzati Hivatal 

mindenkor hatályos Szervezeti és Működési Szabályzata tartalmazza. 
 

15. A Képviselőtestületek a Közös Önkormányzati Hivatal szervezeti felépítésében és létszámában az 

alábbiak szerint állapodnak meg: 
 

15.1. Szervezeti felépítés:   

  Jegyző 

  Aljegyző    

  Gazdasági csoport   

Igazgatási csoport   
 

15.2. A Hivatal összlétszáma: 13 fő, melyből 

· jegyző     1 fő 

· aljegyző     1 fő 

· köztisztviselő    9 fő 

· hivatalsegéd    2 fő 

 

16. Polgármesteri Hivatal Beloiannisz - jelen megállapodás kölcsönös elfogadása időpontjában 

fennálló – létszáma: 1 fő jegyző és 3 fő köztisztviselő, Besnyő Község Polgármesteri Hivatala – 

jelen megállapodás kölcsönös elfogadása időpontjában fennálló – létszáma: 1 fő jegyző, 4 fő 

köztisztviselő, 1-1 fő hivatalsegéd foglalkoztatása Besnyő Község Önkormányzat és Beloiannisz 

Község Önkormányzata által közvetlenül történik.  

 

16.1. Besnyő Község Polgármesteri Hivatala Mötv. 146/D. § (1) bekezdése alapján történő 

megszűnése olyan átszervezésnek minősül, mely alapján a közszolgálati jogviszonyban 

állók jogviszonya a Kttv. 63. § (1) bekezdés c) pontja alapján felmentéssel szüntethető 

meg. 
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16.2. Polgármesteri Hivatal Beloiannisz Mötv. 146/D. § (1) bekezdése alapján történő 

megszűnése olyan átszervezésnek minősül, mely alapján a közszolgálati jogviszonyban 

állók jogviszonya a Kttv. 63. § (1) bekezdés c) pontja alapján felmentéssel szüntethető 

meg. 

 

16.3 A Közös Önkormányzati Hivatalt alkotó Önkormányzatok jegyzője 2013. január 1-i 

hatállyal dönthet arról, hogy a 16.1. és 16.2. pont szerint megszűnő Polgármesteri 

Hivatalban közszolgálati jogviszonyban állókat továbbfoglalkoztatja, ebben az esetben a 

közszolgálati jogviszony folyamatosnak minősül.  

 

16.4. A munkavégzés helyének megváltoztatása esetén a Kttv. 48. § (5) és (7) bekezdésében 

foglaltak szerint kell eljárni. 

  

16.5. Amennyiben az Önkormányzat jegyzőjével(ivel) a 8.5. pontban foglalt megállapodás nem 

jön létre, s amennyiben jegyzői kinevezése a megszűnés időpontjában fennáll – 2012. 

december 31-i kezdő hatállyal a 249. § (1) bekezdése és 63. § (1) bekezdés c) pontja 

alapján felmentéssel szüntethető meg.  

  

Amennyiben a jegyző(k) felmentési védelem alatt áll(nak), úgy annak lejártát követő első 

napon hozható meg a polgármesterek által a munkáltatói intézkedés. 

 

16.6. A hivatalsegéd munkakört ellátók alkalmazásáról a jegyző 2013. január 1-i hatállyal 

jogosult dönteni.  

 

17. A Közös Önkormányzati Hivatal köztisztviselői tekintetében a munkáltatói jogokat a Jegyző 

gyakorolja.  

 

17.1. A munkáltatói jogkör gyakorlás körében a köztisztviselők kinevezéséhez, bérezéséhez, 

felmentéséhez, jutalmazásához - az általuk meghatározott körben - Besnyő Község 

Önkormányzat polgármestere és Beloiannisz Község Önkormányzata polgármestere 

egyetértése szükséges. 

 

17.2. Az egyetértési jog gyakorlása érdekében a Jegyző a tervezett munkáltatói döntés előtt 

köteles a polgármestereket megkeresni, a döntés érvényességéhez – amennyiben 

jogkörüket fenntartják - mindkét polgármester aláírása szükséges.  

