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JEGYZŐKÖNYV
Készült: Kunadacs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. január 31-én,
Kunpeszér Községi Önkormányzat Képviselő-testületével Kunadacson megtartott
együttes üléséről.
Jelen vannak: Kunadacs Képviselő-testülete részéről:
Dunai László polgármester
Farkas Ildikó alpolgármester,
Bódog Ferenc, Gattyán Zoltán, Látosné Laczkovics Anett, Makai Katalin
képviselők (6 fő)
Távolmaradását bejelentette: Kőrözsi Krisztián képviselő
Tanácskozási joggal megjelent: Palla Tibor jegyző
Meghívott: Farkas Lászlóné pénzügyi főtanácsos
Dunai Lászlópolgármester üdvözli az együttes Képviselő-testületi ülésén megjelenteket.
Dunai László Kunadacs polgármestere megállapítja, hogy az ülés határozatképes, mivel a
képviselők több mint fele jelen van, így a Testület megkezdi munkáját. A 7 fős képviselőtestületből az ülés kezdetén 6 fő van jelen.
A Képviselő-testületek az egyes napirendek során külön-külön hozzák meg döntéseiket és az
ülésről külön –külön jegyzőkönyv készül.
Németh LászlóKunpeszér polgármestere is megállapítja Kunpeszér község Képviselő testületének határozatképességét.
Dunai László polgármester és Németh László polgármesterbemutatják a saját településük
önkormányzati képviselőit.
Dunai László javaslatot tesz az ülés napirendjére.
N a p i r e n d:
1. Kunadacs és Kunpeszér községek Képviselő-testületei részéről a közös önkormányzati
hivatal létrehozásával kapcsolatos döntések meghozatala.
Előadó: polgármesterek
Kunadacs község Képviselő-testülete az ismertetett napirendet egyhangúan elfogadta.
l. Napirend tárgyalása
Kunadacs és Kunpeszér községek Képviselő-testületei részéről a közös önkormányzati hivatal
létrehozásával kapcsolatos döntések meghozatala.
Előadó: polgármesterek
(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva, 1. sz. melléklete)

Dunai László polgármester a történelmi előzményekről, a jogi háttérről és az előzetes
egyeztető megbeszélésekről beszél. A közös önkormányzati hivatal létrehozására vonatkozó
döntések meghozatalára együttes ülésen kerül sor.
Németh LászlóKunpeszér polgármestere elmondja, hogy a két település előtt két lehetőség
állt. Vagy egymással társulnak, vagy mindketten Kunszentmiklós városhoz csatlakoznak.
Ismerteti az iskola működtetésével és fenntartásával kapcsolatban kialakult kunpeszéri
helyzetet. A hivatal átszervezésével Kunadacsot választották. Az ügyfélfogadás külön-külön
történő biztosítását szükségesnek tartja. Kirendeltség működtetését tartja elfogadhatónak.
Kunpeszéren is legyen hivatali ügyintézés. A cél az, hogy mindkét település jól járjon. A
választások után majd meglátjuk a lehetőségeinket.
Az előkészített anyagokkal kapcsolatban azt a kifogást veti fel, hogy „Kunadacsi Közös
Önkormányzati Hivatal” megnevezés szerepel. Kunpeszér neve nem jelenik meg a
megállapodásban és az alapító okiratban sem. Ezt a megnevezési problémát az előzetes
egyeztetések során is jelezte.
Kunpeszér részéről az lenne a kívánatos, hogy „Kunadacs-Kunpeszéri Közös Önkormányzati
Hivatal” jöjjön létre. A megnevezésben mindkét település neve szerepeljen.
Javasolja, hogy a jegyzők kérjenek állásfoglalást a névhasználatra vonatkozóan.
Palla Tibor Kunadacs község jegyzője elmondja, hogy a jogszabály rendelkezése szerint az
előterjesztésnek megfelelően a székhely település nevét kell feltüntetni a megnevezésben. A
jogszabály rendelkezéseitől eltérő megjelölés esetén várhatóan törvényességi észrevételt tesz
a Kormányhivatal.
Boskóné dr. Tabányi Annamária Kunpeszér község jegyzője szintén megerősíti azt a
jogszabályi rendelkezést, hogy a székhely település nevét kell feltüntetni a megnevezésben.
Dunai László polgármester elmondja, hogy Kunadacs Önkormányzata számára az is
elfogadható, ha mindkét település neve szerepel a megállapodásban és az alapító okiratban.
Egyetért azzal, hogy a jegyzők kérjenek állásfoglalást a névhasználatra vonatkozóan.
Farkas Ildikó képviselő elmondja, hogy amennyiben van törvényi lehetőség, akkor
tartalmazzák az iratok mindkét település nevét. A jogszabályi rendelkezés szerint számára is
az látszik, hogy a Kunadacsi Közös Önkormányzati Hivatal megjelölés használható.
Kunadacs számára is elfogadható a két település nevének használata, de jogszabály szerint
nem lehetséges. Ha nem döntenek a testületek, a törzskönyvi bejegyzés miatt is
kiszaladhatunk az időből.
Bódog Ferenc képviselő véleménye szerint most fogadják el a testületek így az előterjesztést
és ha lehetséges, akkor módosítani lehet a dokumentumokat.
Dunai László polgármesterelsőként a közös önkormányzati hivatal létrehozására és
fenntartására vonatkozó megállapodás tervezetének elfogadását javasolja.
A Képviselő – testület 6 szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozza.
Kunadacs Község Képviselő-testületének 31/2013.(I.31.) sz. Kth.
Kunadacs község Önkormányzata és Kunpeszér község Önkormányzata részéről Közös
Önkormányzati Hivatal létrehozására vonatkozó megállapodás jóváhagyása

