
M E G Á L L A P O D Á S 
közös önkormányzati hivatal létrehozásáról 

(módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva) 
 

A megállapodás 1. pontjában részletesen megjelölt önkormányzatok képviselő-testületei a 
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 84-86. §-ában foglalt 
rendelkezések szerint, az önkormányzat működésével, valamint a polgármester, a jegyző feladat- és 
hatáskörébe tartozó ügyek döntésre való előkészítésével és végrehajtásával kapcsolatos feladatok 
ellátására létrehozott közös önkormányzati hivatalt hoznak létre módosításokkal egységes 
szerkezetben az alábbiak szerint: 
 
1. A közös önkormányzati hivatal neve, székhelye, a közös önkormányzati hivatalt létrehozó 

önkormányzatok: 
 

1.1.1.  A közös önkormányzati hivatal neve: Kehidakustányi Közös Önkormányzati Hivatal 
1.1.2. Székhelye: 8784 Kehidakustány, Dózsa György utca 7.  

 
1.2.1. A közös önkormányzati hivatal Kirendeltségének elnevezése:  
 Kehidakustányi Közös Önkormányzati Hivatal Pakodi Kirendeltsége 
1.2.2. A közös önkormányzati hivatal Kirendeltségének címe: 8799 Pakod, Csány László utca 2. 
 
1.2.3. A közös önkormányzati hivatal Kirendeltségének elnevezése:  
 Kehidakustányi Közös Önkormányzati Hivatal Zalabéri Kirendeltsége 
1.2.4.  A közös önkormányzati hivatal Kirendeltségének címe: 8798 Zalabér, Rákóczi Ferenc 

utca 2. 
 
1.3. A közös önkormányzati hivatalt létrehozó önkormányzatok neve, székhelye:  

1.3.1. Dötk Község Önkormányzata 8799 Dötk, Fő utca 35.  
1.3.2.     Kallósd Község Önkormányzata 8785 Kallósd, Kossuth Lajos utca 19. 
1.3.3. Kehidakustány Község Önkormányzata 8784 Kehidakustány, Dózsa György utca 

7. 
1.3.4. Pakod Község Önkormányzata 8799 Pakod, Csány László utca 2. 
1.3.5. Zalabér Község Önkormányzata 8798 Zalabér, Rákóczi Ferenc utca 2. 

 
2. A megállapodás létrehozásának, módosításának, megszüntetésének módja: 

2.1. A megállapodás az aláírását követő naptól határozatlan ideig érvényes.  
2.2. A megállapodás megkötéséhez, módosításához és megszüntetéséhez szükséges döntések:  

2.2.1. A megállapodás megkötéséhez, módosításához és megszüntetéséhez az 
1.3. pontban feltüntetett valamennyi önkormányzat képviselő-testületének 
minősített többséggel meghozott határozata szükséges.  

2.2.2. A közös önkormányzati hivatalt megszüntetni, abból kiválni – annak bejegyzését, 
illetve 2012. december 31. napját követően - az általános önkormányzati 
választások napját követő hatvan napon belül lehet.  
A közös hivatalhoz csatlakozni – annak bejegyzését, illetve 2013. március 01. 
napját követően - az általános önkormányzati választások napját követő hatvan 
napon belül lehet.  
Ezen döntéstől eltérni kizárólag a jogszabályi kötelezés alapján, illetve a 
Kormányhivatal kijelölő határozatának megfelelve lehet.  
A megállapodó önkormányzatok lehetőséget biztosítanak más önkormányzat 
számára, hogy a közös önkormányzati hivatalhoz a hatályos jogszabályokban 
meghatározott feltételek szerint csatlakozzon. A csatlakozási szándék azonban a 
jelen megállapodást aláíró önkormányzatok számára előnytelen helyzetet nem 
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eredményezhet, elfogadásához valamennyi önkormányzat képviselő-testületének 
minősített többséggel meghozott határozata szükséges.  

2.2.3. A közös önkormányzati hivatalból való kiválás, a megállapodás megszűnése 
esetén az önkormányzatok a költségvetési szerv vagyonát a Polgári Törvénykönyv 
közös tulajdon megszüntetésére vonatkozó szabályai szerint osztják meg. Az 
elszámolás tekintetében a kiválás, megszűnés időpontját követő 30 napon belül 
meg kell állapodni. 

 
3. A hivatal felépítése, létszáma, a működés alapkérdései, a hivatal munkájának 

nyilvánossága: 
3.1. A tagok a közös önkormányzati hivatalt a Kehidakustány-Kallósd Községek 

Körjegyzősége és a Körjegyzőség Pakod jogutódjaként 2013. január 1-től, valamint 
Zalaszentgróti Közös Önkormányzati Hivatal jogutódjaként határozatlan időtartamra 
hozták létre.  