 

17.3. A polgármesterek az Őket megillető egyetértési jogkörükben eltérő álláspontjuk esetén 

mindaddig egyeztetnek 3 munkanapos időközönként, míg közöttük azonos álláspont ki 

nem alakul. Amennyiben a Jegyző megkeresésétől számított 30 napon belül mindkét 

polgármester részéről az egyetértést tanúsító nyilatkozat nem áll rendelkezésére, úgy a 

Jegyző részéről az érvényes munkáltatói intézkedés nem hozható meg. 

 

18.  A Közös Önkormányzati Hivatal köztisztviselői foglalkoztatásával, juttatásaikkal kapcsolatos 

szabályozás egységes. 

 

19.  A Kttv. 237. §- ában foglalt a juttatásokkal és támogatásokkal kapcsolatos önkormányzati rendelet 

megalkotására Besnyő Község Önkormányzat Képviselőtestülete jogosult. 

 

19.1. A szociális, jóléti, kulturális, egészségügyi juttatásokra, szociális és kegyeleti 

támogatások megállapítására, s annak módosítására vonatkozó rendelettervezetet a 

Jegyző köteles Besnyő község Önkormányzat Képviselőtestülete napirendet tárgyaló 

ülését megelőző 30 nappal korábban Beloiannisz Község Önkormányzata polgármestere 

részére megküldeni. 
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19.2. Beloiannisz Község Önkormányzata Képviselőtestülete soron következő ülésén, de 

legkésőbb 20 napon belül a rendelet tervezetben foglaltakról véleményt nyilvánít, melyet 

a Közös Önkormányzati Hivatalt vezető Jegyző részére írásban a polgármester megküld. 

 

19.3. Amennyiben Beloiannisz Község Önkormányzata Képviselőtestülete a tervezetben 

foglaltakkal nem ért egyet, úgy indokolással ellátott álláspontját a rendelet megalkotását 

megelőzően a jegyzőnek Besnyő Község Önkormányzat Képviselőtestülete ülésén kell 

ismertetnie. 

 

19.4. Amennyiben az egyetértését meg nem adó Önkormányzat Képviselőtestülete 

indokolásában foglaltak megalapozottak, úgy a két Önkormányzat polgármestere által 

egyeztetett újabb javaslat szerint az eljárást ismételten le kell folytatni. 

 

19.5. Ha Beloiannisz Község Önkormányzata Képviselőtestülete indokait nem fogalmazza 

meg, avagy azt nem ismerteti, illetőleg a benne foglaltak – hatályos jogszabályi 

rendelkezésbe ütközésük miatt - megalapozatlanok, úgy Besnyő Község Önkormányzat 

Képviselőtestülete ezen utóbbi tényt megállapító döntését – mely tartalmazza a vonatkozó 

jogszabályhely pontos megjelölését - követően az eredeti javaslat szerinti tartalmú 

önkormányzati rendelet a székhely Önkormányzat Képviselőtestülete által megalkotható.   

 

20. A Képviselőtestületek megállapodnak abban, hogy a Közös Önkormányzati Hivatal munkájával 

kapcsolatos kérdésekben célszerűen együttes ülésen határoznak.  

 

Ha valamelyik képviselőtestület a Közös Önkormányzati Hivatalt érintő kérdésben kezdeményezi 

együttes ülés tartását, a kezdeményező gondoskodik – a polgármester és a jegyző útján – az ülés 

összehívásáról, az előterjesztés elkészítéséről.  

 

 A Képviselőtestületek részéről együttes döntés szükséges, különösen az alábbi előterjesztésekről: 

 

20.1. A Közös Önkormányzati Hivatal éves költségvetése Áht. 23. § (2) bekezdés b) pontja 

szerinti megállapítása, – annak módosítása – az éves költségvetési beszámoló adatai 

elfogadása. 

