
E L Ő T E R J E S Z T É S  

Berente Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

2022. március 31. napján tartandó ülésére  

Tárgy: Berentei Közös Önkormányzati Hivatal kialakításáról és működésének 

meghatározásáról szóló megállapodás 1. számú módosításáról 

Előterjesztő:   Nyeste József polgármester 

Készítette:  Bogdánné Lengyel Marianna aljegyző 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Rudolftelep Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat 2022. évi 

költségvetéséről szóló 1/2022.(III.1.) önkormányzati rendeletében elfogadta a Berentei Közös 

Önkormányzati Hivatal Rudolftelepi Kirendeltsége tekintetében 1 fő létszám bővítését és annak 

pénzügyi fedezetét. 

 

Rudolftelep Községi Önkormányzat Polgármestere kezdeményezte 2020. január 1. napjától 

hatályos Berente Község Önkormányzata Képviselő-testülete, Alacska Község Önkormányzat 

Képviselő-testülete és Rudolftelep Községi Önkormányzat Képviselő-testülete között létrejött 

a „Közös Önkormányzati Hivatal kialakítására és működésének meghatározására” szóló 

megállapodás módosítását a Berentei Közös Önkormányzati Hivatal létszáma vonatkozásában. 

 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 85.§-a alapján: 

„(3c) A közös önkormányzati hivatal létrehozásáról szóló megállapodást és a kormányhivatal 

vezetője által pótolt közös önkormányzati hivatali megállapodást az érintett önkormányzatok 

szabadon módosíthatják. A módosító megállapodást a közös önkormányzati hivatal jegyzője 

megküldi az illetékes kormányhivatal részére. 

 

(3d) A kormányhivatal a bíróságtól a módosító megállapodás kézhezvételétől számított 

harminc napon belül kérheti a módosító megállapodás érvénytelenségének megállapítását, ha 

a módosítás a közös önkormányzati hivatal működését ellehetetleníti. 

 

(3e) A módosító megállapodás hatálybalépésének időpontja 

a) kormányhivatal (3d) bekezdésben meghatározott keresetindítási jogáról történő lemondását 

követő nap, 

b) ha a kormányhivatal a számára a (3d) bekezdésben biztosított keresetindítási határidőben 

nem nyújt be keresetet, a keresetindítási határidő leteltét követő nap, 

c)  ha a bíróság jogerős döntésével elutasítja a kormányhivatal keresetét, a döntés jogerőre 

emelkedésének napja, vagy 

d) ha a módosító megállapodásban a megállapodás hatálybalépésének megjelölt időpontja az 

a)-c) pontokban meghatározott időpontoknál későbbi időpont, akkor a módosító 

megállapodásban megjelölt nap.” 

 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megvitatására és a határozati javaslat 

elfogadására! 

 

 

 



Határozati javaslat 

 

 

Berente Község Önkormányzata Képviselő-testületének  

……/2022. (…….) határozata  

a Berentei Közös Önkormányzati Hivatal kialakításáról és működésének 

meghatározásáról szóló megállapodás 1. számú módosításáról 

 

Berente Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy 2020. január 1. 

napjától hatályos Berente Község Önkormányzata Képviselő-testülete, Alacska Község 

Önkormányzat Képviselő-testülete és Rudolftelep Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 

között létrejött „Közös Önkormányzati Hivatal kialakítására és működésének 

meghatározására” szóló megállapodás 1. számú módosítását a határozat 1. melléklete szerint 

elfogadja. 

 

A Képviselő-testület a „Közös Önkormányzati Hivatal kialakítására és működésének 

meghatározására” szóló megállapodást egységes szerkezetben jelen határozat 2. melléklete 

szerint elfogadja. 

