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Az előterjesztés tárgya: A Komlói Közös Önkormányzati Hivatal létrehozására
vonatkozó megállapodás módosítása
A napirend előterjesztője: Vaskó Ernő címzetes főjegyző
Tisztelt Képviselő-testület!
Mánfa Község Önkormányzat (továbbiakban: Önkormányzat) és Komló Város Önkormányzat
2013. március 1. napján megállapodást írtak alá a Komlói Közös Önkormányzati Hivatal
létrehozására vonatkozóan.
A megállapodásban rögzítésre került a közös hivatal mánfai kirendeltségére vonatkozó
szervezeti és működési rendszer, szabályozva az ügyfélfogadás idejét, a kirendeltségen
intézhető ügykörök rendjét, továbbá a kirendeltségen foglalkoztatott köztisztviselők
létszámát.
Az elmúlt években kialakult gyakorlati rendszer, illetve a személyzeti ügyekben felmerült
változások indokolttá tették a megállapodás felülvizsgálatát és módosítását.
A személyzeti változások eredményeként 2020. januárjától a mánfai kirendeltségen 1 fő 6
órás köztisztviselő alkalmazása történik. Ezen felül heti egy napon szociális ügyintéző
jelenléte, valamint minden hét szerdáján 4 órában igazgatási ügyintéző jelenléte is biztosított a
kirendeltségen.
A Komlói Közös Önkormányzati Hivatal a székhelytelepülésen több jelentős ügykör teljes
körű intézését ellátja.
A hivatal biztosítja a Képviselő-testületi ülések előkészítése során felmerült feladatok
(előterjesztések készítése, testületi anyag továbbítása a képviselők számára, jegyzőkönyv
készítése, és valamennyi testületi ügyintéző feladatot) ellátását. Továbbá Mánfa Község
Önkormányzatát érintő pénzügyi és gazdálkodási feladatok ellátását (költségvetés,
zárszámadás, állami támogatás igénylése, beszámolók készítése, adatszolgáltatások
teljesítése) a Komlói Közös Önkormányzati Hivatal pénzügyi és vagyongazdálkodási irodája,
valamint a pályázatok benyújtásával, lebonyolításával, elszámolásával kapcsolatos
ügyintézést a Komlói Közös Önkormányzati Hivatal Városüzemeltetési –és fejlesztési irodája
végzi el.
Mánfa Község Önkormányzata számára a Komlói Közös Önkormányzati Hivatal hatósági és
adóirodája biztosítja valamennyi anyakönyvvezetői feladat ellátását, valamint valamennyi
önkormányzati adóhatósági ügy intézését. Ezen felül a hatósági feladatok (hagyatéki leltár,

közterület felügyelet, szálláshely, kereskedelmi ügyek, birtokvédelem, telepengedélyezés)
teljes körű ellátását is.
Szükség esetén a hivatal azonnali jelleggel köztisztviselő kirendeléséről gondoskodik,
amennyiben a mánfai kirendeltségen felmerülő ügy ezt indokolja vagy szükségessé teszi.
Mindezek alapján Mánfa községében a lakosság számára szociális ügyek intézésére, adó-és
értékbizonyítvány kiállítására kerül sor, emellett házipénztár működik, kiskertes ingatlanok
bérbeadásához kapcsolódó ügyintézés zajlik, iktatási feladatokat látnak el, valamint
személyzeti ügyek intézése történik a közfoglalkoztatottak, és Mánfa Község
Önkormányzattal jogviszonyban álló foglalkoztatottak tekintetében.
Jelen előterjesztésben leírtak alapján elkészített megállapodás módosítása az előterjesztés 1.
sz. mellékletét alkotja.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést tárgyalja meg, és a határozati
javaslatot elfogadni szíveskedjen!
H a t á r o z a t i j a v a s l a t:
A képviselő-testület – a címzetes főjegyző előterjesztésében – megtárgyalta A Komlói Közös
Önkormányzati Hivatal létrehozására vonatkozó megállapodás módosítása tárgyú
előterjesztést, és az alábbi határozatot hozza:

1.)

