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Tisztelt Képviselő- testület! 

Gyöngyössolymos Községi Önkormányzat és Mátraszentimre Községi Önkormányzat 2022. 

február 23-án tartott együttes ülésén elfogadta a Gyöngyössolymos Közös Önkormányzati 

Hivatal (továbbiakban : hivatal) létrehozásáról és működéséről szóló megállapodást és a Hivatal 

Szervezeti és Működési Szabályzatát.  

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban 

Mötv.) alábbi szabályai szakaszai vonatkoznak a közös hivatalra:  

„A polgármesteri hivatal, a megyei önkormányzati hivatal, a közös önkormányzati hivatal 

84. § (1) A helyi önkormányzat képviselő-testülete az önkormányzat működésével, 

valamint a polgármester vagy a jegyző feladat- és hatáskörébe tartozó ügyek döntésre 

való előkészítésével és végrehajtásával kapcsolatos feladatok ellátására polgármesteri 

hivatalt vagy közös önkormányzati hivatalt hoz létre. A hivatal közreműködik az 

önkormányzatok egymás közötti, valamint az állami szervekkel történő 

együttműködésének összehangolásában. 

…. 

 (4) A hivatal működési költségét az állam - az adott évi központi költségvetésről szóló 

törvényben meghatározott mértékben, és a hivatal által ellátott feladataikkal arányban - 

finanszírozza, amelyet a székhelytelepülés, valamint a megye részére, e célra elkülönített 

számlájára folyósít. 

(5) *  A polgármesteri hivatal és a közös önkormányzati hivatal hivatalos megnevezése: 

…b) közös önkormányzati hivatal esetén: (székhelytelepülés neve)-i Közös 

Önkormányzati Hivatal; 

…… 

Az együttes ülésen Lukács László gyöngyössolymosi képviselő az alábbi módosító 

indítvánnyal élt mind a megállapodás, mind szervezeti és működési szabályzattal kapcsolatban:  

„ 

- A Gyöngyössolymosi Közös Önkormányzati Hivatal Gyöngyössolymosi 

hivatalrész létszámát 5+ 3 főben állapítja meg. 

- 3 fő üres álláshelyet állapít meg. 

- Az üres álláshelyeket a képviselő-testület engedélyével lehet betölteni.” 

 

Az elfogadott módosító javaslat a Mötv. 81.§ (3) bekezdés b) pontjában, (4) bekezdésében, 85.§ 

(6) bekezdésében, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról 368/2011. (XII. 31.) 

Korm. rendelet ( továbbiakban: Ávr.) 13.§ (1) bekezdés e),g),h) pontjában foglalt 

rendelkezésekbe ütközik,  a tekintettel arra, hogy a Képviselő- testület a közös önkormányzati 

hivatal létszámát jogosult csak meghatározni, a köztisztviselői álláshelyek  betölthetetlenségét 

nem döntheti el, ezzel a döntésével munkáltatói jogokat von el.   

Mötv. 81. § (1) A jegyző vezeti a polgármesteri hivatalt vagy a közös önkormányzati 

hivatalt. 

https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a1100189.tv#lbj80id7e2e
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(2) A jegyzőt az aljegyző helyettesíti, ellátja a jegyző által meghatározott feladatokat. 

(3) A jegyző 

a) dönt a jogszabály által hatáskörébe utalt államigazgatási ügyekben; 

b) gyakorolja a munkáltatói jogokat a polgármesteri hivatal, a közös önkormányzati 

hivatal köztisztviselői és munkavállalói tekintetében, továbbá gyakorolja az egyéb 

munkáltatói jogokat az aljegyző tekintetében; 

c) gondoskodik az önkormányzat működésével kapcsolatos feladatok ellátásáról; 

d) tanácskozási joggal vesz részt a képviselő-testület, a képviselő-testület bizottságának ülésén; 

e) jelzi a képviselő-testületnek, a képviselő-testület szervének és a polgármesternek, ha a 

döntésük, működésük jogszabálysértő; 

f) évente beszámol a képviselő-testületnek a hivatal tevékenységéről; 