 

Felelős: Polgármester 

Határidő: azonnal 

 

 

 

 

  



1. melléklet a …/2022.(….) határozathoz 

 

Megállapodás Közös Önkormányzati Hivatal kialakítására és működésének 

meghatározására 1. számú módosítás 

 

amely létrejött 

 

Berente Község Önkormányzata Képviselő-testülete (képviselője: Nyeste József polgármester, 

székhelye: 3704 Berente, Esze Tamás utca 18. adószáma: 15736091-1-05 törzskönyvi 

azonosító: 736097) 

Alacska Község Önkormányzat Képviselő-testülete (képviselője: Ujlaki Béla polgármester, 

székhelye: 3779 Alacska, Dózsa utca 7. adószáma: 15725905-1-05 törzskönyvi azonosító: 

725909) 

Rudolftelep Községi Önkormányzat Képviselő-testülete (képviselője: Zilahy Zoltán 

polgármester, székhelye: 3742 Rudolftelep, József Attila utca 1. adószáma: 15548706-1-05 

törzskönyvi azonosító: 548706) 

között alulírott napon és helyen az alábbi feltételek mellett: 

 

 

1. Előzmények 

 

1.1 Rudolftelep Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat 2022. évi 

költségvetéséről szóló 1/2022.(III.1.) önkormányzati rendeletében elfogadta a Berentei 

Közös Önkormányzati Hivatal Rudolftelepi Kirendeltsége tekintetében 1 fő létszám 

bővítését és annak pénzügyi fedezetét. 

1.2 Rudolftelep Községi Önkormányzat Polgármestere kezdeményezte a Berente Község 

Önkormányzata Képviselő-testülete, Alacska Község Önkormányzat Képviselő-testülete, 

Rudolftelep Községi Önkormányzat Képviselő-testülete között 2020. január 1. napján 

hatályba lépett „Közös Önkormányzati Hivatal kialakítására és működésének 

meghatározására” szóló megállapodás (a továbbiakban: Megállapodás) módosítását a 

Berentei Közös Önkormányzati Hivatal létszáma vonatkozásában. 

1.3 A Magyarország helyi önkormányzatiról szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a 

továbbiakban: Mötv.) 85.§ (3c) bekezdése alapján a közös önkormányzati hivatal 

létrehozásáról szóló megállapodást az érintett önkormányzatok szabadon módosíthatják. A 

módosító megállapodást a közös önkormányzati hivatal jegyzője megküldi az illetékes 

kormányhivatal részére. 

 

 

2. A módosítás tartalma 

 

A felek a Megállapodás 8. pontját az alábbiak szerint módosítják: 

„8. A Közös Önkormányzati Hivatal létszáma:  

Összlétszáma: 19 fő, amelyből  

a) a székhelyen: 11  fő (1 fő jegyző, 10 fő ügyintéző) 

b) az Alacskai Kirendeltségen: 4 fő (1 fő aljegyző, 3 fő ügyintéző) 

c) a Rudolftelepi Kirendeltségen: 4 fő (4 fő ügyintéző) 

teljesíti munkavégzési kötelezettségét.” 

 

 

 



3. A módosítás hatálya 

 

3.1 A felek megállapodnak abban, hogy jelen módosító megállapodás  az Mötv. 85.§ (3d)–(3e) 

bekezdésben foglaltakra figyelemmel, 2022. május 1. napján lép hatályba. 

 

3.2 Amennyiben a Kormányhivatal az Mötv. 85.§ (3d) bekezdésében foglaltakra figyelemmel 

a kézhezvételtől számított 30 napon belül kéri a bíróságtól a módosító megállapodás 

érvénytelenségének megállapítását, jelen megállapodás nem lép hatályba. 

 

 

 

Berente, ……………………. 

 

 

 

                                                           

                                                              Nyeste József 

                                        Berente Község Önkormányzata Polgármestere 

 

 

 

                                                                Ujlaki Béla 

                 Alacska Község Önkormányzat Polgármestere 

 

 

 

                                                                Zilahy Zoltán 

                 Rudolftelep Községi Önkormányzat Polgármestere 

 

 

 

Záradék: Jelen megállapodást Berente Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 

…./2022.(…..) határozatával, Alacska Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a  

…../2022.(….) határozatával, Rudolftelep Községi Önkormányzatának Képviselő-testülete a 

…../2022.(…..) határozatával fogadta el.  