Határidő:
Felelős:

Mánfa Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés 1. sz.
melléklete szerinti megállapodást elfogadja és felhatalmazza a polgármestert a
megállapodás aláírására.

azonnal
Takács Zsolt polgármester
dr. Vaskó Ernő címzetes főjegyző

Mánfa, 2020. február 10.

dr. Vaskó Ernő
címzetes főjegyző

1. sz. melléklet
MEGÁLLAPODÁS
Módosítása
KÖZÖS HIVATAL LÉTREHOZÁSÁRÓL
– amely létrejött –
egyrészről Komló Város Önkormányzat (a továbbiakban: Város, székhelye: 7300
Komló, Városház tér 3., képviseli: Polics József polgármester, adószám: 15724100-2-02,
PIR törzsszám: 724100, KSH statisztikai jel: 15724100-8411-321-02, ÁHTI azonosító:
733700)
másrészről Mánfa Község Önkormányzata (a továbbiakban: Község, székhelye: 7304
Mánfa, Fábián Béla utca 57., képviseli: Hohn Krisztina Takács Zsolt polgármester,
adószám: 15736101-1-02, PIR törzsszám: 736107, KSH statisztikai jel:
15736101841132102, ÁHTI azonosító: 745664)
között az alulírott helyen és időben, a következő feltételek között.
1.) Felek megállapodnak, hogy a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX törvény (továbbiakban: Mötv.) 85 § (7) bekezdése alapján közös
önkormányzati hivatalt hoznak létre. A közös önkormányzati hivatal székhely
települése Komló város. A közös hivatal Mánfa községben kirendeltséget működtet.
2.) A közös hivatalt a fentebb megjelölt Komló Város Önkormányzata és Mánfa Község
Önkormányzata hozza létre jelen megállapodás 1. sz. mellékletét képező alapító okirat
szerinti tartalommal.
3.) Felek megállapodnak, hogy a közös hivatal létrehozása, megszüntetése, jelen
megállapodás módosítása csak az érintett képviselő-testületek minősített többséggel
hozott egyhangú, át nem ruházható döntésén alapulhat. Jelen megállapodással
kapcsolatos kérdéseket a képviselő-testületek külön-külön tartott ülésükön hozzák
meg. Azon lényeges kérdésekben, azonban, amelyekben szükséges a képviselők
véleményének egymás közti közvetlen megismerése, együttes testületi ülés tartható a
polgármesterek egyeztetése alapján (ilyenek különösen a megállapodás
megszüntetése, település csatlakozásáról való döntés, a mánfai kirendeltséggel
kapcsolatos döntés).
4.) A Komló, Városház tér 3. sz. alatti, komlói székhelyű közös hivatalban titkársági
iroda, hatósági és adóiroda, szociális iroda, pénzügyi, költségvetési és
vagyongazdálkodási iroda, városüzemeltetési és intézményfelügyeleti iroda működik.
A Komló, Városház tér 3. sz. alatti, komlói székhelyű közös önkormányzati hivatalban
titkársági iroda, hatósági és adóiroda, szociális iroda, pénzügyi, költségvetési és
vagyongazdálkodási iroda, és városüzemeltetési – és fejlesztési iroda működik.
5.) A hivatalt a székhelytelepülés polgármestere irányítja és a jegyző vezeti. A jegyzővel
kapcsolatos munkáltatói jogokat Komló Város Önkormányzat polgármestere
gyakorolja, ő gyakorolja továbbá a székhely településen foglalkoztatott köztisztviselők
tekintetében a polgármestert megillető egyetértési jogot. A mánfai kirendeltségen
foglalkoztatott köztisztviselők tekintetében Mánfa község polgármesterének a
munkáltatói jogokkal kapcsolatban egyetértési joga van.
6.) Mánfa községben kirendeltségként a Mánfa, Fábián Béla utca 57. sz. alatt a hivatal
állandó kirendeltséget működtet. A kirendeltségen 2 fő közszolgálati tisztviselő
állandó foglalkoztatása történik, ezen felül heti legalább 1 napban pénzügyi szakember
jelenléte is biztosított. Egyéb szükséges feladatok ellátása tekintetében időszakos
jelleggel a településre további közszolgálati tisztviselő rendelhető ki munkavégzésre.