Határozat
Kunadacs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a
polgármester „Kunadacsés Kunpeszér községek Képviselő-testületei
részéről aközösönkormányzati hivatal létrehozásával kapcsolatos döntések
meghozatala” tárgyú napirendet és az alábbi döntést hozza:
Kunadacs község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország
helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 84. és 85. §-a
alapján jóváhagyja Kunpeszér Község Önkormányzatával kötendő, Közös
Önkormányzati Hivatal létrehozásáról és fenntartásáról szóló, és a határozat
mellékletét képező megállapodást.
A Megállapodás 2013. március 1. napján lép hatályba.
A képviselő-testület felhatalmazza a Dunai László polgármestert a
megállapodás aláírására.
Határidő: 2013. március 1.
Felelős: Polgármester
melléklet
Kunadacs Község Képviselő-testületének 31/2013.(I.31.) sz. Kth. határozatához

MEGÁLLAPODÁS
Közös Önkormányzati Hivatal létrehozására és fenntartására
Kunadacs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
(6097 Kunadacs, Rákóczi u. 2. képviseli: Dunai László polgármester),
Kunpeszér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
(6096 Kunpeszér, Béke u. 8. képviseli: Németh László polgármester)
a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a
továbbiakban: Mötv.) 84. - 85.§-ában foglaltakra igazgatási feladataik ellátására 2013.
március hó 1. napjától - határozatlan időre - Közös Önkormányzati Hivatalt alakítanak és
tartanak fenn az alábbiakban meghatározott feltételek szerint.
1. A Közös Önkormányzati Hivatal
- hivatalos megnevezése: Kunadacsi Közös Önkormányzati Hivatal
- székhelye: 6097 Kunadacs, Rákóczi u. 2.
- kirendeltsége: 6096 Kunpeszér, Béke u. 8.
- illetékességi területe: Kunadacs és Kunpeszér községek közigazgatási területe, tevékenységi
és ellátási körét az Alapító Okirat tartalmazza.
- jogállása: jogi személy
- fenntartója és felügyeleti szerve: Kunadacs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete,
6097 Kunadacs, Rákóczi u. 2.
Kunpeszér Községi Önkormányzat Képviselő-testülete,
6096 Kunpeszér, Béke u. 8.
A költségvetési szerv vonatkozásában az alapítók a fenntartói és felügyeleti jogokat közösen
gyakorolják.
1.1. A Közös Önkormányzati Hivatalt (a továbbiakban: KÖH) az érintett Képviselő-testületek
együttes ülésen, minősített többségű döntéssel hozzák létre, illetve fogadják el az erről szóló
megállapodást.