 

 

 

 

 

 

 

 

  



2. melléklet a …/2022.(….) határozathoz 

 

 

Megállapodás Közös Önkormányzati Hivatal kialakítására és működésének 

meghatározására 

(egységes szerkezetben az 1. számú módosítással) 

 

 

Preambulum 

 

I. Magyarország Alaptörvényének 32. cikk (1) bekezdésének d) pontja rögzíti, hogy a 

helyi önkormányzat a helyi közügyek intézése körében törvény keretei között 

meghatározza szervezeti és működési rendjét; a 33. cikk (1) bekezdése értelmében a 

helyi önkormányzat feladat- és hatásköreit a képviselő-testület gyakorolja, a 33. cikk 

(3) bekezdése pedig kimondja, hogy a testület sarkalatos törvényben meghatározottak 

szerint hivatalt hozhat létre. 

 

II. A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a 

továbbiakban: Mötv.) 84. § (1) bekezdésének felhatalmazása alapján, 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. 

 

Az Mötv. keretszabályozása biztosítja, hogy a képviselő-testület a helyi sajátosságok 

figyelembe vételével alakítsa ki hivatali szervezetét, határozhassa meg működését. 

 

Az Mötv. 85. § (1)-(2) bekezdésének szabályai szerint, közös önkormányzati hivatalt 

hoznak létre azok a járáson belüli községi önkormányzatok, amelyek közigazgatási 

területét legfeljebb egy település közigazgatási területe választja el egymástól, és a 

községek lakosságszáma nem haladja meg a kétezer főt. 

 

A közös önkormányzati hivatalhoz tartozó települések összlakosságszáma legalább 

kétezer fő, vagy a közös hivatalhoz tartozó települések száma legalább hét. 

  

III. Berente Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 367/2012.(XII.12.) 

határozatával (a 92/2013.(III.28.) megállapodást módosító határozatával), Alacska 

Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 168/2012.(XII.12.) határozatával (a 

72/2013.(II.27.) megállapodást módosító határozatával) 2013. január 1-jétől létrehozta 

a Berentei Közös Önkormányzati Hivatalt, Berente székhellyel. 

 

IV. A 2019. január 1-jei lakosságszám alapulvételével a Közös Önkormányzati Hivatalhoz 

tartozó települések Berente község és Alacska község összlakosságszáma kétezer fő 

alá csökkent. 

 

V. Időközben a Berentei Közös Önkormányzati Hivatalhoz való csatlakozási szándékát 

jelezte Rudolftelep Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 92/2019.(XII.02.) 

határozata szerint. 



 

VI. A Berentei Közös Önkormányzati Hivatalt létrehozó önkormányzatok – Berente és 

Alacska – Képviselő-testületei a csatlakozási szándékot elfogadva hozzájárultak 

Rudolftelep Községi Önkormányzat csatlakozásához 2020. január 1-jei hatállyal. 

 

VII. Rudolftelep Községi Önkormányzat csatlakozásával az Mötv. 146. § (3) bekezdése 

alapján (2019. január 1-jén) a települések lakosságszáma: Berente 1147 fő, Alacska 

735 fő, Rudolftelep 719 fő. Összlakosságszáma: 2601 fő. 

 

VIII. A fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi) 

hivatalokról szóló 86/2019.(IV.23.) Korm. rendelet 1. melléklet 4.5. pontjában 

foglaltak szerint Berente, Alacska, Rudolftelep a Kazincbarcikai Járási Hivatal 

illetékességi területéhez tartozik. 

 

IX. Az Mötv. 42. § 2 pontja szerint a képviselő-testület át nem ruházható hatáskörébe 

tartozik szervezetének kialakítása. A megállapodás jóváhagyásához a Közös 

Önkormányzati Hivatalt kialakító Képviselő-testületek mindegyikének, minősített 

többséggel meghozott határozata szükséges. 

