
MEGÁLLAPODÁS 

a Mezőtúri Közös Önkormányzati Hivatalról 

 

Amely létrejött 

Mezőtúr Város Önkormányzata (5400 Mezőtúr Kossuth tér 1.), képviseletében eljáró Herczeg Zsolt 

polgármester 

Kétpó Község Önkormányzata (5411 Kétpó, Almásy tér 1.), képviseletében eljáró Boldog István 

polgármester 

Mesterszállás Község Önkormányzata (5452 Mesterszállás, Szabadság út 24.), képviseletében eljáró 

Kiss Gábor polgármester 

között, az alábbiak szerint: 

 

Általános rendelkezések 

1.1 Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 85. § (továbbiakban: 

Mötv.) (1) bekezdése alapján a megállapodást kötő feleknek közös önkormányzati hivatalt kell 

létrehoznia tekintettel arra, a törvényi előírásra, amely alapján közös önkormányzati hivatalt hoznak 

létre azok a járáson belüli községi önkormányzatok, amelyek közigazgatási területét legfeljebb egy 

település közigazgatási területe választja el egymástól, és a községek lakosságszáma nem haladja meg 

a kétezer főt, valamint az alapján a törvényi szabály alapján, amely szerint a Mötv. 85. § (7) 

bekezdésében foglaltakra mely szerint a városi önkormányzat képviselő-testülete nem tagadhatja meg 

a közös önkormányzati hivatal létrehozására irányuló megállapodás megkötését, ha azt a vele határos 

település kezdeményezi. 

1.2 A fentebb leírtakra tekintettel megállapodást kötő felek úgy döntöttek, hogy közös önkormányzati 

hivatalt alakítanak 2013. január 1. napjával.  

 

A közös önkormányzati hivatal neve, székhelye, képviselője 

2.1 A közös önkormányzati hivatal neve és székhelye: 

Mezőtúri Közös Önkormányzati Hivatal, 5400 Mezőtúr, Kossuth tér 1.  

Telephelyeinek megnevezései és címei: 

Mezőtúri Közös Önkormányzati Hivatal Kétpói Kirendeltsége, 5411 Kétpó, Almásy tér 1.  

Mezőtúri Közös Önkormányzati Hivatal Mesterszállási Kirendeltsége, 5452 Mesterszállás, Szabadság 

út 24.  

2.2 A közös önkormányzati hivatal képviselője a jegyző. 

2.3 A közös önkormányzati hivatalhoz tartozó települések lakosságszáma 2012. január 1 napján: 



Mezőtúr 17 948 fő 

Kétpó 720 fő 

Mesterszállás 782 fő. 

 

A közös önkormányzati hivatal által ellátott feladat- és hatáskörök 

3. A közös önkormányzati hivatal által ellátott feladat és hatásköröket a Mötv. 84. § (1) bekezdése 

alapján kell ellátni. A közös önkormányzati hivatal, illetve annak ügyintézője a vonatkozó 

jogszabályban megállapított hatáskör alapján a szervezeti és működési szabályzatban és más 

szabályzatokban, továbbá vezetői döntésekben, utasításokban meghatározottak szerint gyakorolja 

hatáskörét, látja el feladatait. A felek megállapodnak abban, hogy a közös önkormányzati hivatal 

szervezeti és működési szabályzata, valamint alapító okirata további szabályokat tartalmazhat a 

feladat- és hatáskörök meghatározására.   

 

A közös önkormányzati hivatal döntéshozó szerve 

4. A felek megállapodnak abban, hogy Mezőtúr Város Önkormányzata gyakorolja a közös 

önkormányzati hivatal feletti döntéshozatal jogát. 

 

A döntéshozatal módja 

5.1 A felek megállapodnak abban, hogy Mezőtúr Város Önkormányzata a szervezeti és működési 

szabályzatában meghatározottak szerint hoz döntést a közös önkormányzati hivatalról. A 

döntéshozatal során be kell tartani az ebben a megállapodásban foglaltakat.  

5.2 A felek megállapodnak abban, hogy a közös önkormányzati hivatal alapító okiratát, szervezeti és 

működési szabályzatát az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényben foglaltak alapján 

Mezőtúr Város Önkormányzata tárgyalja meg és fogadja el tekintettel az alább meghatározottakra.  