1.2. A megállapodás módosítását a Képviselő-testületek ugyancsak minősített többségű
döntéssel kezdeményezhetik. A kezdeményezést a másik önkormányzat Képviselő-testülete a
kezdeményezéstől számított 30 napon belül tárgyalja meg.
1.3.A KÖH éves költségvetéséről és zárszámadásáról szóló önkormányzati rendeleteket az
érintett önkormányzatok Képviselő-testületei együttes ülésen fogadják el.
2. A szerződő Képviselő-testületek megállapodnak abban, hogy 2013. március hó 1. napjától
a Kunadacsi Közös Önkormányzati Hivatal Kunpeszér községben a Béke u. 8. szám alatt,
állandó jelleggel „Kunadacsi Közös Önkormányzati Hivatal Kunpeszéri Kirendeltsége”
elnevezéssel kirendeltséget működtet az összes, Kunpeszér települést érintő hatósági,
önkormányzati és pénzügyek helyben történő intézése céljából. A Kirendeltség a Kunadacsi
KÖH részeként működik, mint szervezeti egység.
3. A szerződő Képviselő-testületek kijelentik továbbá, hogy az igazgatási munka ellátásához
szükséges személyi és tárgyi feltételeket az érintett településeken biztosítják.
4. A KÖH önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv, a székhely önkormányzat
éves költségvetésében önálló költségvetési címet alkot, gazdálkodását elkülönített számlán
bonyolítja. A költségvetési szerv vezetője a jegyző.
4.1. A KÖH feladatok ellátásához szükséges költségvetési előirányzatok a székhely község
elemi költségvetésében jelennek meg teljeskörűen, mind a bevételi, mint a kiadási
előirányzatokra vonatkozóan. A KÖH székhelyén házipénztár működik, melyből a
kirendeltség ellátmányt kap elszámolási kötelezettséggel. A kapcsolódó intézmények melyek csak pénzkezelő helyek - működéséhez szükséges készpénz és egyéb értékek
forgalmának lebonyolítására mindkét településen házipénztárat működtet.
4.2. A KÖHműködési és fenntartási költségeit a Képviselő-testületek együttes ülésen
határozzák meg. A szerződő Képviselő-testületek kijelentik, hogy a KÖHfenntartásának
költségeihez az érdekelt Képviselő-testületek az alábbiak szerint járulnak hozzá.
4.2.1. Kunadacs Önkormányzatának Képviselő-testülete biztosítja a KÖH kunadacsi
székhelyén dolgozó valamennyi köztisztviselő és közszolgálati ügykezelő, valamint fizikai
alkalmazott személyi juttatásait és a munkaadót terhelő járulékok kiadásait, továbbá a
kunadacsi székhelyen felmerülő működési és fenntartási kiadásokat.
4.2.2. Kunpeszér Önkormányzatának Képviselő-testülete biztosítja a KÖH Kunpeszéri
Kirendeltségén dolgozó valamennyi köztisztviselő és közszolgálati ügykezelő, valamint
fizikai alkalmazott személyi juttatásait és a munkaadót terhelő járulékok kiadásait, továbbá a
kirendeltségen felmerülő működési és fenntartási kiadásokat.
4.2.3. A KÖH-t megillető állami támogatás lehívására és felhasználására a KÖH székhelyén
működő hivatal jogosult azzal, hogy a mindenkori költségvetési törvényben meghatározott és
jogosultsági feltételek alapján lehívható alap- és ösztönző hozzájárulást lakosságarányos
megosztásból kiindulva - előzetes egyeztetés alapján - a tárgyévi költségvetési rendeletben
osztja meg a székhely és a kirendeltsége között, és a szerv működési költségeire fordítja.
4.2.4. Az állami költségvetésből a hivatal fenntartására juttatandó támogatás lakosságszám
arányosan csökkenti az önkormányzatok hozzájárulását.
4.2.5. A KÖH működtetésének állami költségvetési finanszírozás által nem fedezett részét
Kunadacs Község Önkormányzata és Kunpeszér Község Önkormányzata a saját
költségvetéséből kiegészítve biztosítja.
Az állami hozzájárulással nem fedezett – a KÖH éves költségvetésében jóváhagyott
költségekhez a társult önkormányzatok saját éves költségvetésében elkülönítetten átadott
pénzeszközként – az éves eredeti, illetve módosított előirányzat 1/12 részét tárgyhónap 15.
napjáig terjedő időszak alatt átutalja a KÖH számlájára az önkormányzat nettó
finanszírozásához igazodóan. Amennyiben a társult önkormányzat a fenti kötelezettségét

