
 
 

MEGÁLLAPODÁS-MÓDOSÍTÁS 

EGYSÉGES SZERKEZETBEN 

Közös Önkormányzati Hivatal alakításáról és fenntartásáról 

 

Csanádpalota Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 6913 Csanádpalota, 

Kelemen László tér 10. (képviseli: Kovács Sándor polgármester), Királyhegyes 

Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 6911 Királyhegyes, Jókai u. 38. 

(képviseli Horváth Lajos polgármester) és Kövegy Község Önkormányzatának 

Képviselő-testülete 6912, Kövegy Kossuth u. 29. (képviseli: Galgóczkiné Krobák 

Mária polgármester) a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 

CLXXXIX. törvény (Mötv) 85. §. (1) bekezdése alapján - a Csanádpalotai Közös 

Önkormányzati Hivatal alakításáról és fenntartásáról 2013. március 1. napjával 

kötött, és 2015. január 1-jei hatállyal módosított  megállapodást - 2015. március  

1-jei hatállyal az alábbiak szerint módosítják: 

 

1.) A költségvetési szerv neve, székhelye: 

Csanádpalotai Közös Önkormányzati Hivatal 

Székhelye:  6913. Csanádpalota, Kelemen L. tér 10.  

 

2.) A költségvetési szerv telephelye: 

 

A Képviselő-testületek megállapodnak abban, hogy 2015. január 1. napjától a 

Közös Önkormányzati Hivatal Kövegy és Királyhegyes községekben állandó 

jelleggel, Csanádpalotai Közös Önkormányzati Hivatal Kövegyi Kirendeltsége 

és Csanádpalotai Közös Önkormányzati Hivatal Királyhegyesi Kirendeltsége 

elnevezéssel kirendeltséget működtet az alábbi feladatok ellátására: 

A Kövegyi Kirendeltségen Kövegy Község Önkormányzata pénzügyi-

gazdálkodási feladatainak ellátása, valamint a helyi ügyfélfogadás 

biztosítása. 

A Királyhegyesi Kirendeltségen Királyhegyes Község Önkormányzata 

működésével, valamint a képviselő-testület, a polgármester vagy a jegyző 

feladat- és hatáskörébe tartozó ügyek döntésre való előkészítésével, és 

végrehajtásával kapcsolatos feladatok ellátása, továbbá a helyi 

ügyfélfogadás biztosítása. 

Telephelyek  neve: 

  Csanádpalotai Közös Önkormányzati Hivatal 

  Kövegyi  Kirendeltsége (6912, Kövegy Kossuth u. 29.) 

   

Csanádpalotai Közös Önkormányzati Hivatal 

  Királyhegyesi Kirendeltsége (6911 Királyhegyes, Jókai u. 38.) 

 

   A telephelyek jogi személyiséggel nem rendelkeznek. 

 

 

 

3.) Az alapítók neve, székhelye: 

a.) Csanádpalota Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 6913 

Csanádpalota, Kelemen László tér 10. 



 
 

b.) Kövegy Községi Önkormányzat Képviselő-testülete (6912, Kövegy  

Kossuth u. 29.)    

c)  Királyhegyes Községi Önkormányzat Képviselő-testülete (6911  

Királyhegyes, Jókai u. 38.) 

 

4.) A Közös Önkormányzati Hivatal tevékenységi köre: 

Az alapító önkormányzatok közigazgatási területén ellátja az 

önkormányzatok működésével, valamint a Képviselő-testület, a polgármester 

és a jegyző feladat- és hatáskörébe tartozó ügyek döntésre való 

előkészítésével és végrehajtásával kapcsolatos feladatokat. 

 

5) A Közös Önkormányzati Hivatal vagyona: 

 

5.1 A feladat ellátását szolgáló alapításkori ingatlan és ingó vagyon az alapítók 

tulajdona az alábbiak szerint:  

 

a.) Csanádpalota, Kelemen László tér 10. szám (476 hrsz.) alatt 

nyilvántartott városháza épülete, 

b.) Kövegy, Kossuth u. 29. szám  alatt nyilvántartott községháza épülete,  

c.) Királyhegyes, Jókai u. 38. szám  alatt nyilvántartott községháza épülete, 

valamint 

d.) Az a.)- c.) pontokban szereplő ingatlanokban lévő ingó vagyontárgyak a 

vagyonleltárak alapján azzal, hogy ingó vagyontárgy, illetve berendezési 

tárgy kizárólag abban az ingatlanban használható, amelynek 

vagyonleltárában szerepel. 

 

5.3 Az ingatlan és ingó vagyon térítésmentesen kerül a Közös Önkormányzati 

Hivatal használatába.  