A kirendeltségen a jegyző, illetve megbízottja heti rendszerességgel ügyfélfogadást
tart.
Mánfa községben kirendeltségként a Mánfa, Fábián B. u. 58. sz. alatt a hivatal
állandó kirendeltséget működtet. A kirendeltségen 1 fő 6 órában foglalkoztatott
közszolgálati tisztviselő állandó foglalkoztatása történik. Ezen felül heti legalább 1
napon szociális és igazgatási szakember jelenléte is biztosított. Egyéb szükséges
feladatok ellátása tekintetében időszakos jelleggel a településre további közszolgálati
tisztviselő rendelhető ki. A kirendeltségen biztosítani szükséges minden egyéb ügyben
a kérelmek benyújtásának lehetőségét és az ezen ügyekről való tájékoztatást. A
kirendeltségen a jegyző vagy megbízottja heti rendszerességgel – hetente 4 órában,
szerdánként - ügyfélfogadást tart.
Felek rögzítik, hogy a Képviselő-testületi ülések előkészítése során felmerült
feladatokat (előterjesztések készítése, testületi anyag továbbítása a képviselők
számára, jegyzőkönyv készítése, és valamennyi testületi ügyintéző feladatot) a Komlói
Közös Önkormányzati Hivatalban (7300 Komló, Városház tér 3.) foglalkoztatott 1 fő
köztisztviselő látja el.
Továbbá Mánfa Község Önkormányzatát érintő pénzügyi és gazdálkodási feladatok
ellátását (költségvetés, zárszámadás, állami támogatás igénylése, beszámolók
készítése, adatszolgáltatások teljesítése) a Komlói Közös Önkormányzati Hivatal
pénzügyi és vagyongazdálkodási irodája, valamint a pályázatok benyújtásával,
lebonyolításával, elszámolásával kapcsolatos ügyintézést a Komlói Közös
Önkormányzati Hivatal Városüzemeltetési –és fejlesztési irodája végzi el.
Mánfa Község Önkormányzata számára a Komlói Közös Önkormányzati Hivatal
hatósági és adóirodája biztosítja valamennyi anyakönyvvezetői feladat ellátását,
továbbá valamennyi önkormányzati adóhatósági ügyek intézését. Továbbá a hatósági
feladatok (hagyatéki leltár, közterület felügyelet, szálláshely, kereskedelmi ügyek,
birtokvédelem, telepengedélyezés) teljes körű ellátását is.
Felek rögzítik, hogy a Közös Önkormányzati Hivatal azonnal jelleggel köztisztviselő
kirendeléséről gondoskodik a mánfai kirendeltségre, amennyiben a felmerülő ügy ezt
indokolja vagy szükségessé teszi.
7.) A mánfai kirendeltségen elsősorban a lakosság szociális és adóval kapcsolatos
ügyeinek intézésére kerül sor, továbbá házipénztár működik, iktatás, anyakönyvi,
hagyatéki ügyintézés, önkormányzati alkalmazottak munkaviszonyával és egyes
pénzügyi ellátásával kapcsolatos ügyek intézése történik.
A mánfai kirendeltségen elsősorban a lakosság számára
- szociális ügyek intézésére kerül sor,
- házipénztár működik,
- adó-és értékbizonyítvány kiállítására kerül sor,
- kiskertes ingatlanok bérbeadásához kapcsolódó ügyintézés történik,
- iktatási feladatot látnak el,
- személyzeti ügyek intézése történik a közfoglalkoztatottak, valamint a Mánfa Község
Önkormányzattal jogviszonyban álló foglalkoztatottak tekintetében.
8.) A székhelytelepülés hivatalában 75 fő teljes munkaidős és 1 fő részmunkaidős
közszolgálati tisztviselő, a mánfai kirendeltségen további 2 fő közszolgálati tisztviselő
teljesít szolgálatot. A hivatal létszáma tehát 77 fő teljes munkaidős és 1 fő
részmunkaidős közszolgálati tisztviselőből áll.
A székhelytelepülés hivatalában jelen szerződés módosítás megkötésekor 73 fő teljes
és 4 fő részmunkaidős közszolgálati tisztviselő, a mánfai kirendeltségen további 1 fő