g) döntésre előkészíti a polgármester hatáskörébe tartozó államigazgatási ügyeket; 

h) dönt azokban a hatósági ügyekben, amelyeket a polgármester ad át; 

i) dönt a hatáskörébe utalt önkormányzati és önkormányzati hatósági ügyekben; 

j) a hatáskörébe tartozó ügyekben szabályozza a kiadmányozás rendjét; 

k) *  rögzíti a talált dolgok nyilvántartásába a talált idegen dologgal kapcsolatos a körözési 

nyilvántartási rendszerről és a személyek, dolgok felkutatásáról és azonosításáról szóló törvény 

szerinti adatokat, valamint a talált idegen dolog tulajdonosnak történő átadást követően törli 

azokat. 

(4) *  A polgármester egyetértése szükséges - az általa meghatározott körben - a 

polgármesteri hivatal, a közös önkormányzati hivatal köztisztviselője, alkalmazottja 

kinevezéséhez, bérezéséhez, vezetői kinevezéséhez, felmentéséhez és jutalmazásához. 

Mötv. 85. §  

(4) Abban az esetben, ha a közös önkormányzati hivatalt működtető települések egyike város, 

akkor a város a székhelytelepülés. Egyéb esetekben a székhelytelepülést a közös önkormányzati 

hivatalhoz tartozó önkormányzatok képviselő-testületei határozzák meg. 

… (6) A községi önkormányzatok által létrehozott közös önkormányzati hivatal létszámát 

az érintett képviselő-testületek a közös önkormányzati hivatal létrehozásáról szóló 

megállapodásban határozzák meg, figyelemmel a (4) és a (8) bekezdésben foglaltakra. 

… (8) A közös önkormányzati hivatal létrehozásáról szóló megállapodásban 

meghatározottak szerint minden érintett településen biztosítani kell az igazgatási munka 

folyamatos vagy időszakos ellátásához szükséges személyi és tárgyi feltételeket. 

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 9. § b) pontja alapján 

a költségvetési szerv irányítási hatáskörét gyakorló képviselő-testület hatáskörébe tartozik a 

költségvetési szerv szervezeti és működési szabályzatának jóváhagyása. Az Áht 10. § (5) 

bekezdése szerint a költségvetési szerv szervezetét, feladatai ellátásának részletes belső rendjét 

és módját szervezeti és működési szabályzat állapítja meg. A szervezeti egységekre vonatkozó 

https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a1100189.tv#lbj76id7e2e
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a1100189.tv#lbj77id7e2e
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szabályokat a költségvetési szerv szervezeti és működési szabályzatában vagy a szervezeti 

egységek ügyrendjében, a gazdálkodás részletes rendjét belső szabályzatban kell meghatározni. 

A költségvetési szerv szervezeti és működési szabályzatára vonatkozó részletes előírásokat az 

Ávr. 13. § (1) bekezdése tartalmazza: 

a) a költségvetési szerv alapításáról szóló jogszabály teljes megjelölését, ha a költségvetési 

szerv alapításáról jogszabály rendelkezett, 

b) a költségvetési szerv alapító okiratának keltét, számát, az alapítás időpontját, 

c) az ellátandó, és a kormányzati funkció szerint besorolt alaptevékenységek, rendszeresen 

ellátott vállalkozási tevékenységek megjelölését, 

d) azon gazdálkodó szervezetek részletes felsorolását, amelyek tekintetében a költségvetési 

szerv alapítói, tulajdonosi (tagsági, részvényesi) jogokat gyakorol, 

e) a szervezeti felépítést és a működés rendjét, a szervezeti egységek - ezen belül a 

gazdasági szervezet - megnevezését, feladatait, a költségvetési szerv szervezeti ábráját, 

f) azon ügyköröket, amelyek során a szervezeti egységek vezetői a költségvetési szerv 

képviselőjeként járhatnak el, 

g) a szervezeti és működési szabályzatban nevesített munkakörökhöz tartozó feladat- és 

hatásköröket, a hatáskörök gyakorlásának módját, a helyettesítés rendjét (ideértve - a 