3.2. A közös önkormányzati hivatal teljes- és részmunkaidőben foglalkoztatottjainak létszáma 
teljes munkaidőre átszámítva 14 fő, az alábbiak szerint: 
 - közös önkormányzati hivatal székhelye Kehidakustány: 6 fő 
 - állandó jelleggel működő kirendeltség Pakod:  5 fő. 
 - állandó jelleggel működő kirendeltség Zalabér:  3 fő. 

 A tényleges foglalkoztatásról a költségvetés függvényében a jegyző dönt. 
 A polgármesterek, képviselők tiszteletdíját, illetményét, egyéb juttatásait, valamint olyan 

foglalkoztatottak (köztisztviselők, munkavállalók) illetményét, munkabérét, megbízási 
díját, egyéb juttatását, azok közterheit, akik nem tartoznak a 3.2. pontban meghatározott 
létszámkeretbe, a foglalkoztató önkormányzatok maguk viselik. 

 A közös önkormányzati hivatal székhelyén a köztisztviselők tekintetében a jubileumi 
jutalom összegét – amennyiben arra a központi költségvetés nem nyújt fedezetet – 
Kehidakustány Község Önkormányzata és Kallósd Község Önkormányzata, az állandó 
jelleggel működő pakodi kirendeltség köztisztviselői tekintetében Pakod Község 
Önkormányzata és Dötk Község Önkormányzata, az állandó jelleggel működő zalabéri 
kirendeltség köztisztviselői tekintetében Zalabér Község Önkormányzata finanszírozza. 
Amennyiben a jubileumi jutalom összegét több önkormányzat közösen finanszírozza, 
a finanszírozás egymás közti megosztásának arányáról a finanszírozó 
önkormányzatok szabadon állapodnak meg. 

3.3. A közös önkormányzati hivatal a Kehidakustány, Dózsa György utca 7. szám alatti 
épületben működik, az ügyfélfogadási idő: hétfőtől, kedd, csütörtökig 8,00-15,30 óráig, 
pénteken 8,00-12,00 óráig, szerdán az ügyfélfogadás szünetel. 

3.4.1. A közös önkormányzati hivatal állandó jelleggel – minden munkanap – működő pakodi 
kirendeltsége a Pakod, Csány László utca 2. szám alatti épületben működik, az 
ügyfélfogadási idő: hétfő, csütörtök délelőtt 8,00- 12,00 óráig, délután 13,00 – 15,30 óráig, 
szerdán és pénteken: 8,00 – 12,00 óráig, kedden az ügyfélfogadás szünetel.  

3.4.2. A közös önkormányzati hivatal állandó jelleggel – minden munkanap – működő zalabéri 
kirendeltsége a Zalabér, Rákóczi Ferenc utca 2. szám alatti épületben működik, az 
ügyfélfogadási idő: hétfő, szerdai napokon délelőtt 8,00- 12,00 óráig, délután 13,00 – 15,30 
óráig, szerdán és pénteken: 8,00 – 12,00 óráig, kedden az ügyfélfogadás szünetel.  

3.5.  
3.5.1.A közös önkormányzati hivatal jegyzője, aljegyzője, vagy megbízottja a nem hivatali 

székhely településeken az alábbi időpontokban tart ügyfélfogadást: 
 - Kallósdon minden hét szerdai napján 11,00-12,00 óráig a Kallósd, Kossuth Lajos utca 

19. szám alatti épületben, 
 - Dötkön, kedden, 11,00-12,00 óráig Dötk, Fő utca 35. szám alatti épületben.  

3.5.2. A nem hivatali székhely települések lakossága és a közös önkormányzati hivatal közötti 
kapcsolattartást segítik a polgármesterek, akik minden negyedévenként egy esetben 
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megbeszélést tartanak, lehetőség szerint a jegyző és az aljegyző közreműködése, jelenléte 
mellett.  
Az egyeztetések időpontja szükség szerint változtatható, gyakrabban is, vagy esetenként – 
pl. nyári időszakban – ritkábban is megszervezhető. A megbeszélések a társult 
önkormányzatok polgármesterei egyeztetését követően történnek.    

3.6. A közös önkormányzati hivatalnak helyt adó Kehidakustány, Dózsa György utca 7. szám 
alatti épület Kehidakustány Község Önkormányzatának tulajdonát képezi. A működtetés 
tárgyi feltételeit a jogelőd körjegyzőség tulajdonában és használatában lévő eszközök és 
berendezések biztosítják.  