5.3 A felek megállapodnak abban, hogy a hivatali működést érintő egyéb szabályzatokat Mezőtúr 

Város Polgármestere fogadja el és hagyja jóvá.  

5.4 Kétpó Község Önkormányzata és Mesterszállás Község Önkormányzata véleményezési joggal 

rendelkezik Mezőtúr Város Önkormányzatának a közös önkormányzati hivatal alapító okiratával, 

valamint szervezeti és működési szabályzatával kapcsolatos azon döntések meghozatala során 

amelyek az adott településen található telephelyét, foglalkoztatottak számát, illetve a telephely 

költségvetését érintik.  Mezőtúr Város Önkormányzata kötelezettséget vállal arra, hogy a telephelyet 

érintő döntés előtt írásbeli véleményt kér az érintett községi önkormányzattól. A felek megállapodnak 

abban, hogy a véleményezésre rendelkezésre álló időintervallum a véleménykéréstől a vélemény 

megadásáig legalább 15 nap kell, hogy legyen. 

 

 



A közös önkormányzati hivatal fenntartásával, működtetésével kapcsolatos, valamint az egyes 

képviselő-testületek pénzügyi hozzájárulásának mértékével, teljesítésének módjával kapcsolatos 

szabályok 

 

6.1 A felek megállapodnak abban, hogy a közös önkormányzati hivatalhoz tartozó községi 

önkormányzatok székhelyén - azaz Kétpó községben és Mesterszállás községben - az igazgatási 

munka állandó végzéséhez szükséges személyi feltételeket teljes mértékben a közös önkormányzati 

hivatal, a szükséges tárgyi feltételeket a közös önkormányzati hivatal és a községi önkormányzat 

közösen biztosítja. A felek kötelezik magukat arra, hogy a saját költségvetési rendeleteiket ennek 

megfelelően tervezik és hajtják végre.  

6.2 Mezőtúr Város Önkormányzata gondoskodik a közös önkormányzati hivatal településen 

elhelyezkedő székhelyének térítésmentes elhelyezéséről. 

6.3 Kétpó Község Önkormányzata és Mesterszállás Község Önkormányzata gondoskodik a közös 

önkormányzati hivatal telephelyének térítésmentes elhelyezéséről. 

6.4 Az önkormányzatok kötelezettséget vállalnak arra, hogy terítésmentes használatba adással 

biztosítják a munkavégzés feltételeit, a munkavégzéshez szükséges helyiségeket és eszközöket. Ezek 

elsősorban a víz-, a szennyvíz díja, a fűtés, a világítás költségei, az iroda, a mellékhelyiség, a folyosók 

egyéb helyiségek térítésmentes használata, az íróasztal, a számítógép, a nyomtató, illetve más 

munkavégzéshez szükséges eszközök. A térítésmentes használatba adott helyiségek és eszközök 

működési költségeit az, az önkormányzat köteles fedezni, ahol a tényleges működési költség felmerül. 

6.5 A közös önkormányzati hivatalban dolgozó közszolgálati tisztviselők napi munkavégzéséhez 

szükséges eszközök beszerzéséről, egyéb szükséges kiadások teljesítéséről a hatályos költségvetési 

törvényben foglaltak szerint kell gondoskodni. A felek megállapodnak abban is, hogy a központi 

költségvetési támogatás az irodaszerek beszerzési költségein kívül tartalmazza a hivatali dolgozó 

utazásának, a hivatali kommunikációs szolgáltatások, a kis értékű tárgyi eszközök, a szakmai anyagok 

beszerzése valamint a postai költségeket is. Az irodaszerre fordítható költségek között a 

(nyomtató)papír, a nyomtatás költségei, a boríték, a tértivevény, az írószer költségeit az 

önkormányzati költségekkel arányosan kell figyelembe venni. Az önkormányzat a székhelyén működő 

közös önkormányzati hivatali szervezeti egységnek a működéséhez a költségvetési rendeletében 

meghatározottak szerint támogatást biztosíthat.  

