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9 .  N a p i r e n d  
 

E L Ő T E R J E S ZT É S  
A Borsosberényi Közös Önkormányzati Hivatal fenntartásáról szóló megállapodás 

módosítása 
 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 
 

Bánk Község Önkormányzat, Borsosberény Község Önkormányzat, és Tolmács Község 

Önkormányzat a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 
(továbbiakban: Mötv.) 84.§ (1) bekezdése alapján megállapodást kötött a Borsosberényi Közös 

Önkormányzati Hivatal (továbbiakban: Közös Hivatal) létrehozására és fenntartására. A Közös Hivatal 

2013. január 1-jétől jött létre és azóta működik. 
 

Az Mötv. 85.§ (3c) bekezdése alapján a közös önkormányzati hivatal létrehozásáról szóló 

megállapodást és a kormányhivatal vezetője által pótolt közös önkormányzati hivatali megállapodást 

az érintett önkormányzatok szabadon módosíthatják. A módosító megállapodást a közös 
önkormányzati hivatal jegyzője megküldi az illetékes kormányhivatal részére. 

 

A három település polgármestere egyeztettet a Közös Hivatal működéséről szóló megállapodás 
módosításáról,  és a létrejött egyezség alapján előkészítésre került a megállapodás módosítása.  

Az előterjesztett, módosítással egységes szerkezetbe foglalt Közös Önkormányzati Hivatali 

megállapodás a következő módosításokat tartalmazza: 

 
 A jegyző tekintetében az egyéb munkáltatói jogokat Bánk Község Önkormányzatának 

Polgármestere gyakorolja, azzal, hogy a kinevezés és felmentés mellett a teljesítményértékelés és 

jutalmazás tekintetében a társult önkormányzatok polgármestereinek a Mötv. 83.§ b) pontban 
foglaltaknak megfelelő többségi döntése szükséges. 

Az Mötv. 19.§ b) pontja alapján az egyéb munkáltatói jogon a kinevezés, vezetői megbízás, 

felmentés, vezetői megbízás visszavonása, az összeférhetetlenség megállapítása, fegyelmi eljárás 
megindítása, a fegyelmi büntetés kiszabása kivételével minden más munkáltatói jogot kell érteni. 

Az Mötv. 83.§ b) pontja értelmében a közös hivatal jegyzőjének kinevezéséhez, felmentéséhez az 

érintett települések polgármestereinek lakosságszám-arányos, többségi döntése szükséges. 

 
 A Közös Önkormányzati Hivatal tekintetében az Mötv. 67.§ (1) a), b), f) pontban foglalt feladat- és 

hatáskört Bánk Község Önkormányzatának Polgármestere gyakorolja 

Az Möt. 67.§ (1) bekezdés a), b) és f) pontjai a következő rendelkezéseket rögzíti: 
A polgármester 

a) a képviselő-testület döntései szerint és saját hatáskörében irányítja a polgármesteri 

hivatalt, a közös önkormányzati hivatalt; 
b) a jegyző javaslatainak figyelembevételével meghatározza a polgármesteri hivatalnak, a 

közös önkormányzati hivatalnak feladatait az önkormányzat munkájának a szervezésében, 

a döntések előkészítésében és végrehajtásában; 

f) gyakorolja a munkáltatói jogokat a jegyző tekintetében. 
 

 A Közös Önkormányzati Hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselők tekintetében a polgármesterek 

hatásköre: 
1. A Közös Önkormányzati Hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselő kinevezéséhez és 

felmentéséhez a köztisztviselő munkavégzésének helye szerinti település Polgármesterének 

egyetértése szükséges. 
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2. A Közös Önkormányzati Hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselő jutalomban való 

részesítéséhez, személyi illetmény megállapításhoz, illetmény eltérítéséhez a köztisztviselő 

munkavégzésének helye szerinti település Polgármesterének jóváhagyása szükséges. 
3. A Közös Önkormányzati Hivatal bankszámlája felett - a jegyző és a pénzügyi 

csoportvezető rendelkezési (aláírási) jogosultsága mellett - a Közös Önkormányzati Hivatal 

irányítási jogkörét ellátó Bánk Község Önkormányzat Polgármesterét is rendelkezési 
(aláírási) jogosultság illeti meg, melyet ketten együtt gyakorolhatnak. 

4. A Közös Önkormányzati Hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselők szabadságengedélyét a 

jegyző, mint engedélyező mellett a köztisztviselő munkavégzési helye szerinti település 

polgármestere, mint munkahelyi vezető is aláír. 
 

A megállapodás módosítása értelmében a Közös Hivatalnál a szakmai munka végzése Torma Andrea 

bánki polgármester irányításával történik, valamint a bánki polgármester gyakorolja a jegyző feletti 
egyéb munkáltatói jogokat. 

A megállapodás lehetőséget teremt arra, hogy a közös hivatalhoz tartozó települések polgármesterei az 

adott településen dolgozó köztisztviselők kinevezése, felmentése, bérezése, jutalmazása, 
szabadságának engedélyezése tekintetében egyetértési, jóváhagyási jogosultsággal rendelkezzenek. 

A megállapodás - a célszerűségi és ésszerűségi szempontokat szem előtt tartva – továbbá rögzít, hogy 

a közös hivatal irányítási jogkörével rendelkező polgármester, Torma Andrea a jogszabályi 

előírásoknak megfelelően a közös hivatal bankszámlája felett rendelkezni jogosult, amelyet a 
jegyzővel, vagy a pénzügyi csoportvezetővel ketten együtt gyakorolhatnak. 

  

Kérem a napirend megtárgyalását és javaslom a módosítással egységes szerkezetbe foglalt 
megállapodás előterjesztettek szerint elfogadását, jóváhagyását. 

 

 

Bánk, 2019. november 13. 
 Tisztelettel: 

 

 
 Torma Andrea 

 polgármester 

 
 

 

……./2019. (IX….) képviselő-testületi  határozati javaslat 

 
 

Bánk Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 

2011. évi CLXXXIX. törvény 84.§ (1) bekezdés, 85.§ (3c) bekezdés alapján az önkormányzat 
működésével, valamint az államigazgatási ügyek döntésre való előkészítésével és végrehajtásával 

kapcsolatos feladatok ellátására 2013. január 1-jétől létrehozott és működtetett Borsosberényi Közös 

Önkormányzati Hivatal önálló költségvetési szervre vonatkozó megállapodás 2019. december 1-jei 
hatályba lépéssel történő módosítását, illetve a módosítással egységes szerkezetbe foglalt 

megállapodást az előterjesztettek szerint elfogadja és jóváhagyja. 

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a módosított megállapodás aláírására. 

 
Határidő: 2019. december 1-jétől folyamatos, a megállapodás következő módosításáig 

Felelős: polgármester 

 
 