 Amennyiben új eszköz vagy berendezés beszerzése válik indokolttá, a beszerzés 
pénzügyi fedezetét Kehidakustány Község Önkormányzata és Kallósd Község 
Önkormányzata közösen biztosítják, a pénzügyi fedezet rendelkezésre bocsátásának 
arányáról az önkormányzatok szabadon állapodnak meg. 

3.7.1. A közös önkormányzati hivatal állandó jelleggel működő kirendeltségének helyt adó 
Pakod, Csány Lajos utca 2. szám alatti épület Pakod Község Önkormányzatának tulajdonát 
képezi. A működetés tárgyi feltételeit a jogelőd körjegyzőség tulajdonában és 
használatában lévő eszközök és berendezések biztosítják.  

 Amennyiben új eszköz vagy berendezés beszerzése válik indokolttá, a beszerzés 
pénzügyi fedezetét Dötk Község Önkormányzata és Pakod Község Önkormányzata 
közösen biztosítják, a pénzügyi fedezet rendelkezésre bocsátásának arányáról az 
önkormányzatok szabadon állapodnak meg. 

3.7.2. A közös önkormányzati hivatal állandó jelleggel működő kirendeltségének helyt adó 
Zalabér, Rákóczi Ferenc utca 2. szám alatti épület Zalabér Község Önkormányzatának 
tulajdonát képezi. A működetés tárgyi feltételeit az önkormányzat tulajdonában és 
használatában lévő eszközök és berendezések biztosítják.  

 Amennyiben új eszköz vagy berendezés beszerzése válik indokolttá, a beszerzés 
pénzügyi fedezetét Zalabér Község Önkormányzata biztosítja.  

3.8. Az önkormányzatok kötelesek a 3.6. a 3.7. pontban megjelölt ingatlanokra 
vagyonbiztosítást kötni. Az ingatlanokban beállott kárt az érintett önkormányzatok viselik.  

3.9. A hivatali feladatok ellátásához szükséges működési és felhalmozási költségek fedezetére 
elsősorban a hivatali feladatok ellátására biztosított központi költségvetési támogatás és a 
közös önkormányzati hivatal saját bevétele szolgál. A hivatal önkormányzat által 
elfogadott költségvetésének állam által és saját bevételekből nem finanszírozott 
költségeihez a megállapodó önkormányzatok az alábbiak szerint járulnak hozzá: 
3.9.1. A 3.9.2. pontban foglaltak kivételével: 
 Kehidakustány Község Önkormányzata: 46 % 
 Pakod Község Önkormányzata:   30 % 
 Zalabér Község Önkormányzata:  16 % 

 Kallósd Község Önkormányzata:    5 % 
 Dötk Község Önkormányzata:     3 % 

A közös önkormányzati hivatal működési költségét az állam az adott évi központi 
költségvetésről szóló törvényben meghatározottak szerint a székhelytelepülés e 
célra elkülönített számlájára folyósít. Az állami támogatás lehívására és 
felhasználására a közös önkormányzati hivatal jogosult.   

3.9.2. A hivatali épületen, a kirendeltségen, valamint az ügyfélfogadó épületeken 
végzett értéknövelő kiadásokat a tulajdonos önkormányzatok  finanszírozzák.  

3.9.3. Amennyiben a közös hivatal működési feltételeit biztosító épületek átépítése 
történik, úgy a hivatal működéséhez szükséges feltételeket azon önkormányzat 
biztosítja, melynek területén a felépítmény található, ezért sem bérleti sem egyéb 
hozzájárulást nem érvényesíthet. Amennyiben a fejlesztés, beruházás pályázati 
forrásból történik, úgy azon település vállalja a fenntartás kötelezettségét mely 
település tulajdonában áll a felépítmény. Hozzájárulásra a további társult 
önkormányzatok részéről nincs szükség. 
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3.10. Az érintett nem székhely önkormányzat önállóan biztosítja a közös önkormányzati hivatal 
székhelyén kívüli önkormányzati épületben végzett hivatali munkatárgyi feltételeit. 

 
4. A hivatal irányítása, vezetése 

4.1. A közös önkormányzati hivatalt alkotó önkormányzatok képviselő-testületeinek 
hatáskörébe tartozik: 
4.1.1. A közös önkormányzati hivatali megállapodás megkötése, módosítása, 

megszüntetése. A közös önkormányzati hivatal, alapító okiratának kiadása, 
módosítása, megszüntető okiratának kiadása. 