6.6 Amennyiben a hatályos költségvetési törvényben biztosított állami támogatás nem nyújt fedezetet 

a közös önkormányzati hivatal székhelyének, vagy telephelyének alapvető munkavégzéshez úgy az 

érintett önkormányzat a szükséges felülvizsgálatot követően vállalja, hogy a munkavégzéshez 

szükséges alapvető feltételeket biztosítja, vagy a kiadásokat csökkentéséhez ezen megállapodásban 

foglaltak alapján hozzájárulását adja.      

6.7 A központi költségvetésben meghatározott a közös önkormányzati hivatal által igénybe vehető 

egyéb támogatások igényléséről, elszámolásáról az éves költségvetési rendeletben meghatározottak 

szerint a közös önkormányzati hivatal gondoskodik.  

6.8 A felek megállapodnak abban, hogy a Kétpó Község Önkormányzata székhelyén, valamint 

Mesterszállás Község Önkormányzata székhelyén a költségvetési törvényben foglaltak alapján 

községenként három fő álláshely finanszírozását biztosítják.  A felek megállapodnak abban, hogy 

amennyiben az állami támogatás mértéke csökken úgy a személyi és dologi kiadások arányait hasonló 

mértékben csökkentik. 



6.9 A közös önkormányzati hivatalban a költségvetési törvényben meghatározott további álláshelyek a 

közös önkormányzati hivatal székhelyén kerülnek betöltésre. 

6.10 A felek megállapodnak abban, hogy a községi önkormányzatok pénzügyeinek intézését helyben, 

azaz a közös önkormányzati hivatal telephelyén biztosítják. Az ügyintéző szervezetileg a székhely 

település pénzügyi feladatait ellátó szervezeti egységhez tartozik, amely az ügyintéző munkavégzését 

egyébként is segíti.   

6.11 A felek megállapodnak abban, hogy a közös önkormányzati hivatal belső ellenőrzéséről a 

vonatkozó jogszabályok szerint a közös önkormányzati hivatal székhelyével jogviszonyban álló belső 

ellenőr útján gondoskodnak. A belső ellenőrzés költségét az ellenőrzés helyének önkormányzata 

arányosan köteles viselni. 

6.12 A közös önkormányzati hivatali hivatal székhelyén foglalkoztatott hivatali dolgozó igény szerint 

informatikai feladatot láthat el a közös önkormányzati hivatal telephelyén. Ez esetben a informatikai 

költség arányosan a telephely község önkormányzatát terheli.   

6.13 A felek megállapodnak abban, hogy a közös önkormányzati hivatal vezetői feladatait ellátó 

jegyző, aljegyző illetve a költségvetési szerv pénzügyi vezetőjének személyi kiadásai a közös 

önkormányzati hivatal székhelytelepülésének költségvetését terhelik. 

  

 

Közös önkormányzati hivatal vagyona és a vagyonátadás feltételei, a tulajdonosi jogok és 

kötelezettségek gyakorlásának rendje 

 

7.1 A felek megállapodnak abban, hogy a közös önkormányzati hivatal az önkormányzatok 

tulajdonában levő ingatlanokat és ingóságokat, a munkavégzéshez szükséges vagyont a munkavégzés 

helyén térítésmentesen használhatja és használja.  

7.2 A közös önkormányzati hivatal által beszerzett ingóságok a közös önkormányzati hivatal 

tulajdonába kerülnek.  A felek ettől eseti jelleggel eltérő megállapodást köthetnek. 

7.3 A felhalmozási célú kiadások esetén az ingatlanra fordított kiadások, illetve a pályázaton elnyert 

támogatások az esetleges fenntartási kötelezettség lejárta után az érintett önkormányzat tulajdonát 

képezik. 

7.4 A fentebb nem említett egyéb más ingóságok tulajdonszerzése, valamint a tulajdonosi jogok 

gyakorlása esetén külön megállapodást kell kötni.  

7.5 A felek megállapodnak abban, hogy a közös önkormányzati hivatalról szóló megállapodás 

hatályba lépése előtt a jogelőd polgármesteri hivatallal szemben keletkezett, de a megállapodás 

hatályba lépése után bejelentett követelések és más igények teljesítéséért az az önkormányzat köteles 

helytállni, amely területén a követeléssel, más igénnyel érintett polgármesteri hivatal, vagy annak 

kirendeltsége található volt.  

7.6 Az önkormányzatok kötelesek minden tőlük telhetőt megtenni a közös önkormányzati hivatal 

működésének biztosítására. 