költségvetési szerv vezetőjének és gazdasági vezetőjének akadályoztatása esetén vagy ha a 

tisztség ideiglenesen nincs betöltve - az általános helyettesítés rendjét), az ezekhez kapcsolódó 

felelősségi szabályokat, 

h) jogszabályban meghatározott kivétellel a munkáltatói jogok gyakorlásának - ideértve 

az átruházott munkáltatói jogokat is - rendjét, és 

i) azoknak a költségvetési szerveknek a felsorolását, amelyek tekintetében a költségvetési szerv 

az Áht. 10. § (4a) és (4b) bekezdése alapján a 9. § (1) bekezdése szerinti feladatokat ellátja. 

Az önkormányzati hivatal által ellátandó feladatok sokrétűsége és mennyisége sem teszi 

lehetővé, hogy a székhely önkormányzat hivatala tartósan a megállapodásban meghatározott 

létszám alatt működjön. Amennyiben ezt az állapotot a Képviselő- testületek továbbra is 

fenntartják, a solymosi hivatalrész megbénul. Jelenleg is pénzügyi téren hatalmas problémával 

küzdünk, tekintettel arra, hogy az 1 fő pénzügyes, ( jelenleg 0 fő) nem képes teljes körűen ellátni 

a solymosi hivatalrészen keletkező munkákat. Ezt most a mátraszentimrei kolléganő 

bevonásával oldjuk meg, céljuttatás terhére. Lukács László képviselő úr által előírányzott 10 

millió Ft megtakarítás a Hivatal költségvetésében lehetetlen feltétel, betarthatatlan, még akkor 

is, ha a gyöngyössolymosi hivatalrész csak 1 +4 fővel működik.  

 

Amennyiben ez az állapot állandósul, számolni kell azzal, hogy a hivatalrészekben a 

munkakörök összevonásra kerülnek, nem lesz megoldható a „csak” Gyöngyössolymoson 

és „csak” Mátraszentimrén végzett munka, a kollégáknak mind a székhelyen, mind a 

kirendeltségen kell majd munkát végezniük, ami a bérjellegű juttatások és az utazási 

költségek megnövekedését, így a hivatal kiadásainak megemelkedését is jelenti, nem 

utolsó sorban pedig a kollégák kiégését és folyamatos cserélődését is.  
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A módosított Közös Hivatalról szóló megállapodás mellett szükség van a Közös Hivatal 

Szervezeti és Működési Szabályzata módosításának elfogadására is, melyet az előterjesztés 

melléklete szintén tartalmaz.  

 

 

A döntés célja, pénzügyi hatása  

A döntés célja a Közös Önkormányzati Hivatal alapdokumentumainak elfogadása, ezáltal a 

Hivatal jogszerű működésének biztosítása. A döntéspénzügyi hatása a Hivatal költségvetésének 

szinten tartása, satbilizálása.   

 

 A döntéshez kapcsolódó jogszabályi környezet bemutatása 

 

A Képviselő-testület hatásköre az Mötv. 42. § 2. pontján, a minősített szavazattöbbség az 

Mötv. 50. §-án alapul.  

Minősített többség: A megválasztott képviselők több mint felének (legalább 4 képviselő) 

egybehangzó szavazata a minősített többség. 

 

Gyöngyössolymos, 2022. május 13. 

 

        dr. Behan Anett Éva  

         Jegyző 

Határozati javaslat 

 

Sz:   /2022. (V…..)                                           Tárgy: Gyöngyössolymosi Közös Önkormányzati 

Hivatal létrehozásáról és működéséről 

szóló megállapodás és a szervezeti és 

működési megállapodás módosítása  

 

HATÁROZAT 

 

 
Mátraszentimre Községi Önkormányzat Képviselő- testülete megtárgyalta  ” A Gyöngyössolymosi 

Közös Önkormányzati Hivatal alapdokumentumainak módosítása” tárgyú előterjesztést és az 

alábbi döntést hozza:  

 

1. Máraszentimre Községi Önkormányzat Képviselő- testülete dönt arról, hogy a 

Gyöngyössolymosi Közös Önkormányzati Hivatal létrehozásáról és működéséről szóló 

egységes szerkezetű megállapodásának 6.2. pontja az alábbiak szerint módosul:  