határidőre nem teljesíti, a székhely község a fizetésre kötelezett önkormányzatot írásban
felszólítja 30 napos határidő megjelölésével az elmaradt pénzügyi hozzájárulás befizetésére.
Amennyiben a megjelölt határidőig nem történik meg az átutalás, a székhely önkormányzat
15 napos fizetési határidő megjelölésével újabb írásbeli felszólítást bocsát ki. A 45 napon túli
késedelem esetén a hiányzó összeg mértékéig a székhely önkormányzat jogosult azonnali
beszedési megbízást benyújtani az adós önkormányzat költségvetési számlája ellen.
Amennyiben ezen felül a késedelem következményeként a közösen fenntartott intézmény
pénzügyi-gazdálkodási feladatait ellátó székhely önkormányzat nem tudja határidőre
teljesíteni a társult önkormányzat vonatkozásában fennálló intézményfizetési, vagy egyéb
pénzügyi teljesítést igénylő kötelezettségeit, az ebből eredő mindennemű felelősség a
mulasztó önkormányzatot terheli.
4.2.6. A KÖH létrehozása az elhelyezésükre szolgáló 6097 Kunadacs, Rákóczi u. 2. és a 6096
Kunpeszér, Béke u. 8. alatti építmények 2013. március 1. állapot szerinti tulajdonjogi
helyzetét nem érinti.
4.2.7. A KÖH elhelyezésére szolgáló önkormányzati tulajdonú épületekben történő
értéknövelő építési beruházás minden esetben a tulajdoni lapon szereplő tulajdonost terheli.
4.2.8.
Kunadacs
Önkormányzatának
Képviselő-testülete,
valamint
Kunpeszér
Önkormányzatának Képviselő-testülete a KÖH működését saját közigazgatási területén a saját
költségvetése terhére igénye szerint bővítheti.
4.2.9. A KÖH zavartalan működéséhez szükséges tárgyi eszközöket, berendezési és
felszerelési tárgyakat a társult önkormányzatok a KÖH használatába adják rendeltetés- és
jogszerű használatra alkalmas állapotban. A tárgyi eszközök, berendezési, felszerelési tárgyak
beszerzését, cseréjét, továbbá az üzemeltetéssel kapcsolatos többletkiadások költségeit a
társult önkormányzatok külön-külön viselik.
4.2.10. A vagyongyarapítás érdekében a megállapodó önkormányzatok külön - külön vagy
közösen, illetve a KÖH nyújthat be pályázatot. A közösen, illetve a KÖH által benyújtott
pályázat eredményeként megszerzett vagyon tekintetében a Polgári Törvénykönyvről szóló
törvény közös tulajdonra vonatkozó szabályai az irányadók.
Ha a KÖH által benyújtott pályázat önerejét az önkormányzatok lakosságarányosan vállalják,
illetve amennyiben az önkormányzatok nyújtanak be pályázatot, az önrészt lakosságarányosan
osztják meg, - ezekben az esetekben a pályázat eredményeként megszerezett vagyon
felosztása is lakosságarányosan történik.
4.2.11. Társult önkormányzatok megállapodnak, hogy bármely tag kilépése vagy a KÖH
megszűnése esetén egymással szemben tárgyi eszköz és ingatlan vagyon tekintetében
elszámolni valójuk nincs, egymással szemben nem támasztanak követelést.
5. A KÖH szervezetére, működésére vonatkozó szabályokat - az aljegyző közreműködésével a jegyző készíti el, az a megállapodó felek – Képviselő-testületi határozatban jóváhagyott
egyetértésével válik hatályossá.
A KÖH ügyrendjét Kunadacs Önkormányzatának Képviselő-testülete fogadja el és hagyja
jóvá Kunpeszér Önkormányzatának Képviselő-testülete előzetes írásbeli véleményének
kikérésével.
A Kirendeltség működtetésével, valamint a jegyző ügyfélfogadási rendjének kialakításával
kapcsolatban ki kell kérni Kunpeszér Önkormányzata Képviselő-testületének írásbeli
véleményét.
6. A KÖH-ből kiválni aMötv. szabályai szerint lehet. A döntésről az érintett Képviselőtestületet írásban haladéktalanul értesíteni kell, a képviselő-testületi határozat csatolásával.
A KÖH megszüntetésére az Mötv. 85. § (3) bekezdésében foglaltak az irányadóak.