 

20.2. Közös Önkormányzati Hivatal munkájáról szóló éves beszámoló a 20.1. pont szerinti 

éves költségvetési beszámolóhoz kapcsolódóan.  

 

20.3. A Közös Önkormányzati Hivatal Alapító Okirata s annak módosításai jóváhagyása. 

 

20.4. A Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata jóváhagyása, annak 

módosítása.  

 

21. A Közös Önkormányzati Hivatal működési költségei:  
 

21.1. A Közös Önkormányzati Hivatal működési fedezeteként szolgálnak a mindenkor hatályos 

éves állami költségvetési törvényben a közös hivatali működéséhez meghatározott 

központi költségvetési hozzájárulások, melyet a Magyar Államkincstár Besnyő Község 

Önkormányzat e célra elkülönített számlájára folyósít. 
 

 Amennyiben a Közös Önkormányzati Hivatal fenntartási költségét az állami költségvetési 

hozzájárulás nem fedezi, úgy a Képviselőtestületek az állami költségvetési támogatással 

nem biztosított többletköltségeket a 21.2. és 21.3. pont szerint viselik. 
 

 



 9 

 

21.2. A jegyző, aljegyző és a köztisztviselők – munkavállalók - rendszeres és nem rendszeres 

személyi juttatásait, azaz alkalmazási költségeit - beleértve a továbbképzéssel 

kapcsolatosan felmerülő költségeket, Cafetéria juttatásokat, a 19. pont szerinti 

önkormányzati rendeletben meghatározott juttatásokat, közlekedési költségtérítést, s 

egyéb a foglalkoztatásokhoz kapcsolódó költségeket, - továbbá a Közös Önkormányzati 

Hivatal működtetése során felmerülő dologi költségeket (papír, írószer, telefon, kivéve 

mobiltelefon, Internet, gépjárműhasználat, postaköltség, kiküldetési, reprezentáció, 

foglalkozás-egészségügy, stb.) a székhely hivatal elhelyezését biztosító ingatlannal, s az 

állandó jelleggel működő kirendeltség elhelyezését biztosító ingatlannal kapcsolatos 

üzemeltetési: víz, villany, fűtés, egyéb közműszolgáltatási költségeket Besnyő Község 

Önkormányzat és Beloiannisz Község Önkormányzata a tárgyévet megelőző év január 1-i 

állandó népességadatai alapján számított lakosságszám arányában viselik. 

   

21.3. A székhely Önkormányzat által biztosított Közös Önkormányzati Hivatal elhelyezésére 

szolgáló székhely hivatali épület karbantartásáról saját költségviselése mellett Besnyő 

Község Önkormányzat, a Közös Önkormányzati Hivatal állandó jelleggel működő 

Kirendeltsége elhelyezését biztosító hivatali épület karbantartásáról Beloiannisz Község 

Önkormányzata gondoskodik saját költségviselése mellett, ezen karbantartási, felújítási 

költségeket a Közös Önkormányzati Hivatal éves költségvetése nem tartalmazza, azok 

közvetlenül az érintett Önkormányzatok éves költségvetéseinek részét képezik. 

 

22. A Képviselőtestületek a többletköltségek biztosításában az alábbiak szerint állapodnak meg: 

 

22.1. A Képviselőtestületek közösen rögzítik, hogy 2012. évben a megszűnő Polgármesteri 

Hivatalok működtetéséhez a 21.2. pontban foglalt költségvetési kiadásokat milyen 

összegben állapították meg s annak összességét a 2013. évi költségvetési koncepcióban a 

Közös Önkormányzati Hivatal 2013. évi költségvetési tervezetében kiinduló adatnak 

tekintik, korrigálva a köztisztviselői létszámváltozásból származó költségigénnyel. 

 

A további költségvetési évekre nézve ugyanezen eljárás szerinti rend az irányadó azzal, 

hogy az éves költségvetési koncepció elfogadása során is megállapítható a költségvetés 

elfogadásáig havonta biztosítandó működési költségelőleg összege. 