 

5.4 A vagyon feletti rendelkezési jogosultság a tulajdonos önkormányzatokat 

illeti. A költségvetési szerv működése során keletkező vagyontárgy esetében a 

rendelkezési jogosultság az alapítókat a vagyoni hozzájárulásuk arányában illeti 

meg. 

 

5.5 A feladat ellátáshoz szükséges működési költségeket az alapítók a 6. 

pontban foglaltak szerint biztosítják. 

 

6.) A Közös Önkormányzati Hivatal működési költségeinek viselése: 

 

6.1  A Közös Önkormányzati Hivatal működési költségeinek fedezetét a mindenkor 

hatályos költségvetési törvényben biztosított normatíva terhére kell biztosítani.  

 

 

6.2 A Közös Önkormányzati Hivatal elismert, központi költségvetésből 

finanszírozott  hivatali létszáma 2015. évben   19,91 fő köztisztviselő.  

 

6.3 A feladatalapú finanszírozás megosztása a következő: 

 



 
 

A Csanádpalotai Közös Önkormányzati Hivatal központi költségvetésből 

finanszírozott hivatali létszáma a székhely és kirendeltségek között az alábbiak 

szerint oszlik meg: 

a.) A Csanádpalotai Közös Önkormányzati Hivatal székhelyén  

dolgozó köztisztviselők finanszírozása:    14,91 fő 

b.) A Csanádpalotai Közös Önkormányzati Hivatal Kövegyi 

Kirendeltségén dolgozó köztisztviselők finanszírozása:    2    fő 

c.) A Csanádpalotai Közös Önkormányzati Hivatal Királyhegyesi 

Kirendeltségén dolgozó köztisztviselők finanszírozása:    3    fő 

 

6.4 A feladatalapú finanszírozást a székhelytelepülésen és kirendeltségeken – a 

Képviselő-testületek megállapodása alapján -  az alábbiakra kell fordítani: 

 

a.) Csanádpalotai Közös Önkormányzati Hivatal székhelyén:   

 

A feladatalapú finanszírozás 14,91 főre jutó mindenkori összegét a Közös 

Önkormányzati Hivatal székhelyén  dolgozó 15,5 fő1 köztisztviselő személyi 

juttatásaira, az azt terhelő szociális hozzájárulási adóra,  és a Közös 

Hivatal Jegyzője lakosságszám arányos személyi juttatásaira, az azt 

terhelő szociális hozzájárulási adóra, a   székhelyen  folyó igazgatási munka 

dologi kiadásaira  kell biztosítani. 

 

A jegyző személyi juttatásai, az azt terhelő szociális hozzájárulási adó, 

valamint dologi kiadások az alábbi lakosságszám figyelembevételével 

kerülnek felosztásra: 

 

- Csanádpalota   3058 fő 74 % 

- Kövegy      409 fő 10 % 

- Királyhegyes     681 fő 16 % 

 

b.) Csanádpalotai Közös Önkormányzati Hivatal Kövegyi Kirendeltségén: 

 

A feladatalapú finanszírozás két főre jutó mindenkori összegét a Közös 

Önkormányzati Hivatal Kövegyi kirendeltségén dolgozó 1 fő köztisztviselő személyi 

juttatásaira, az azt terhelő szociális hozzájárulási adóra, 0,5 fő Kövegyi 

kirendeltségi  ügyfélfogadásban résztvevő Közös Hivatali dolgozó személyi 

juttatásaira, az azt terhelő szociális hozzájárulási adóra, a Közös Hivatal Jegyzője 

lakosságszám arányos személyi juttatásaira, az azt terhelő szociális hozzájárulási 

adóra, a telephelyen folyó közös hivatalt érintő bárminemű  munka dologi 

kiadásaira  kell biztosítani. 

 

 

c.) Csanádpalotai Közös Önkormányzati Hivatal Királyhegyesi Kirendeltségén:  

 

A feladatalapú finanszírozás három főre jutó mindenkori összegét a Közös 

Önkormányzati Hivatal Királyhegyesi  kirendeltségén dolgozó 6 fő köztisztviselő 
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személyi juttatásaira, az azt terhelő szociális hozzájárulási adóra,  a Közös Hivatal 

Jegyzője lakosságszám arányos személyi juttatásaira, az azt terhelő szociális 

hozzájárulási adóra, a    telephelyen folyó igazgatási munka dologi kiadásaira  kell 

biztosítani. A Királyhegyesi Önkormányzata kijelenti, hogy a nyugdíjazás miatt 

megüresedő álláshelyek betöltésére nem tart igényt, hozzájárul ahhoz, hogy azok 

a köztisztviselők nyugdíjba vonulását követően megszüntetésre kerüljenek. 