„6.2. A székhely településen működő egységes hivatal szervezeti felépítése: 

1 fő jegyző 

2 fő pénzügyi –gazdálkodási ügyintéző 

1 fő adóügyi ügyintéző 

3 fő igazgatási ügyintéző 

1 fő műszaki ügyintéző „ 
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2. A módosított, egységes szerkezetű Gyöngyössolymosi Közös Önkormányzati Hivatal 

létrehozásáról és működéséről szóló megállapodás a határozat 1. számú mellékletét 

képezi.  

 

3. Máraszentimre Községi Önkormányzat Képviselő- testülete dönt arról, hogy a 

Gyöngyössolymosi Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési 

Szabályzatának  III. A  szervezeti felépítés és a működés rendje, 1. A  szervezeti 

felépítése az alábbiak szerint módosul:  

„ III. A  szervezeti felépítés és a működés rendje 

1. A  szervezeti felépítés 

Az engedélyezett létszámkerete: 14 fő. 

a) Ebből önkormányzati köztisztviselő: 14 fő 

b) MT. hatálya alá tartozó munkavállaló: 0 fő „ 

 

4. A módosított, egységes szerkezetű Gyöngyössolymosi Közös Önkormányzati Hivatal 

Szervezeti és Működési Szabályzata a határozat 2. számú mellékletét képezi. 

 

Határidő: azonnal 

 

Felelős: Előházi Péter polgármester 

             dr. Behan Anett Éva jegyző 

 

 

 

Sz:   /2022. (V…..)                                           Tárgy: Gyöngyössolymosi Közös Önkormányzati 

Hivatal létrehozásáról és működéséről 

szóló megállapodás és a szervezeti és 

működési megállapodás módosítása  

 

HATÁROZAT 

 

 
Gyöngyössolymos Községi Önkormányzat Képviselő- testülete megtárgyalta  ” A 

Gyöngyössolymosi Közös Önkormányzati Hivatal alapdokumentumainak módosítása” tárgyú 

előterjesztést és az alábbi döntést hozza:  

 

1. Gyöngyössolymos Községi Önkormányzat Képviselő- testülete dönt arról, hogy a 

Gyöngyössolymosi Közös Önkormányzati Hivatal létrehozásáról és működéséről szóló 

egységes szerkezetű megállapodásának 6.2. pontja az alábbiak szerint módosul:  

„6.2. A székhely településen működő egységes hivatal szervezeti felépítése: 

1 fő jegyző 

2 fő pénzügyi –gazdálkodási ügyintéző 

1 fő adóügyi ügyintéző 

3 fő igazgatási ügyintéző 

2 fő műszaki ügyintéző „ 

 

2. A módosított, egységes szerkezetű Gyöngyössolymosi Közös Önkormányzati Hivatal 

létrehozásáról és működéséről szóló megállapodás a határozat 1. számú mellékletét 

képezi.  



7 
 

 

3. Gyöngyössolymos Községi Önkormányzat Képviselő- testülete dönt arról, hogy a 

Gyöngyössolymosi Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési 

Szabályzatának  III. A  szervezeti felépítés és a működés rendje, 1. A  szervezeti 

felépítése az alábbiak szerint módosul:  

„ III. A  szervezeti felépítés és a működés rendje 

1. A  szervezeti felépítés 

Az engedélyezett létszámkerete: 14 fő. 

a) Ebből önkormányzati köztisztviselő: 14 fő 

b) MT. hatálya alá tartozó munkavállaló: 0 fő „ 

 

4. A módosított, egységes szerkezetű Gyöngyössolymosi Közös Önkormányzati Hivatal 

Szervezeti és Működési Szabályzata a határozat 2. számú mellékletét képezi. 

 

Határidő: azonnal 

 

Felelős: Asztalos Miklós polgármester 

             dr. Behan Anett Éva jegyző 

 

 

 
 

 

Az előterjesztés és a határozati javaslatok törvényesek! 

 

 

 

dr. Behan Anett Éva 

          Jegyző 