7. A Közös Önkormányzati Hivatalt az Mötv. szabályai szerint kinevezett jegyző vezeti.
A jegyző tekintetében a munkáltatói jogokat Kunadacs község polgármestere gyakorolja.
7.1. A jegyző felmentéséhez és ellene fegyelmi eljárás elrendeléséhez a társult települések
polgármestereinek lakosságszám-arányos, többségi döntése szükséges. Ehhez be kell szerezni
Kunpeszér polgármestere előzetes írásos véleményét, illetve az ügyet tárgyaló képviselőtestületi ülésre tanácskozási joggal meg kell hívni.
7.2. Az érintett Önkormányzatok polgármesterei megállapodnak abban, hogy az Mötv. 146/C.
§ (2) bekezdése értelmében a megszűnő kunadacsi polgármesteri hivatal jegyzőjét - annak
egyetértésével - a KÖH jegyzőjeként, pályázati kiírás nélkül tovább foglalkoztatja.
7.3. Az érintett Önkormányzatok polgármesterei megállapodnak abban, hogy az Mötv. 146/C.
§ (2) bekezdése értelmében a megszűnő kunpeszéri polgármesteri hivatal jegyzőjét - annak
egyetértésével és a kunadacsi jegyző javaslatára - a KÖH aljegyzőjeként, pályázati kiírás
nélkül határozatlan ideig tovább foglalkoztatja.
7.4. Az egyéb munkáltatói jogokat Kunadacs polgármestere gyakorolja.
8. A KÖH köztisztviselői, alkalmazottai tekintetében a munkáltatói jogköröket a jegyző
gyakorolja.
A KÖH köztisztviselője kinevezéséhez, bérezéséhez, vezetői megbízásához, felmentéséhez, a
vezetői megbízás visszavonásához és a jutalmazáshoz - a 9. pont kivételével - Kunadacs
község polgármesterének egyetértése szükséges.
9. Kunpeszér községben alkalmazott köztisztviselő kinevezéséhez, felmentéséhez Kunpeszér
polgármesterének egyetértése szükséges.
10. A jegyző ellátja a Képviselőtestületek, a Bizottságok, a települési képviselők működésével
kapcsolatos igazgatási feladatokat, a polgármesterek hatáskörébe tartozó államigazgatási
döntések előkészítését és végrehajtását, valamint gyakorolja a jegyzőt megillető feladat- és
hatásköröket.
11. A jegyzőt a megfelelő képesítéssel és megbízással rendelkező aljegyző helyettesíti, ellátja
a KÖH Szervezeti és Működési Szabályzatában (ügyrendben) a jegyző által meghatározott
feladatokat.
12. A KÖH létszámát és szervezeti felépítését a Képviselő-testületek az alábbiak szerint
állapítják meg:
12.1. A KÖH létszáma: 7 fő
12.2. A KÖH székhely létszáma: 4 fő
12.2.1. 1 fő jegyző,
12.2.2. 3 fő köztisztviselő ügyintéző.
12.3. A KÖH kirendeltség létszáma: 3 fő
12.3.1. 1 fő aljegyző, kirendeltség-vezető
12.3.2. 2 fő köztisztviselő ügyintéző.
12.4. A KÖH közvetlen irányítását Kunadacs község polgármestere látja el.
Kunpeszér község polgármestere javaslatára egyeztető megbeszélést köteles összehívni.
12.5. A jegyző vagy megbízottja köteles a képviselő-testületi üléseken részt venni és ott a
szükséges tájékoztatást megadni.
12.6. A jegyző vagy megbízottja Kunpeszéren minden hét szerdáján egész napos
ügyfélfogadást tart.
12.7. A KÖH köztisztviselői az ügyrend szerint tartanak ügyfélfogadást.