7.7 A közös önkormányzati hivatal dolgozói kötelesek a jó gazda gondosságával óvni és használni a 

megállapodást kötő önkormányzatok ingó és ingatlan vagyonát. 

 

Az önkormányzatok által vállalt pénzügyi hozzájárulás nem teljesítése esetén irányadó eljárás 

8.1 A felek megállapodnak abban, hogy a közös önkormányzati hivatal fenntartása során érvényre 

juttatják azt az elvet, hogy a közös önkormányzati hivatal székhelyét érintő kiadásokat a székhely 

település önkormányzata, a közös önkormányzati hivatal telephelyét érintő kiadásokat az adott 

telephely önkormányzata köteles fedezni. A felek kizárják azt, hogy ezen megállapodás alapján a 

székhely település önkormányzata a telephely község önkormányzatának támogatást nyújtson.  

8.2 A felek megállapodnak abban, hogy a közös önkormányzati hivatal telephelyein három álláshely 

költségének fedezetét a hatályos költségvetési törvényben meghatározottak figyelembe vételével kell 

megállapítani. Amennyiben a községi önkormányzat a három álláshelynél több létszámot kíván 

foglalkoztatni és arra a központi költségvetési támogatás nem nyújt fedezetet, úgy ahhoz az 

önkormányzat költségvetésében pénzügyi támogatást kell biztosítania, amennyiben a költségvetési 

támogatás nem nyújt arra fedezetet. Amennyiben a székhely település önkormányzata a költségvetési 

törvényben a részére megállapított létszámnál - tekintettel a telephelyeken foglalkoztatott létszámokra 

- több főt kíván foglalkoztatni, úgy annak fedezetét köteles biztosítani. 

8.3 A felek megállapodnak abban, hogy a jegyző a közös önkormányzati hivatalban foglalkoztatott 

köztisztviselők személyi kiadásokat úgy kell, hogy megtervezze és a székhelytelepülés önkormányzata 

megállapítsa, hogy az a költségvetési törvényben meghatározott mértéket ne haladja meg. 

Amennyiben az érintett önkormányzat a közös önkormányzati hivatal székhelyének, vagy 

telephelyének működési kiadásait nem biztosítja a megállapodásban foglaltak alapján, úgy a jegyző 

gazdálkodás során a személyi kiadásokat csökkenti és az így keletkezett megtakarítást a közös hivatal 

dologi kiadásainak működésére fordítja, vagy ilyen tartalmú előterjesztést készít. A felek 

megállapodnak abban, hogy véleményezési eljárást ez esetben mellőzik, vélemény kérése helyett a 

székhely település önkormányzata értesítést küld a döntéshozatal előtt.     

 

A közös önkormányzati hivatal működéséről szóló beszámoló 

9. A közös önkormányzati hivatal működéséről a képviselő-testületek munkatervében meghatározottak 

szerint a jegyző évenként beszámol a megállapodást kötő önkormányzatok képviselő-testületeinek. A 

beszámolót a költségvetési évet követő június 30-ig kell előterjeszteni a képviselő-testületek ülésére. 

A beszámoló tartalmazza a közös önkormányzati hivatal költségvetésével, személyi és tárgyi 

feltételekkel, a hivatal által végzett munkavégzéssel és tevékenységgel, a hivatali ellenőrzésekkel 

kapcsolatos szervezeti egységenként elkészített tájékoztatót. 

 

A megállapodás módosításának feltételei 

10.1 A felek megállapodnak abban, hogy a megállapodást kötő felek bármelyikének 

kezdeményezésére a megállapodást valamennyi képviselő-testület soron következő ülésének 

napirendjére tűzi és megtárgyalja. A megállapodás módosítására irányuló kezdeményezésnek a 



módosítani kívánt szöveget, valamint a helyette elfogadni javasolt szöveget kell indokolással ellátva 

tartalmaznia. 

10.2 A felek megállapodnak abban, hogy a közös önkormányzati hivatalról szóló megállapodás 

szövegét választási ciklusonként legalább egy alkalommal, legkésőbb az önkormányzati választást 

követő 60 napon felülvizsgálják. 