4.1.2. A közös önkormányzati hivatal szervezeti és működési szabályzatának 
jóváhagyása. 

4.1.3. A közös önkormányzati hivatal költségvetéséről való döntés, együttes képviselő-
testületi ülésen.  

4.1.4. A közös önkormányzati hivatal működéséről szóló éves beszámoló elfogadása, 
együttes képviselő-testületi ülésen.  

4.1.5. Önkormányzati rendelet alkotása a közös önkormányzati hivatal működésével 
kapcsolatos, egységes szabályozást igénylő kérdésekben. 

 
4.2. A székhely önkormányzat képviselő-testületének hatáskörébe tartozik: 

4.2.1. A közös önkormányzati hivatal – megállapodó önkormányzatok képviselő-
testületei által megállapított – költségvetésének beépítése az önkormányzat 
költségvetési rendeletébe, a közös önkormányzati hivatal költségvetésének 
végrehajtásáról szóló – megállapodó önkormányzatok képviselő-testületei által 
elfogadott – beszámoló beépítése az önkormányzat zárszámadási rendeletébe. 

 
4.3. A közös önkormányzati hivatalt alkotó önkormányzatok polgármestereinek 

hatáskörébe tartozik: 
4.3.1. Jegyzői és aljegyzői pályázat kiírása, jegyző kinevezése és felmentése, aljegyző 

kinevezése és felmentése. A jegyző, aljegyző kinevezéséhez, felmentéséhez a 
közös hivatallal érintett települések polgármestereinek lakosságszám-arányos 
többségi döntése szükséges.    

4.3.2. Egyetértési jog gyakorlása a közös önkormányzati hivatal köztisztviselője és 
alkalmazottja kinevezéséhez, bérezéséhez, jutalmazásához és felmentéséhez. 

4.3.3. A bevételi és kiadási előirányzatokkal való gazdálkodás rendszeres figyelemmel 
kísérése, a végrehajtás, illetve a költségvetési szerv által ellátandó közfeladatok 
megvalósításának veszélye esetén a jogszabályban meghatározott szükséges 
intézkedések megtétele. 

4.3.4. A költségvetési szerv által ellátandó közfeladatok ellátására vonatkozó, és az 
erőforrásokkal való szabályszerű és hatékony gazdálkodáshoz szükséges 
követelmények érvényesítése, számonkérése, ellenőrzése. 

4.4. A jegyző felett az egyéb munkáltatói jogokat Pakod Község Önkormányzatának 
polgármestere gyakorolja. Az aljegyző felett az egyéb munkáltatói jogokat a Mötv. alapján 
a jegyző gyakorolja. 

4.5. A közös önkormányzati hivatal vezetője a jegyző, aki évente legalább egyszer a 
megállapodó önkormányzatok képviselő-testületi előtt együttes ülésen beszámol a hivatal 
munkájáról.  

  
5. A hivatal munkájának nyilvánossága: 

5.1. A közös önkormányzati hivatal a munkájának átláthatósága és nyilvánossága érdekében 
weboldalt alakít ki és működtet.  

5.2. A hivatal munkájával kapcsolatos, a lakosság széles körű rétegét érintő információkat, így 
különösen az ügyfélfogadás helyét és idejét közzé kell tenni valamennyi érintett település 
önkormányzatának hirdetőtábláján. 
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5.3. Valamennyi képviselő-testület és valamennyi polgármester jogosult a közös 
önkormányzati hivatal kezelésében lévő közérdekű adatok és közérdekből nyilvános 
adatok, valamint az irányítási jogköre gyakorlásához szükséges személyes adatok 
kezelésére. 

 
Ezen megállapodást a felek, mint akaratukkal mindenben megegyezőt aláírták. 
 
A megállapodást  
 

• Dötk Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 12/2021. (II.11.) önkormányzati 
határozatával,  

• Kallósd Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 15/2021. (II.11.) önkormányzati 
határozatával,  

• Kehidakustány Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 19/2021. (II.11.) 
önkormányzati határozatával,  

• Pakod Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 14/2021. (II.11.) önkormányzati 
határozatával,  

• Zalabér Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 21/2021. (II.11.) önkormányzati 
határozatával  

 
hagyta jóvá. 
 
Kehidakustány, 2021. február 11. 
 
 
 
 
Takácsné Martincsevics Veronika           Farkas Andrásné 
Dötk Község Önkormányzatának    Kallósd Község Önkormányzatának 
                 polgármestere             polgármestere 
 
 
 
 
 

Lázár István             Halek László 
Kehidakustány Község Önkormányzatának  Pakod Község Önkormányzatának 
                      polgármestere             polgármestere 
 
 
 
 
 

Kozma Ferenc 
Zalabér Község Önkormányzatának 

polgármestere 
 