 

Mindenre tekintettel  

Berente Község Önkormányzata Képviselő-testülete (képviselője: Nyeste József 

polgármester, székhelye: 3704 Berente, Esze Tamás utca 18. adószáma: 15736091-1-05 

törzskönyvi azonosító: 736097) 

Alacska Község Önkormányzat Képviselő-testülete (képviselője: Ujlaki Béla polgármester, 

székhelye: 3779 Alacska, Dózsa utca 7. adószáma: 15725905-1-05 törzskönyvi azonosító: 

725909) 

Rudolftelep Községi Önkormányzat Képviselő-testülete (képviselője: Zilahy Zoltán 

polgármester, székhelye: 3742 Rudolftelep, József Attila utca 1. adószáma: 15548706-1-05 

törzskönyvi azonosító: 548706) 

az alábbi megállapodásban rögzítik a Közös Önkormányzati Hivatal kialakításának és 

működésének feltételeit, szabályait: 

 

1. Berente Község Önkormányzata és Alacska Község Önkormányzat által a Berentei 

Közös Önkormányzati Hivatal létrehozásának időpontja: 2013. január 1. 

1.1. Rudolftelep Községi Önkormányzat csatlakozásának időpontja: 2020. január 1. 

 

2. A Közös Önkormányzati Hivatal hivatalos elnevezése: Berentei Közös Önkormányzati 

Hivatal. 

 

3. A megállapodás időtartama: határozatlan idejű. 

 

4. A megállapodás elfogadásának, módosításának módja: 

Berente Község Önkormányzatának Képviselő-testülete, Alacska Község 

Önkormányzatának Képviselő-testülete és Rudolftelep Községi Önkormányzatának 

Képviselő-testülete át nem ruházható, azonos tartalmú, minősített többséggel hozott 

döntésével, amelyet a Képviselő-testületek külön-külön tartott ülésükön hoznak meg.  

 

 

 

 



5. A Közös Önkormányzati Hivatal megszüntetése:  

A Berentei Közös Önkormányzati Hivatal megszüntetéséről az érintett önkormányzatok 

Képviselő-testületei az általános önkormányzati választások napját követő 60 napon belül 

állapodhatnak meg.  

 

6. A Közös Önkormányzati Hivatalhoz való csatlakozás: 

Más településeknek a Közös Önkormányzati Hivatalhoz csatlakozni csak az érintett 

önkormányzatok Képviselő-testületei minősített többséggel hozott döntése alapján és 

előzetes egyetértésével lehet az általános önkormányzati választásokat követő 60 napon 

belül. 

 

7. A Közös Önkormányzati Hivatal felépítése: 

7.1.  Székhelye: 3704 Berente, Esze Tamás utca 18. 

7.2. Állandó kirendeltség működik:  

a) Alacska községben, amelynek címe: 3779 Alacska, Dózsa utca 7. Alacska 

települést érintő önkormányzati és államigazgatási feladatok helyben történő 

intézése céljából.  

Elnevezése: Berentei Közös Önkormányzati Hivatal Alacskai Kirendeltsége. 

b) Rudolftelep községben, amelynek címe: 3742 Rudolftelep, József Attila utca 1. 

Rudolftelep települést érintő önkormányzati és államigazgatási feladatok helyben 

történő intézése céljából. 

Elnevezése: Berentei Közös Önkormányzati Hivatal Rudolftelepi Kirendeltsége.  

 

8. A Közös Önkormányzati Hivatal létszáma:  

Összlétszáma: 19 fő, amelyből  

a) a székhelyen: 11  fő (1 fő jegyző, 10 fő ügyintéző) 

b) az Alacskai Kirendeltségen: 4 fő (1 fő aljegyző, 3 fő ügyintéző) 

c) a Rudolftelepi Kirendeltségen: 4 fő (4 fő ügyintéző) 

teljesíti munkavégzési kötelezettségét. 