12.8. A jegyző, illetve a KÖH mindkét önkormányzat vonatkozásában ellátja mindazokat a
feladatokat és gyakorolja azokat a hatásköröket, amelyeket az Mötv., az egyes
önkormányzatok szervezeti és működési szabályzatai, önkormányzati rendeletek előírnak.
13. A Kunadacsi Közös Önkormányzati Hivatal Kunpeszéri Kirendeltségét a kirendeltségvezető (aljegyző) vezeti. A kirendeltségvezetésére a jegyző ad megbízást.
A kinevezéshez Kunpeszér község polgármesterének írásbeli véleménye szükséges.
A kirendeltség-vezető bérezéséhez, felmentéséhez, vezetői megbízásának visszavonásához,
jutalmazásához Kunpeszér község polgármesterének előzetes írásbeli véleménye szükséges.
14. A kirendeltség-vezető (aljegyző) tekintetében a munkáltatói jogokat a jegyző gyakorolja.
A kirendeltség-vezető ellátja a jegyző által meghatározott feladatokat, szükség szerint a
jegyző megbízása alapján részt vesz Kunpeszér Önkormányzata Képviselő-testületének
ülésein és ott a szükséges tájékoztatást megadja.
15. A jegyző évente beszámol mindkét Képviselő-testületnek a KÖH munkájáról. A
beszámoló időpontja megegyezik az éves költségvetési beszámoló időpontjával.
16. A KÖH működési területén - székhelyén és kirendeltségén - a szervezeti és működési
szabályzatában meghatározottak szerint folyamatosan az ottani rend szerint kötelesek
ügyfélfogadást tartani.
17. A féléves és a háromnegyed éves beszámolót, továbbá a KÖH munkájáról szóló
beszámolót a képviselőtestületek külön-külön tárgyalják meg illetve hagyják jóvá.
Az együttes ülésekre a fenntartó önkormányzatok székhelyén felváltva kerül sor.
Az együttes testületi ülés levezető elnöke annak a településnek a polgármestere, ahol az ülés
megtartásra kerül.
18. A KÖH munkájával kapcsolatos kérdésekben szükség szerint együttes képviselő-testületi
ülésen kell határozni. A két testület azonban felhatalmazza polgármestereit, hogy a két
testületi ülés közötti időben döntést igénylő ügyekben együttesen határozzanak.
19. A KÖH megszüntetésére az Mötv. 85. § (3) bekezdésében foglaltak az irányadók.
A Hivatal megszűnése esetén a felek egymással kölcsönösen elszámolnak.
20. Társuló felek a működési körükbe tartozó feladatok ellátását, vagy annak színvonalát
érintő valamennyi kérdésben egymás jogait kölcsönösen tiszteletben tartva egymással
együttműködnek, esetlegesen felmerülő vitás kérdéseiket kölcsönös megegyezéssel kívánják
rendezni.
21. Az Önkormányzatok az ezen megállapodásban nem szabályozott kérdésekben,
viszonyukban a mindenkor hatályos szakmai és önkormányzati működést érintő jogszabályok
előírásait alkalmazzák.
22. Fenti szabályozás 2013. március hó 1. napján lép hatályba és rendelkezéseit ettől az
időponttól kell alkalmazni.
Kunadacs, 2013. február hó 11. napján.

Dunai László
Kunadacs község polgármestere

Németh László
Kunpeszér község polgármestere

Záradék:
Jelen megállapodást
Kunadacs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 31/2013.(I.31.) sz. Kth. számú
határozatával,
Kunpeszér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 16/2013.(I.31.) számú
határozatával, jóváhagyta.

Palla Tibor
jegyző
A Polgármester javasolja az előterjesztés szerint a Közös Önkormányzati Hivatal alapító
okiratának elfogadását.
A Képviselő – testület 6 szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozza.
Kunadacs Község Képviselő-testületének 32/2013.(I.31.) sz. Kth.
A Kunadacsi Közös Önkormányzati Hivatal alapító okiratának elfogadása
Határozat
1. A Képviselő-testület megtárgyalta a Polgármester „Kunadacsés Kunpeszér községek
Képviselő-testületei részéről aközös önkormányzati hivatal létrehozásával kapcsolatos
döntések meghozatala” tárgyú előterjesztését és a Magyarország helyi önkormányzatairól
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 85. § (1) bekezdésében előírt kötelezettségének eleget
téve, a 84. § (1) bekezdésében meghatározott feladatainak ellátásáról új költségvetési szerv
alapításával a Kunadacsi Közös Önkormányzati Hivatal elnevezésű intézmény útján
gondoskodik.
2. A Képviselő-testület a Kunadacsi Közös Önkormányzati Hivatal intézményt 2013. március
hó 1. napjával hozza létre.
3. A Képviselő-testület a fentiekre és a Közös Önkormányzati Hivatal létrehozására és
fenntartására vonatkozó megállapodásratekintettel a Kunadacsi Közös Önkormányzati Hivatal
alapító okiratát a határozat mellékletében foglaltak szerint hagyja jóvá.
4. Az átszervezési feladatok végrehajtása érdekében, a Képviselő-testület felkéri a
Polgármestert, hogy a Kunadacsi Közös Önkormányzati Hivatal intézmény 2013. március 1.
napjától történő zavartalan működése érdekében a szükséges segítséget adja meg.
Felelős: Polgármester
Jegyző
Határidő: 2013. március 1.