   

A jegyzővel kapcsolatos rendelkezések 

11.1 A jegyző felett a munkáltatói jogokat a közös önkormányzati hivatal székhelytelepülésének 

polgármestere gyakorolja. A felek megállapodnak abban, hogy a jegyző kinevezése előtt a székhely 

település polgármestere köteles kikérni a megállapodást kötő felek véleményét.  

11.2 Az önkormányzatok képviselő-testületei megállapodnak abban, hogy a jegyző a közös 

önkormányzati hivatal székhelyén legfeljebb havonta egy alkalommal, a közös önkormányzati hivatal 

telephelyein havonta egy alkalommal elsősorban a képviselő-testület üléseihez igazodó időpontban tart 

személyesen ügyfélfogadást.  A jegyzői ügyfélfogadást egyebekben a jegyző által kijelölt 

köztisztviselő látja el.  

  

Vegyes rendelkezések 

 12.1 A felek a megállapodásban rögzítik, hogy az álláshelyek meghatározása a 2013. évi költségvetési 

törvényjavaslat figyelembe vételével történt. Erre tekintettel a  felek megállapodnak abban, hogy 

amennyiben a költségvetési törvény jelentős mértékű létszámcsökkenést irányoz elő és a megállapodás 

aláíráskor kialakított létszámarányok megváltoznak, úgy a felek a létszámokat arányos mértékben 

csökkentik.      

12.2 A felek rögzítik, hogy a költségvetési törvényjavaslat alapján a költségvetési támogatás 

szempontjából számított létszámok Mezőtúr tekintetében 35,59 fő, míg Kétpó tekintetében 2,69 fő a 

januártól áprilisig tartó időszakban. A mezőtúri létszámba a mesterszállási létszámot bele kell 

számítani. A közös önkormányzati hivatal számított létszáma májustól decemberig 41,45 fő.  A felek 

megállapodnak abban, hogy a megállapodás kialakításakor a hivatali létszámok arányainak 

meghatározásánál a fenti számokat veszik alapul, azaz a községek a mezőtúri létszám 7-7%-át teszik 

ki, amennyiben a 3 fő és a 41,45 fős létszámot vesszük alapul. A többcélú társulás kistérségi 

irodájának létszáma a 41,45 fős létszámba nem számít bele. A felek megállapodnak, hogy közös 

önkormányzati hivatal pontos létszámát a szervezeti és működési szabályzatban állapítják meg. 

12.3 A közös önkormányzati hivatal három főt a Kétpó Községi Önkormányzat polgármesteri 

hivatalából áthelyezéssel átvesz az állományába, Mesterszállás Község Önkormányzatának 

hivatalában három fő foglalkoztatását biztosítja. 

12.4 A felek megállapodnak abban, hogy amennyiben az elfogadott költségvetési törvény az ebben a 

pontban rögzített létszámoktól eltér a hivatali létszámok tekintetében a megállapodást 2013. február 

28-ig újratárgyalják és a létszámokat az arányoknak megfelelően módosítják. 

12.5 Kétpó Község Önkormányzata kötelezettséget vállal arra nézve, hogy az általa fenntartott 

polgármesteri hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők után az állami támogatást átadja a közös 



önkormányzati hivatalnak, amennyiben a támogatást megigényelte és a közös önkormányzati hivatal 

megkezdte működését.   

12. 6 A közös önkormányzati hivatal szervezeti és működési szabályzatát, alapító okirat módosítását 

2013. február 28. napjáig kell a képviselő-testület elé terjeszteni, az egyéb szabályzatokat elkészíteni.   

12.7 A képviselő-testületek határozatai a megállapodás függelékét képezik. 

12.8 A felek megállapodnak abban, hogy a megállapodásból esetlegesen eredő vitás kérdéseket 

elsősorban egymás közötti egyeztetés útján kívánják rendezni bírósági utat csak ezt követően vesznek 

igénybe.  

12.9 A megállapodás 2013. január 1. lép hatályba. 

 

A megállapodást a képviselő-testületek az alábbi határozataikkal fogadták el (a határozat számának és 

címének megjelölésével): 

   

Kelt:   

Kétpó, Mezőtúr, Mesterszállás, 

 

 

 

  

Boldog István 

polgármester 

Herczeg Zsolt 

polgármester 

Kiss Gábor 

polgármester 

 