Királyhegyes Község Önkormányzatának Képviselő-testülete törekszik arra, hogy a 

kirendeltségen dolgozó köztisztviselők száma ne haladja meg a feladatalapú 

finanszírozásból a kirendeltségre jutó finanszírozott létszámot.  

 

d.) Amennyiben a feladatalapú finanszírozás a Közös Önkormányzati Hivatal 

működésére nem nyújt elegendő fedezetet, az alapító önkormányzatok a 

feladatfinanszírozáson felül saját költségvetésükből biztosítják a településükön 

működő kirendeltség,  hivatal 6.3. pont szerinti költségeinek fedezéséhez 

szükséges összeget az alábbiak szerint: 

- A Közös Önkormányzati Hivatal költségvetésének jóváhagyását 

követően – a székhelyen és kirendeltségeken külön-külön - megállapítják 

a finanszírozásból éves szinten hiányzó összeget, amelyet az 

önkormányzatok,   havonta a tárgyhó 5. napjáig a finanszírozási terv 

szerint - utalnak át a Közös Önkormányzati Hivatal pénzforgalmi 

számlájára. 

- Amennyiben év közben a székhely hivatalban, vagy bármelyik 

kirendeltségen a költségvetésben nem tervezett rendkívüli kiadás merül 

fel, annak összegét – a kifizetés előtt – az érintett önkormányzat 

átutalja a Csanádpalotai Közös Önkormányzati Hivatal pénzforgalmi 

számlájára. 

- Képviselő-testületek a Csanádpalotai Közös Önkormányzati Hivatal 

zárszámadásának jóváhagyásakor megállapítják a székhelyhivatal és 

kirendeltségei működésének tényleges kiadásait és ennek függvényében 

elszámolnak egymással. 

 

6.5 A képviselő-testületek a hivatal éves költségvetéséről, zárszámadásáról és 

szakmai beszámolójáról, külön-külön, de  indokolt esetben  együttes ülésen 

döntenek. 

 

6.6  Pénzügyi hozzájárulás nem teljesítése esetén irányadó eljárás 

a.) Az érintett önkormányzatok Képviselő-testülete megállapodnak abban, 

hogy a  vállalt pénzügyi hozzájárulás nem teljesítése esetén a 

Csanádpalotai Közös Önkormányzati Hivatal jogosult a nem fizető 

önkormányzat pénzforgalmi szolgáltatójánál beszedési megbízás 

benyújtására. 

b.) Megállapodó önkormányzatok Képviselő testületei vállalják, hogy 

pénzforgalmi szolgáltatójuknak felhatalmazó nyilatkozatot adnak a 

beszedési megbízás teljesítésére vonatkozóan és annak egy példányát 

megküldik a Csanádpalotai Közös Önkormányzati Hivatal részére. 

 

c.) A beszedési megbízás benyújtása előtt a Csanádpalotai Közös 

Önkormányzati Hivatal köteles a nem teljesítő önkormányzatot fizetési 

kötelezettségének teljesítésére 8 napos határidő kitűzésével felhívni, 



 
 

amelynek eredménytelen eltelte után a Csanádpalotai Közös 

Önkormányzati Hivatal jegyzője jogosult a beszedési megbízás 

benyújtására. 

 

7.) A Közös Önkormányzati Hivatal felépítése, vezetése 

 

7.1 A Közös Önkormányzati Hivatal vezetői szintekre nem tagolt, egységes hivatal, 

belső szervezeti egységei: 

  a.) Pénzügyi csoport 

  b.) Igazgatási csoport 

  c.) Kövegyi  kirendeltség 

         d.) Királyhegyesi kirendeltség 

 

7.2 A Csanádpalotai Közös Önkormányzati Hivatal engedélyezett létszáma 242 fő 

az alábbiak szerint: 

  a.) 1 fő jegyző 

  b.) 163 fő köztisztviselő a hivatal Csanádpalotai székhelyén, 

  c.) 1 fő köztisztviselő a hivatal Kövegyi Kirendeltségén, 

  d.) 6 fő köztisztviselő a hivatal Királyhegyesi Kirendeltségén. 

 

7.2 A Közös Önkormányzati Hivatalt és annak kirendeltségeit a jegyző vezeti. 

Kinevezése Csanádpalota város polgármesterének hatáskörébe tartozik. 

 

7.3 A jegyző, akadályoztatása esetén a jegyző által megbízott, képesítési 

követelményekkel rendelkező köztisztviselő4  köteles mindhárom település 

képviselő-testületi ülésein részt venni és ott a szükséges tájékoztatást megadni.  

 

7.4 A Közös Önkormányzati Hivatal munkájával kapcsolatos kérdésekben – indokolt 

esetben – együttes képviselő-testületi ülést kell tartani. 