 

9. A Közös Önkormányzati Hivatal ügyfélfogadása: 

9.1. A Közös Önkormányzati Hivatal ügyfélfogadása Berente Községben: 

             Hétfő             8.00-12.00 

             Kedd             Nincs ügyfélfogadás 

             Szerda            8.00-16.00 

             Csütörtök       8.00-16.00 

             Péntek            Nincs ügyfélfogadás 

9.2. A Közös Önkormányzati Hivatal ügyfélfogadása Alacska Községben:  

 Hétfő  8.00-16.00 

 Kedd  Nincs ügyfélfogadás 

 Szerda  8.00-18.00 

 Csütörtök Nincs ügyfélfogadás 

 Péntek  8.00-11.30 

9.3. A Közös Önkormányzati Hivatal ügyfélfogadása Rudolftelep Községben: 

             Hétfő             8.00-12.00 

             Kedd             Nincs ügyfélfogadás 

             Szerda            8.00-16.00 

             Csütörtök       8.00-16.00 

             Péntek            Nincs ügyfélfogadás 

 



9.4. A jegyző ügyfélfogadási rendje Berente Községben: 

             Csütörtök        9.00-15.00 

9.5. Az aljegyző ügyfélfogadási rendje Alacska Községben: 

Szerda  8.00-18.00 

9.6. A jegyző vagy megbízottjának ügyfélfogadási rendje Rudolftelep Községben: 

Kedd  9.00-15.00 

 

 

10. A Közös Önkormányzati Hivatal irányítása, vezetése: 

10.1. A Közös Önkormányzati Hivatal irányítószerve: Berente Község Önkormányzatának 

Képviselő-testülete és Polgármestere. 

10.2. A Közös Önkormányzati Hivatalt a jegyző vezeti, ezen belül az Alacskai 

Kirendeltséget az aljegyző útján. 

10.3. Munkáltatói jog gyakorlása 

 

a) jegyző tekintetében: 

– Kinevezése, felmentése Berente Község Önkormányzata Polgármesterének, 

Alacska Község Önkormányzat Polgármesterének és Rudolftelep Községi 

Önkormányzat Polgármesterének lakosságszám arányos többségi döntésével. 

– Egyéb munkáltatói jogokat Berente Község Önkormányzatának Polgármestere 

gyakorolja. 

 

b) aljegyző tekintetében: 

– Kinevezése, felmentése Berente Község Önkormányzata Polgármesterének, 

Alacska Község Önkormányzat Polgármesterének és Rudolftelep Községi 

Önkormányzat Polgármesterének lakosságszám arányos többségi döntésével, a 

jegyző javaslatának kikérésével. 

– Egyéb munkáltatói jogokat a Közös Önkormányzati Hivatal jegyzője gyakorolja. 

 

c) köztisztviselők, egyéb alkalmazottak tekintetében a munkáltatói jogokat a Közös 

Önkormányzati Hivatal Jegyzője gyakorolja az alábbiak mellett: 

– A Közös Önkormányzati Hivatal székhelyén foglalkoztatott köztisztviselők, egyéb 

alkalmazottak tekintetében Berente Község Önkormányzat Polgármesterének 

előzetes egyetértése szükséges a kinevezéshez, bérezéshez, vezetői kinevezéshez, 

felmentéshez és jutalmazáshoz. 

– A Közös Önkormányzati Hivatal Alacskai Kirendeltségén foglalkoztatott 

köztisztviselők, egyéb alkalmazottak tekintetében Alacska Község Önkormányzat 

Polgármesterének előzetes egyetértése szükséges a kinevezéshez, bérezéshez, 

vezetői kinevezéshez, felmentéshez és jutalmazáshoz az aljegyző előzetes 

véleményének kikérésével. 