 

22.2. A 2013. évi állami költségvetési hozzájárulás ismeretében a 21.2. pontban megjelölt 

költségeket nem fedező többletköltségeket a 22.1. pontban számított 2012. évi összesített 

költségvetés 1/12 arányában viselik akként, hogy Beloiannisz Község Önkormányzata 

havonta a tárgyhó 15.-napjáig Besnyő Község Önkormányzat OTP Bank Nyrt. 

Dunaújvárosi Fiókjánál vezetett 11736037-15361734 számú számlájára az 

Önkormányzatot terhelő havi többletköltség összegét átutalással teljesíti, mellyel 

egyidejűleg Besnyő Község Önkormányzata is ezen számlán az Önkormányzatot terhelő 

többletköltséget elhelyezi.  

 

22.3. A Közös Önkormányzati Hivatal Áht. 23. § (2) bekezdés b) pontjában meghatározottak 

szerinti: 

–   engedélyezett létszámát, 

–   költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait előirányzat csoportok, kiemelt 

előirányzatok szerinti bontásban 

Besnyő Község Önkormányzat éves költségvetéséről szóló önkormányzati rendelete 

tartalmazza, melynek megalkotását megelőzően a Képviselőtestületek annak 

összegszerűségei megállapításáról a 20. pontban foglaltak szerint döntenek, 

meghatározva az Önkormányzatokat terhelő többletköltségek összegét, - működési 

költségelőleget – melyeket külön éves költségvetési rendeleteikben szerepeltetnek, s 

annak összegét havi 1/12 összegben a 22.2. pontban foglalt módon teljesítenek. 
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22.4.  A Képviselőtestületek megállapodnak abban, hogy a pénzügyi hozzájárulást nem 

teljesítő, avagy részben teljesítő Önkormányzattal szemben – mely a 

székhelyönkormányzat polgármestere írásbeli fizetési felszólítása ellenére 8 naptári napra 

vonatkozó fizetési póthatáridőre sem tesz eleget kötelezettségének – a határidő lejártát 

követően külön döntés nélkül azonnali beszedési megbízás (inkasszó) nyújtható be, mely 

eljárás valamennyi költsége az adós Önkormányzatot terheli. 

  

Beloiannisz Község Önkormányzata kötelezettséget vállal arra, hogy felhatalmazó 

levélben bejelenti a számlavezető pénzintézetének Besnyő Község Önkormányzat 

megnevezését, pénzforgalmi jelzőszámát, mint azonnali beszedési megbízás benyújtására 

jogosultat azzal, hogy a Közös Önkormányzati Hivatal működéséig – jelen Megállapodás 

hatályának megszűnéséig – a felhatalmazást nem vonhatja vissza. A felhatalmazás bank 

által aláírt példányát Beloiannisz Község Önkormányzata polgármestere köteles Besnyő 

Község Önkormányzat polgármesterének átadni. Az Önkormányzat másik pénzintézeti 

számlanyitása esetén a fentiek szerint köteles eljárni.  

 

 Beloiannisz Község Önkormányzata Polgármestere jogosult fizetési felszólítással élni 

amennyiben a 26. pont szerinti Közös Önkormányzati Hivatal gazdálkodásának 

figyelembe kísérése körében azt tapasztalja, hogy Besnyő Község Önkormányzata a 22.2. 

pontban foglaltak szerint az elkülönített számlán az Őt terhelő többletköltség elhelyezési 

kötelezettségének nem tett eleget.  

 

 Amennyiben a fizetési felszólítás nem eredményes, úgy Beloiannisz Község 

Önkormányzata mindaddig a többletköltség utalásával késedelembe nem esik, azaz vele 

szemben inkasszó nem érvényesíthető, amíg Besnyő Község Önkormányzata a fizetési 

felszólítás alapján kötelezettségének eleget nem tesz.  
 