közszolgálati tisztviselő dolgozik. A közös önkormányzati hivatal létszáma összesen 74
fő teljes munkaidős és 4 fő részmunkaidős közszolgálati tisztviselőből áll.
9.) A képviselő-testületek azon kérdések tekintetében, amelyek elsősorban a hivatali
SZMSZ ügyrend keretében kerülnek meghatározásra, fenntartják maguknak az
irányítási jogot. Ezen kérdések elsősorban:
- a hivatal létszáma és ennek keretében a székhely, illetve a kirendeltség
létszámának meghatározása,
- az éves költségvetés meghatározása, elkülönítve a kirendeltséggel kapcsolatos
költségvetést,
- a székhely, illetve a kirendeltség ügyfélfogadási ideje,
- a hivatal munkarendje,
- a hivatal feladatai,
- szervezeti egységek megállapítása,
- hatáskörében a kiadmányozás rendje.
10.)
A kirendeltséget érintő kérdésekben a község képviselő-testületének, illetve
polgármesterének egyetértési joga van.
11.)
A közös hivatalt vezető jegyző a képviselő-testületek részére az adott
települések számára végzett munkáról és a hivatali ügyintézés egészéről választási
ciklusonként beszámol.
12.)
A közös hivatal jogszabályoknak megfelelő nyilvános működését biztosítani
kell. Felek megállapodnak, hogy a közszolgálati dolgozók jogviszonyával kapcsolatos
kötelezően önkormányzati rendeletben szabályozandó kérdések tekintetében Komló
Város Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2013. (II.22.) önkormányzati rendeletét
fogadják el az egységes hivatalra hatályosnak.
13.)
Felek megállapodnak, hogy a megszűnő komlói polgármesteri hivatalban
dolgozó 73 teljes munkaidőben foglalkoztatott és 1 fő részmunkaidőben
foglalkoztatott közszolgálati tisztviselő, és a magyarhertelendi körjegyzőség jelenleg
mánfai kirendeltségben dolgozó 2 fő közszolgálati tisztviselő jogviszonya az átmeneti
rendelkezések 146/C. § (3) bek.-e szerint továbbfoglalkoztatás keretében folyamatos.
14.)
Mánfa Község Önkormányzata a Komló Város Önkormányzatát megillető
feladatfinanszírozáson felül nem fizet többlet hozzájárulást a Közös
Önkormányzati Hivatal fenntartásához. A Feladatfinanszírozás terhére a Komlói
Közös Önkormányzati Hivatal évi 2 MFt-ot ad át működési pénzeszközátadás
formájában Mánfa Község Önkormányzatának a Kirendeltség dologi jellegű
kiadásainak fedezetére. E megállapodást bármely fél kezdeményezésére 3
hónapon belül felül kell vizsgálni amennyiben a pénzügyi, finanszírozási, illetve
szakmai előírások lényegesen módosulnak.
15.)
Mindazon használati tárgyak és vagyonelemek, amelyek korábban a
magyarhertelendi székhelyű körjegyzőség mánfai kirendeltségének tulajdonában,
illetve használatában voltak, illetve amelyeket a község önkormányzata a hivatal
rendelkezésére bocsátott és a megfelelő működéshez szükségesek, használatra átadja a
jelen megállapodással működéshez szükségesek, használatra átadja a jelen
megállapodással létrehozott közös önkormányzati hivatal részére. Az eszközök
pótlásáról és karbantartásáról a hivatal az egységes költségvetés terhére gondoskodik.
16.)
Felek tudomással bírnak arról, hogy a közös hivatal létrehozását követően a
következő általános önkormányzati választások napját követő 60 napon belül
mondható fel jelen megállapodás és csatlakozhat bármelyik település másik közös
hivatalhoz.

Felek kijelentik, hogy ismerik a vonatkozó jogszabályokat és jelen megállapodást azok
ismeretében, felelősségük teljes tudatában kötik meg.
Komló, 2013. március 1.

Hohn Krisztina Takács Zsolt
polgármester

Polics József
polgármester

