MEGÁLLAPODÁS
Nemesbikk Község Önkormányzat képviselő-testülete, Hejőszalonta Község Önkormányzat
képviselő-testülete, Szakáld Község Önkormányzat képviselő-testülete a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény alapján közös önkormányzati hivatalt kíván
alapítani az alábbi feltételekkel:
1. A létrejövő közös hivatal önállóan gazdálkodó költségvetési szerv, melynek vezetője a
jegyző.
2. A költségvetési szerv neve, székhelye:
Nemesbikki Közös Önkormányzati Hivatal
3592 Nemesbikk, Petőfi S. út 13.
3. A költségvetési szerv kirendeltségei:
- Nemesbikki Közös Önkormányzati Hivatal
Hejőszalontai Kirendeltsége
3595 Hejőszalonta, Rákóczi út 6.
-

Nemesbikki Közös Önkormányzati Hivatal
Szakáldi Kirendeltsége
3596 Szakáld, Aradi út 4.

4. A Közös Hivatal tervezett megalakítási ideje: 2013.február 28.
5. Alapítók úgy döntenek, hogy a Közös Hivatal személyi állományát az alapítók hivatalában
ill. körjegyzőségeiben alkalmazott köztisztviselők fogják alkotni. A dolgozók áthelyezéssel
kerülnek a Közös Hivatal alkalmazásába.
6. A Közös Hivatalt létrehozó önkormányzatok polgármesterei megállapodnak, hogy a szerv
vezetőjévé pályáztatás nélkül Nagy Gézát nevezi ki.
A munkáltatói jogokat a polgármesterek lakosságszám arányosan gyakorolják. Az egyéb
munkáltatói jogokat Nemesbikk polgármestere gyakorolja.
7. A Közös Hivatalba az alapító önkormányzatok az alábbi munkaköröket és köztisztviselőket
viszik be:
Nemesbikk (3 fő):
Igazgatási előadó
Pénzügyi előadó
Adóügyi előadó

-

Komáromi Imréné
Mihályné Gellérfi Éva
Kiss Károlyné

Hejőszalonta (2 fő):
Igazgatási előadó
Pénzügyi előadó
-

Pinczés Péterné
Szabó Krisztián

Szakáld (2 fő):
Igazgatási előadó
Pénzügyi előadó

Farkas Zsuzsanna
Reményiné Kristály Judit

-

8. Alapítók megállapodnak, hogy mindhárom kirendeltség igazgatási, pénzügyi és adózási
tevékenységet végez. Az anyakönyvi feladatokat a 2 anyakönyvvezető látja el mindhárom
hivatalban a jegyző koordinálásával.
9. A jegyző munkarendje a kirendeltségeken, melytől indokolt esetben eltérhet.
Hétfő
Kedd
Szerda
Csütörtök
Péntek

-

Nemesbikk
Hejőszalonta
Szakáld
Nemesbikk
Hejőszalonta

10. Alapítók megállapodnak, hogy a Közös Hivatal költségvetésébe, - melyet minden évben
közös képviselő-testületi ülésen fogadnak el – a személyi jellegű kifizetéseken kívül csak
minimális kiadást terveznek. A kirendeltségek működésével kapcsolatos dologi és egyéb
működési kiadásokat az adott önkormányzat közvetlenül finanszírozza.
11. A közös költségeket az alapítók lakosságszám alapján az alábbiak szerint finanszírozzák:
Nemesbikk: 42 %
Hejőszalonta: 36 %
Szakáld:
22 %
12. A Közös Hivatal költségeinek finanszírozásáról alapítók az alábbiak szerint állapodnak meg:
a) A kirendeltségeken dolgozók:
- bérét és járulékait
- cafeteriáját
- utazási költségét
- beiskolázási költségét
- jubileumi jutalmát
- felmentésével kapcsolatos járandóságokat
az adott önkormányzat finanszírozza.
b) Az úgynevezett „közös” dolgozók költségeit alapítók a 11. pontban szereplő arányban
finanszírozzák az alábbiak szerint:
Nagy Géza esetében:

- bérét és járulékait
- cafeteriáját
- utazási költségeit
- beiskolázási költségét
- jubileumi jutalmát
- telefonköltségét
- felmentésével kapcsolatos járandóságát

c./ A Közös Hivatal személyzeti és pénzügyeit a 12 a./ pont szerint finanszírozott nemesbikki
dolgozó látja el, aminek ellentételezéseként a Közös Hivatal
minden hónapban
meghatározott díjat utal át Nemesbikk község önkormányzatának.
A havonta átutalandó összeg nagyságát minden éveben a költségvetésben kell meghatározni.
d) A betervezett dologi és egyéb kiadásokat a 11. pontban szereplő arányokban
finanszírozzák az önkormányzatok.

13. A 2011. évi CLXXXIX. törvény (Mötv.) 81.§ 4. bekezdése értelmében
„A polgármester egyetértése szükséges -az általa meghatározott körben – a polgármesteri hivatal, a
közös önkormányzati hivatal köztisztviselője, alkalmazottja kinevezéséhez, bérezéséhez, vezetői
kinevezéséhez, felmentéséhez és jutalmazásához.”
A közös hivatalt létrehozó települések polgármesterei megállapodnak abban, hogy az Mötv. 81.§ 4.
bekezdésének alapján a Közös Hivatal dolgozói felett a munkáltatói jogokat a jegyző gyakorolja, de
alapítók kikötik a kirendeltség szerint illetékes polgármester egyetértési jogát a felvétel, elbocsátás,
másik telephelyre történő átirányítás, jutalmazás, büntetés tárgyában.
14. A Közös Hivatal finanszírozását az alapítók a gyakorlatban az alábbiak szerint tervezik:
A Közös Hivatal költségvetésének mellékletében szerepeltetni kell településekre
lebontva a hozzájárulás mértékét az előző pontokban rögzített elvek szerint kiszámolva.
a) Ha minden önkormányzatnak saját számlájára érkezik az állami finanszírozás, akkor a
költségvetésben rá eső hányadának, 1 hónapra eső részét azonnal átutalja a Közös Hivatal
számlájára.
b) Ha a székhely önkormányzat számlájára érkezik a teljes finanszírozás, akkor az, a Közös
Hivatal számlájára utalja abból az 1 hónapra jutó finanszírozást, a többit pedig azonnal
tovább utalja az adott önkormányzatnak.
Amennyiben valamelyik település állami finanszírozása nem fedezi az aktuálisan a Közös
Hivatal működtetéséhez fizetendő összeget, azt saját forrásából köteles azonnal pótolni.
15. Az alapítók megállapodnak abban, hogy az önkormányzatok esetleges egymás közötti
tartozásait megnemfizetés esetén a pénzforgalom lebonyolításáról szóló 18/2009.(VIII.6.)
MNB. Rendelet 32 § és 34 §-a alapján alkalmazott beszedési megbízás szabályai szerint
érvényesítik, amelyhez a felhatalmazó levelet számlavezető pénzintézetük felé a Közös
Hivatal megalakítását követő 60 napon belül a pénzintézet által kért mellékletekkel együtt
benyújtják.
16. A közös hivatalban 2013. március 01-től érvényes juttatásokat a megállapodás melléklete
tartalmazza.
Nemesbikk, 2013. február 20.
Bódogh Bertalan
Nemesbikk Község
Polgármester

Ellenjegyző: Nagy Géza
jegyző

Anderkó József
Hejőszalonta Község
Polgármestere

Dr.Barnóczki Károly
Szakáld Község
Polgármestere