– A Közös Önkormányzati Hivatal Rudolftelepi Kirendeltségén foglalkoztatott 

köztisztviselők, egyéb alkalmazottak tekintetében Rudolftelep Községi 

Önkormányzat Polgármesterének előzetes egyetértése szükséges a kinevezéshez, 

bérezéshez, vezetői kinevezéshez, felmentéshez és jutalmazáshoz. 

 

11. A Közös Önkormányzati Hivatal működésének egyes szabályai: 

11.1. A jegyző vagy az aljegyző vagy megbízottja köteles a képviselő-testület ülésén részt 

venni, és ott a szükséges tájékoztatást megadni.  



11.2. A jegyző vagy megbízottja évente beszámol a képviselő-testületeknek külön-külön 

tartott ülésén a Berentei Közös Önkormányzati Hivatal munkájáról. 

11.3. A Közös Önkormányzati Hivatal egységes belső szabályzatokat alkalmaz.  

11.4. A Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatát az 

önkormányzatok külön-külön tartott képviselő-testületi ülésen hagyják jóvá 

minősített többséggel hozott azonos tartalmú döntéssel. 

 

12. A Közös Önkormányzati Hivatal fenntartásának költségei: 

12.1. A Közös Önkormányzati Hivatal működési költségét az állam – az adott évi központi 

költségvetéséről szóló törvényben meghatározott mértékben és a hivatal által ellátott 

feladatok arányában – finanszírozza, amelyet a székhelytelepülés részére, az 

elszámolási számlájára folyósít. 

12.2. A Közös Önkormányzati Hivatal személyi, dologi és felújítási költségeinek 

viseléséhez az önkormányzatok az alábbiak szerint járulnak hozzá: 

a) a Közös Önkormányzati Hivatal székhelyének személyi és dologi kiadásai Berente 

Község Önkormányzatát terheli.  

b) Az Alacskai Kirendeltség személyi és dologi kiadásai Alacska Község 

Önkormányzatát terheli, a 12.3. pont figyelembevételével. 

c) A Rudolftelepi Kirendeltség személyi és dologi kiadásai Rudolftelep Községi 

Önkormányzatot terheli, a 12.4. pont figyelembevételével. 

d) A Közös Önkormányzati Hivatal hivatali épületeinek felújítási költségei a 

tulajdonos önkormányzatokat terhelik. 

12.3. A 12.2.b) pont szerinti személyi és dologi kiadásokból az önkormányzatok 

megállapodása alapján, 18.320.000 Ft/év összeghatárig a mindenkori 

„önkormányzati hivatal működésének támogatása” jogcímen Alacska településre 

lakosságszám arányosan jutó és folyósított állami támogatás biztosításával, és az 

ezen felüli rész Berente Község Önkormányzata költségvetéséből történő átadásával 

finanszíroznak. A 18.320.000 Ft/év összegen felüli rész Alacska Község 

Önkormányzatát terheli. 

12.4. A 12.2.c) pont szerinti személyi és dologi kiadásokból az önkormányzatok 

megállapodása alapján, 18.320.000 Ft/év összeghatárig a mindenkori 

„önkormányzati hivatal működésének támogatása” jogcímen Rudolftelep településre 

lakosságszám arányosan jutó és folyósított állami támogatás biztosításával, és az 

ezen felüli rész Berente Község Önkormányzata költségvetéséből történő átadásával 

finanszíroznak. A 18.320.000 Ft/év összegen felüli rész Rudolftelep Községi 

Önkormányzatot terheli. 

12.5. A 12.2. a), 12.3. és a 12.4. pontok szerinti állami támogatáson felüli részt az 

önkormányzatok havi egyenlő részletekben utalják tárgyhó 5. napjáig a Közös 

Önkormányzati Hivatal számlájára.  

12.6. Amennyiben a megállapodásban részt vevő valamely önkormányzat a székhelyen 

vagy a kirendeltségeken lévő álláshelyek számát bővíteni, csökkenteni kívánja, akkor 

a megállapodásban részt vevő felekkel történő egyeztetést követően annak pénzügyi 

forrásairól, saját költségvetésének terhére gondoskodik. 