 

7.5  A Közös Önkormányzati Hivatal finanszírozásának 6.3 és  6.4. pont szerinti 

megosztását az érintett önkormányzatok minden év január 31-ig felülvizsgálják, 

szükség esetén módosítják.  

 

7.6 A köztisztviselők felett a munkáltatói jogokat a jegyző gyakorolja azzal, hogy 

a Csanádpalotai székhelyen dolgozó köztisztviselők esetében Csanádpalota 

város polgármesterét, a Kövegyi  kirendeltségen dolgozó köztisztviselő 

esetében Kövegy község polgármesterét, a Királyhegyesi kirendeltségen 
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dolgozó köztisztviselők esetében Királyhegyes polgármesterét  egyetértési 

jog illeti meg. 

 

 

8.) A Közös Önkormányzati Hivatal munkájának nyilvánossága 

 

8.1 A Hivatal működtetése során biztosítani kell az önkormányzati és a hivatali 

munka átláthatóságára, nyilvánosságára vonatkozó jogszabályi előírásokat. 

 

8.2 A közérdekű adatok nyilvánosságának biztosításával kapcsolatos feladatok 

ellátásáról a hivatal szervezeti és működési szabályzatának függelékét képező, 

a közérdekű adatok közzétételi kötelezettségének teljesítéséről szóló 

szabályzatban foglaltaknak megfelelően a jegyző gondoskodik. 

 

8.3A képviselő-testületi előterjesztések, jegyzőkönyvek, önkormányzati 

rendeletek és képviselő-testületi határozatok nyilvánosságának biztosításáról 

– a képviselő-testületek szervezeti és működési szabályzatában foglaltaknak 

megfelelően – a jegyző gondoskodik. 

 

8.4 A közérdekű adatokon túli egyéb nyilvánosságot igénylő, önkormányzati 

közérdekű információs nyilvánosságra hozataláról a polgármester rendelkezik. 

 

9.) A megállapodás módosítása 

 

9.1 A megállapodás módosítását a megállapodó önkormányzatok képviselő-

testületei a másik önkormányzat írásbeli megkeresésével kezdeményezhetik. 

 

9.2 A módosítási javaslatot az önkormányzatok lekésőbb 30 napon belül kötelesek 

érdemben megtárgyalni és a döntés meghozataláról 15 napon belül kötelesek 

értesíteni a másik önkormányzatot. 

 

10.) A megállapodás megszüntetése 

 

10.1 A Közös Önkormányzati Hivatal megszüntetéséről közös megegyezéssel az 

érintett képviselő-testületek az általános önkormányzati választások napját 

követő 60 napon belül állapodhatnak meg. A megszüntetést kezdeményező 

határozatban foglaltakat a másik önkormányzat köteles annak kézhezvételétől 

számított 15 napon belül megtárgyalni. 

 

10.2 Amennyiben a megállapodás megszüntetése közös megegyezéssel nem jön 

létre a felmondás szabályai szerint kell eljárni a megállapodást megszüntetni 

kívánó önkormányzatnak. 

10.3 A Közös Önkormányzati Hivatalból való kilépés, megszűnés, megszűntetés 

esetén a Kirendeltségeken dolgozó, a Közös Hivatal állományába tartozó 

köztisztviselők munkaviszonyának megszűnésével, megszűntetésével 

kapcsolatos valamennyi személyi és dologi kiadás az érintett Önkormányzatot 

terheli. 

 



 
 

10.4 A Közös Önkormányzati Hivatal finanszírozásának, működési feltételeinek 

változása esetén a változástól számított 30 napon belül kötelesek a fenntartó 

önkormányzatok a megállapodást felülvizsgálni.  

 

11.) Záró rendelkezések 

 

Ezen módosított megállapodás 2015. január 1. napján lép hatályba és határozatlan 

időre szól. 

 

 

Csanádpalota, 2014. december 10.  

 

 

Kovács Sándor sk.           Horváth Lajos sk. 

Csanádpalota polgármestere            Királyhegyes  polgármestere 
 

Galgóczkiné Krobák Mária  sk.              dr. Barna Angéla sk. 

Kövegy polgármestere        jegyző 

 
 

 

Jelen egységes szerkezetű Társulási Megállapodást a képviselő-testületek az 

alábbi határozatokkal fogadták el: 

 

Csanádpalota     33/2015.(02.25.) sz.  

Királyhegyes    17/2015.(02.26.) sz.  

Kövegy    17/2015.(02.24.) sz.  

 

 

 

Kovács Sándor            Horváth Lajos  

Csanádpalota polgármestere            Királyhegyes  polgármestere 
 

Galgóczkiné Krobák Mária                dr. Barna Angéla  

Kövegy polgármestere        jegyző 
 

 

 

 

 

 

 

 