Melléklet a 32/2013.(I.31.) sz. Kth.-hoz
ALAPÍTÓ OKIRA T
Kunadacs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete és Kunpeszér Község
Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011.
évi CLXXXIX. törvény 84. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás és a 85. § (1) bekezdése,
valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. § (5) bekezdés alapján,
figyelemmel az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról kiadott 368/2011.(XII.31.)
Korm. rendelet 5. § (1)-(2) bekezdésében valamint a költségvetési szervek alapítására és
működésére vonatkozó jogszabályi előírásokra valamint a megállapodó önkormányzatok
között létrejött - a Közös Önkormányzati Hivatal létrehozására és fenntartására vonatkozó Megállapodásban foglaltakra a Kunadacs és Kunpeszér Községek Önkormányzatai Kunadacsi
Közös Önkormányzati Hivatala Alapító Okiratát 2013. március hó 1. napján történő hatályba
lépéssel a következők szerint adják ki:
1. A KÖLTSÉGVETÉSI SZERV:
1.1. A költségvetési szerv neve, székhelye:
Kunadacsi Közös Önkormányzati Hivatal
6097 Kunadacs, Rákóczi u. 2.
1.1.1. rövid neve:
Kunadacsi KÖH
1.1.2. székhelye:
6097 Kunadacs, Rákóczi u. 2.
1.2. Telephelye:
Kunadacsi Közös Önkormányzati Hivatal Kunpeszéri Kirendeltsége
6096 Kunpeszér, Béke u. 8.
1.3. Feladat-ellátási helyek:
6097 Kunadacs, Rákóczi u. 2.
6096 Kunpeszér, Béke u. 8.
1.4. Jogelődje:
Kunadacs Község Polgármesteri Hivatala, 6097 Kunadacs, Rákóczi u. 2.
Kunpeszér Község Polgármesteri Hivatala, 6096 Kunpeszér, Béke u. 8.
2. A költségvetési szerv jogszabályban meghatározott közfeladata:
A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a
továbbiakban: Mötv.) 84. § (1) bekezdése alapján a közös 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.
3. Az alapító, fenntartó szervek megnevezése, székhelye:
Kunadacs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
6097 Kunadacs, Rákóczi u. 2.
Kunpeszér Község Önkormányzat Képviselő-testülete
6096 Kunpeszér, Béke u. 8.

4. A költségvetési szerv alaptevékenysége:
A közös hivatal ellátja a Mötv.-ben és a vonatkozó egyéb jogszabályokban a számára
meghatározott feladatokat Kunadacs és Kunpeszér települések vonatkozásában. A közös
hivatal feladatait részletesen a társult települések önkormányzatai által jóváhagyott, a közös
hivatal működtetésére és fenntartására létrejött megállapodás tartalmazza.
Kunpeszér községben a közös hivatalnak kirendeltsége működik az igazgatási, pénzügyi,
adózási tevékenység végzésére.
4.1. Államháztartási szakágazati besorolása:
841105 Helyi önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások igazgatási
tevékenysége
A költségvetési szerv az alaptevékenysége körében meghatározott feladatokat nem
haszonszerzés céljából, feladatvégzési és ellátási kötelezettséggel látja el, az alapító általános
felügyelete mellett.
A költségvetési szerv, vállalkozási tevékenységet nem végez.
4.2. Az alaptevékenységek szakfeladatrend szerinti besorolása:
841114 Országgyűlési képviselő választáshoz kapcsolódó tevékenységek
841115 Önkormányzati képviselő választáshoz kapcsolódó tevékenységek
841117 Európai Parlamenti képviselő választáshoz kapcsolódó tevékenységek
841118 Országos és helyi népszavazáshoz kapcsolódó tevékenységek
841126 Önkormányzatok általános végrehajtó igazgatási tevékenysége
841173 Statisztikai tevékenység
5. Illetékessége, működési köre:
Kunadacs és megállapodás alapján Kunpeszér Község közigazgatási területe
A Közös Önkormányzati Hivatal a székhelyén és kirendeltségén ellátja:
- Az alapító, illetve fenntartó önkormányzatok, a képviselő-testületek, a bizottságok, a
polgármesterek valamint a települési képviselők működésével kapcsolatos igazgatási, a
polgármesterek hatáskörébe tartozó államigazgatási ügyek döntésre való előkészítésével és
végrehajtásával, a jegyző hatáskörébe tartozó hatósági ügyek előkészítésével, végrehajtásával
kapcsolatos feladatokat;
6. Irányító szerv neve, székhelye:
Kunadacs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
6097 Kunadacs, Rákóczi u. 2.
7. Gazdálkodása szerinti besorolása:
A Közös Önkormányzati Hivatal önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv.
Együttműködési megállapodás alapján ellátja a Kunadacsi Igazgyöngy Óvoda és a Kunpeszéri
Napközi Otthonos Óvoda gazdálkodási feladatait, valamint az önkormányzat feladat és
hatáskörébe tartozó feladatokat.
A munkamegosztás és a felelősségvállalás rendjét együttműködési megállapodás szabályozza.
8. A költségvetési szerv szakágazati besorolása:
Fő tevékenység:TEÁOR : 8411 Általános közigazgatás
9. Az alapítás időpontja, a létrehozásról rendelkező döntések:
Alapítás dátuma: 2013. március 1.
Az alapításról rendelkező határozatok száma:

Kunadacs Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 32/2013.(I.31.) sz. Kth.
Kunpeszér Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 17/2013.(I.31.) sz. Kth.
10. A Közös Önkormányzati Hivatal vezetése, foglalkoztatási jogviszony megjelölése:
A Közös Önkormányzati Hivatal élén - jogszabályban meghatározott képesítési
követelményeknek megfelelő végzettséggel - a fenntartó és alapító önkormányzatok Mötv.
82. és 83. § szerinti, a polgármesterek lakosságszám-arányos többségi döntésével,
határozatlan időre kinevezett jegyző áll, figyelemmel a 146/C. § (2) bekezdésében foglaltakra.
A Közös Önkormányzati Hivatal jegyzőjének kinevezésére, a pályázati kiírásra a
közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 247. § rendelkezéseit kell
alkalmazni.
A pályázati eljárás lefolytatásával kapcsolatos előkészítő feladatokat a székhely község
polgármestere látja el, tájékoztatva a társult település polgármesterét.
Felmentéséhez és ellene fegyelmi eljárás elrendeléséhez az érintett települések
polgármestereinek lakosságszám-arányos, többségi döntése szükséges.
Az egyéb munkáltatói jogokat a székhely település polgármestere gyakorolja.
11. Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszonyok megjelölése:
11.1. a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény,
11.2. a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény,
11.3. a polgári törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény,
11.4. a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény.
Záradék:
Ezen Alapító Okirat az alapító önkormányzatok Képviselő-testületei jóváhagyó határozatával
2013. március 1. napjával lép hatályba.
Az alapító okirat hatályba lépésével egyidejűleg a Kunadacs községi Önkormányzat
Képviselő-testülete 22/2012.(III.22.) Kt. számú határozattal elfogadott egységes szerkezetű
Polgármesteri Hivatal alapító okirata hatályát veszti.
Az alapító okiratot jóváhagyta:
Kunadacs Községi Önkormányzat Képviselőtestülete a 32/2013.(I.31.) sz. Kth.,
Kunpeszér Község Önkormányzat Képviselőtestülete 17/2013.(I.31.) sz. Kth.
számú határozatával a képviselőtestületek 2013. január 31. napján megtartott együttes ülésén.
Kunadacs, 2013. január 31.
A megállapodó önkormányzatok nevében és képviseletében:
Kunadacs Község Önkormányzata

Kunpeszét Község Önkormányzata

……………………………
Dunai László
polgármester

…………………………….
Németh László
polgármester
Palla Tibor
jegyző

Mivel az együttes ülésnek több napirendje, kérdése és hozzászólása nem volt, Kunadacs
és Kunpeszér községek Képviselő–testületeinek a közös önkormányzati hivatal
létrehozására és fenntartására vonatkozó együttes ülése befejeződött és Kunadacs község
polgármestere és Kunpeszér község polgármestere az ülést 16 óra 40 perckor bezárták.

Kmf.

Dunai László
polgármester

Palla Tibor
jegyő