22.5. A Közös Önkormányzati Hivatal önálló elemi költségvetéssel rendelkezik, melyet a 22.3. 

pontban foglaltak ismereteiben Besnyő Község Önkormányzat polgármestere hagy jóvá. 
 

22.6. A költségvetési évre vonatkozó működési többletköltség hozzájárulás elszámolása a 

költségvetési beszámoló keretében történik, melynek alapján: 
 

22.6.1. Az érintett fenntartó Önkormányzat(ok)nak az általuk már teljesített, illetőleg a 

22.2. és 22.3. pont szerint átutalt költségelőlegen felüli további tényleges 

költségkülönbözetet a zárszámadás jóváhagyását követő 30 napon belül meg kell 

téríteni. 
 

22.6.2.  Amennyiben a teljesített többletköltségek a ténylegesen felmerült 

többletköltséget meghaladják, úgy annak összege a következő évre vonatkozó 

térítésbe beszámításra kerül. 
 

23. A Közös Önkormányzati Hivatal vagyona Besnyő Község Önkormányzat és Beloiannisz Község 

Önkormányzata által jelen megállapodás 1.-2. sz. mellékleteit képező 2012. december                       

31.- napjával felveendő leltár szerint biztosított ingatlanok, tárgyi eszközök, berendezési tárgyak 

és egyéb ingóságok térítésmentes használati joga.  
 

23.1. A leltárban szereplő egyes vagyontárgyak változatlanul a tag Önkormányzatok 

tulajdonában maradnak, kizárólag az ingyenes használati jog illeti meg a Közös 

Önkormányzati Hivatalt. A vagyontárgyak selejtezéséhez a tulajdonosi jogkört gyakorló 

Önkormányzat hozzájárulása szükséges, a vagyontárgyak pótlásáról az érintett 

Önkormányzat saját költségviselése mellett gondoskodik, ezáltal e körben az 

Önkormányzatok között közös tulajdon nem keletkezik. 
 

23.2. A Közös Önkormányzati Hivatal megszűnése esetén az 1.-2. számú mellékletekben 

szereplő vagyontárgyakra vonatkozó használati jog megszűnik, s a tehermentes 

rendelkezési jog ismételten a jogot biztosító Önkormányzatot illeti meg.  
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24. A Közös Önkormányzati Hivatal, mint – az Mötv. 146/D. § (1) bekezdése szerinti - vagyoni 

jogutód vagyonát képezik a jogelőd Polgármesteri Hivatalok vagyontárgyai – melyek a szintén 

2012. december 31.-napjával felveendő – a Megállapodás 3. és 4. számú mellékleteit képező 

leltárjegyzékben szereplő vagyontárgyak, továbbá a Közös Önkormányzati Hivatal működése 

során a költségvetése terhére vásárolt, vagy egyéb jogcímen szerzett vagyon (ingatlan, tárgyi 

eszköz, egyéb ingóság), mely a Közös Önkormányzati Hivatal tulajdonába kerül.  
 

24.1. A Közös Önkormányzati Hivatal megszűnése esetén ezen vagyontárgyak megosztása az 

Önkormányzatok által a vásárláskor viselt költségek arányában történik, melyekre nézve 

a tulajdonközösség megszüntetési eljárás a 24.2. pontban foglaltakkal azonos.  

 

24.2. A más szervtől kapott, ingyenesen átvett és a megszűnéskor meglévő vagyon (ingatlan, 

tárgyi eszköz, stb.) megosztása 50 % - 50% -os arányban történik oly módon, hogy a 

vagyontárgy azon Önkormányzat tulajdonában marad, melynek tulajdonában lévő hivatali 

helyiség felszerelését képezte a vagyontárgy, az érintett Önkormányzat pedig a másik 

Önkormányzat tulajdoni hányadát a megszűnés időpontjában fennálló forgalmi értéken 

pénzben megváltja.  
 