12.7. Amennyiben év közben a székhely hivatalban, vagy bármelyik kirendeltségen a 

költségvetésben nem tervezett rendkívüli kiadás merül fel (pl: létszámcsökkentéshez 

kapcsolódó rendkívüli kifizetés, adatszolgáltatáshoz kapcsolódó és egyéb bírság 

stb.), annak összegét előzetes egyeztetést követően– a kifizetés előtt vagy a 

felmerülést követően azonnal, de legkésőbb 5 napon belül – az azért felelős érintett 

önkormányzat átutalja a Berentei Közös Önkormányzati Hivatal pénzforgalmi 

számlájára.  



12.8. A Közös Önkormányzati Hivatal finanszírozásának 12. pont szerinti megosztását az 

érintett önkormányzatok minden év január 31-ig felülvizsgálják, szükség esetén 

módosítják.  

 

13. A Közös Önkormányzati Hivatal költségvetése, zárszámadása: 

13.1. A Közös Önkormányzati Hivatal költségvetése Berente Község Önkormányzata 

költségvetésének részét képezi, mely a jelen megállapodásban rögzített a Közös 

Önkormányzati Hivatal működési költségei viselésének arányára és teljesítésének 

feltételeire vonatkozó rendelkezések figyelembevételével készül.  

A Közös Önkormányzati Hivatal költségvetése elkülönítetten tartalmazza a Közös 

Önkormányzati Hivatal által ellátandó feladathoz kapcsolódóan, a székhely, az 

Alacskai Kirendeltség és a Rudolftelepi Kirendeltség bevételét és kiadását.  

13.2. A Közös Önkormányzati Hivatal költségvetésének elfogadási rendje:  

– Az önkormányzatok az általuk 12.2. pont szerint fenntartott hivatali egység 

vonatkozásában külön-külön tartott ülésen meghatározzák a hivatali egység 

költségvetését és a saját hozzájárulás mértékét, amelyet a székhely önkormányzat 

változtatás nélkül elkülönítetten beépít a Közös Önkormányzati Hivatal 

költségvetésébe. 

– A Közös Önkormányzati Hivatal költségvetését Alacska Község Önkormányzat és 

Rudolftelep Községi Önkormányzat határozattal fogadja el, Berente Község 

Önkormányzata költségvetési rendelete részeként fogadja el, külön-külön tartott 

ülésen a törvény által meghatározott határidőn belül.  

– A Közös Önkormányzati Hivatal költségvetésének módosítása a Képviselő-

testületek külön-külön tartott ülésükön hozott azonos tartalmú döntésével 

történhet.  

13.3. A Közös Önkormányzati Hivatal zárszámadásának elfogadási rendje: 

– A Közös Önkormányzati Hivatal zárszámadása Berente Község Önkormányzata 

zárszámadási rendeletének része. 

– A Közös Önkormányzati Hivatal hivatali egységenként is elkülönített 

zárszámadását az önkormányzatok külön-külön tartott ülésükön fogadják el, 

törvényben meghatározott határidőn belül.  

– Az elfogadástól számított 30 napon belül az önkormányzatok és a Közös 

Önkormányzati Hivatal köteles elszámolni egymással.  

 

14. A Közös Önkormányzati Hivatal vagyona: 

14.1. A Közös Önkormányzati Hivatal vagyona Berente Község Önkormányzata, Alacska 

Község Önkormányzat és Rudolftelep Községi Önkormányzat által jelen 

megállapodás mellékletét képező leltár szerint biztosított ingatlanok, tárgyi 

eszközök, berendezési tárgyak, és egyéb ingóságok használati joga. A használatba 

adás ingyenes és a jelen megállapodás szerinti Közös Hivatali feladatellátás 

időtartamára szól.   

14.2. A leltárban szereplő egyes vagyontárgyak változatlanul az érintett önkormányzatok 

tulajdonában maradnak, kizárólag az ingyenes használati jog illeti meg a Közös 

Önkormányzati Hivatalt.  

14.3. A Közös Önkormányzati Hivatal megszűnése esetén a mellékletben szereplő 

vagyontárgyak használati joga ismételten a jogot biztosító önkormányzatokat illeti 

meg.  

14.4. A Közös Önkormányzati Hivatal létrejötte után megszerzett javak a Közös 

Önkormányzati Hivatal tulajdonát képezik. 



14.5. Amennyiben a Közös Önkormányzati Hivatal megszűnik, a megszerzett javak 

megosztásáról az egyes önkormányzatra eső rész megváltásáról az önkormányzatok 

az egyes önkormányzatok hozzájárulása arányában döntenek.  Megegyezés 

hiányában a vagyon a tárgyi eszköz helye szerinti hivatali épületet fenntartó 

önkormányzat tulajdonába kerül. 

 

15. A Közös Önkormányzati Hivatal munkájának nyilvánossága: 

15.1. A Berentei Közös Önkormányzati Hivatal működtetése során biztosítani kell az 

önkormányzati és hivatali munka átláthatóságára, nyilvánosságára vonatkozó 

jogszabályi előírások betartását. 

15.2. A közérdekű és közérdekből nyilvános adatok nyilvánosságának biztosításával 

kapcsolatos feladatok ellátásáról Berente és Rudolftelep településeket érintően a 

jegyző, Alacska település vonatkozásában az aljegyző gondoskodik az erről szóló 

szabályzatban foglaltaknak megfelelően.  

 

16. Jelen megállapodás 2020. január 1. napján lép hatályba. 

Ezen időponttól hatályát veszti Berente Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 

367/2012.(XII.12.) határozatával (a 92/2013.(III.28.) megállapodást módosító 

határozatával)  

 

és Alacska Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 168/2012.(XII.12.) 

határozatával (a 72/2013.(II.27.) megállapodást módosító határozatával) elfogadott 

„Megállapodás Közös Önkormányzati Hivatal létrehozásáról és működéséről”. 

 

 

                                            

                                                              Nyeste József sk. 

                                        Berente Község Önkormányzata Polgármestere 

 

 

 

                                                                Ujlaki Béla sk. 

                 Alacska Község Önkormányzat Polgármestere 

 

 

 

                                                                Zilahy Zoltán sk. 

                 Rudolftelep Községi Önkormányzat Polgármestere 

 

 

 

Záradék: Jelen megállapodást Berente Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 

378/2019.(XII.09.) határozatával, Alacska Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a  

180/2019.(XII.10.) határozatával, Rudolftelep Községi Önkormányzatának Képviselő-

testülete a 96/2019.(XII.09.) határozatával fogadta el.  

 

 

 

 

 



Melléklet: 

 

1. számú Berente Község Önkormányzata által biztosított helyiségek, eszközök és irodai 

berendezések kimutatása, alaprajza 

 

2. számú Alacska Község Önkormányzat által biztosított helyiségek, eszközök és irodai 

berendezések kimutatása, alaprajza 

 

3. számú Rudolftelep Községi Önkormányzat által biztosított helyiségek, eszközök és 

irodai berendezések kimutatása, alaprajza 

 

 

Záradék: Jelen 1. számú módosítással egységes szerkezetű megállapodást Berente Község 

Önkormányzatának Képviselő-testülete a …./2022.(…..) határozatával, Alacska Község 

Önkormányzatának Képviselő-testülete a  …../2022.(….) határozatával, Rudolftelep Községi 

Önkormányzatának Képviselő-testülete a …../2022.(…..) határozatával fogadta el.  

 

                                                            

 

 

Nyeste József 

                                       Berente Község Önkormányzata Polgármestere 

 

 

 

                                                                  Ujlaki Béla  

                 Alacska Község Önkormányzat Polgármestere 

 

 

 

                                                                Zilahy Zoltán  

               Rudolftelep Községi Önkormányzat Polgármestere 

 