25. A Képviselőtestületek vállalják, hogy a Közös Önkormányzati Hivatal esetleges megszűnése 

esetén a személyi állomány tovább foglalkoztatását biztosítják akként, hogy a székhely hivatalban 

dolgozó köztisztviselők s 1 fő hivatalsegéd Besnyő Község Önkormányzat, az állandó 

ügyfélszolgálati kirendeltségen dolgozó köztisztviselők és 1 fő hivatalsegéd 

továbbfoglalkoztatásáról a telephely által érintett Beloiannisz Község Önkormányzata 

gondoskodik. 
 

25.1. A Közös Önkormányzati Hivatal megszűnése esetén a Jegyző, Aljegyző jogviszonyának 

megszűnésével kapcsolatos juttatásokat a települések önkormányzatai lakosságszám 

arányában biztosítják.  
 

25.2. A Közös Önkormányzati Hivatal megszűnése esetén a zárszámadást követően elfogadott 

pénzmaradvány az Önkormányzatokat a biztosított előirányzat arányában illeti meg. 
 

26. A Közös Önkormányzati Hivatal működésének ellenőrzését – ennek keretében a bevételi és 

kiadási előirányzatokkal történő gazdálkodás rendszeres figyelemmel kísérését -, a feladatok 

egyeztetését a polgármesterek együttesen végzik.  
 

27. Besnyő Község Önkormányzat és Beloiannisz Község Önkormányzata az „információs 

önrendelkezési jogról és az információszabadságról” szóló 2011. évi CXII. törvényben 

meghatározott közérdekű adatok megismerhetősége érdekében külön-külön önálló honlappal 

rendelkeznek, melyeken történő a 37.§ (1) bekezdésében meghatározottak kötelező 

megjelentetéséről a Besnyői Közös Önkormányzati Hivatal gondoskodik.  
 

28. A Besnyői Közös Önkormányzati Hivatal az önkormányzati ciklus időtartama alatt nem 

szüntethető meg, s ezen időtartamon belül annak fenntartásához csatlakozni, abból kiválni sem 

lehet.  
 

29. A Közös Önkormányzati Hivatal, mint helyi önkormányzati költségvetési szerv megszüntetéséről 

az általános önkormányzati választások napját követő 60 napon belül állapodhatnak meg a 

Képviselőtestületek.  
 

30. A Közös Önkormányzati Hivatal közös fenntartásához csatlakozás a 29. pontban foglalt 

időtartamon belül lehet, amennyiben: 
 

30.1. annak Mötv. 85. § (1) bekezdésében foglalt feltételei fennállnak, s 
 

30.2. a Képviselőtestületek a csatlakozás elfogadásával döntenek jelen Megállapodás csatlakozó 

Önkormányzat Képviselőtestületével együtt történő módosításáról. 
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A Megállapodást annak elolvasása, tartalmának megértése után a Képviselőtestületek nevében 

eljáró polgármesterek, mint önkormányzati akarattal teljességgel megegyezőt helybenhagyólag 

saját kezűleg aláírták, melynek záradékát az Önkormányzatok jegyzői egyidejűleg kézjegyükkel 

látták el.  

 

Besnyő, 2012. december 17.  

 

 

 

 /: Gémesiné Fejes Zsuzsanna  :/ /: Papalexisz Kosztasz :/ 

 Besnyő Község Önkormányzat Beloiannisz Község Önkormányzata  

 polgármestere  polgármestere 

 

 

Záradék: 

 

A Megállapodást a Képviselőtestületek alábbi határozataikkal jóváhagyólag elfogadták: 

 

· Besnyő Község Önkormányzat Képviselőtestülete 276/2012. (XII.12.) számú határozatával.  

 

· Beloiannisz Község Önkormányzata Képviselőtestülete 113/2012. (XII.14.) számú 

határozatával. 

 

 

 

 /: Dr. Bugyi Katalin :/ /: Kóródi-Juhász Zsolt :/ 

 Besnyő Község Önkormányzat Beloiannisz Község Önkormányzata 

 jegyzője  jegyzője 


