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JAVASLAT 

A FELSŐZSOLCAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL FENNTARTÁSÁRA, VALAMINT AZ AZT 

LÉTREHOZÓ MEGÁLLAPODÁS MÓDOSÍTÁSÁRA 

 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CXXXIX. törvény (a továbbiakban: 

Mötv.) 2013. január 1-jétől hatályos 84-86. §-a tartalmazza a közös önkormányzati hivatalra 

vonatkozó szabályokat.  

 

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. 

 

Felsőzsolca Város Önkormányzata és Sajópálfala Község Önkormányzat 2013. január 1. 

napjával közös önkormányzati hivatalt hozott létre, amely Felsőzsolcai Közös Önkormányzati 

Hivatal (a továbbiakban: Közös Hivatal) néven működik.  

 

X - 



A Közös Hivatal működési kereteit a 2012. december 12. napján kelt Megállapodás rögzíti (1. 

melléklet) 

 

A Közös Hivatal létrehozásáról szóló megállapodás egyes pontjait, elsősorban a Közös 

Hivatal költségvetéséhez való hozzájárulásra vonatkozó pontokat szükséges változtatni, 

illetve hatályon kívül helyezni, amelyek az alábbiak: 

 

4.1.1. Sajópálfala Község Önkormányzata a közös önkormányzati hivatal költségeihez 

minden évben 10.5 millió forinttal járul hozzá. 

4.1.2.  Sajópálfala Község Önkormányzata vállalja, hogy a 4.1.5. szerinti összegeket saját 

költségvetésébe betervezi, valamint minden évben két részletben (1. részletet június 15. 

napjáig, a második részletet október 15. napjáig) számla ellenében átutalja Felsőzsolca Város 

Önkormányzat részére.  

4.1.3. A 4.1.5. pont szerinti fizetési kötelezettség késedelmes teljesítése esetén Sajópálfala 

Község Önkormányzata – a jegybanki alapkamat kétszeresének megfelelő – késedelmi 

kamattal növelt összeget tartozik megfizetni. Ez esetben Felsőzsolca város polgármestere a 

Sajópálfala Község Önkormányzatát felszólítja a 30 napon belüli teljesítésre, a felszólítás 

eredménytelensége esetén a teljesítési határidő lejárati napját követően jogosult inkasszó 

benyújtására Sajópálfala Község Önkormányzatával szemben. 

4.1.4. Amennyiben jelen megállapodás alapján Felsőzsolca Város Önkormányzata részéről 

keletkezik fizetési kötelezettség a Sajópálfala Község Önkormányzat irányába, és az 

elszámolás alapján járó összeget Felsőzsolca Város Önkormányzat a fizetési felszólítást 

követő 30 napon belül nem utalja át Sajópálfala Község Önkormányzat bankszámlájára, úgy 

Sajópálfala község polgármestere Felsőzsolca Város Önkormányzatát felszólítja a jegybanki 

alapkamat kétszeresének megfelelő késedelmi kamattal növelt összeg 30 napon belüli 

megfizetésére, a felszólítás eredménytelensége esetén a teljesítési határidő lejárati napját 

követően jogosult inkasszó benyújtására Felsőzsolca Város Önkormányzatával szemben. 

 

A közös önkormányzati 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 önkormányzata részére 

folyósít. Erre tekintettel a Megállapodás fentiekben részletezett pontjai okafogyottá váltak, 

így hatályon kívül helyezésük indokolt. 

 

A két önkormányzat között az együttműködés már régóta fennáll. Városunk 2005. január 1-

jén körjegyzőséget létesített Sajópálfala községgel, és ennek folytatásaként 2013. január 1-

jétől közös önkormányzati hivatalt hoztak létre az önkormányzatok. A két település közötti 

igazgatási és pénzügyi együttműködés zökkenőmentes. 

 

Az Mötv. 85. § (3) bekezdése értelmében a Képviselő-testületnek a Közös Önkormányzati 

Hivatal fenntartására vonatkozó döntését az általános önkormányzati választásokat követő 

hatvan napon belül, azaz 2014. december 11-ig meg kell hoznia. 

    

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet tárgyalja meg a javaslatot és hozzon döntést, arra 

vonatkozóan, hogy Sajópálfala Község Önkormányzatával közösen kialakított, 2013. január 

1. napjától működő Felsőzsolcai Közös Önkormányzati Hivatalt a továbbiakban is fenn 



kívánja tartani, valamint a Felsőzsolcai Közös Önkormányzati Hivatal létrehozására 

vonatkozó Megállapodás szükségessé vált módosításához hozzájárul. 

 

Sajópálfala Község Önkormányzat Képviselő-testületének közös önkormányzati hivatal 

kialakítására irányuló szándéknyilatkozatát, valamint fogadja el az előterjesztéshez csatolt 

megállapodás-tervezetet és alapító okirat módosítást. 

 

Felsőzsolca, 2014. november 27. 

 

 

             DR. TÓTH LAJOS 

            polgármester 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HATÁROZATI JAVASLAT 

 

 

Tárgy: Közös önkormányzati hivatal kialakítása 

 

1. Felsőzsolca Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy Sajópálfala 

Község Önkormányzatával a 2012. december 7. napján kelt megállapodás alapján 

létrehozott és 2013. január 1. napjától működő Felsőzsolcai Közös Önkormányzati 

Hivatalt a továbbiakban is fenn kívánja tartani.  

 

2. A Képviselő-testület a Felsőzsolcai Közös Önkormányzati Hivatal létrehozásáról 

szóló 2012. december 7. napján kelt Megállapodás 4.1.1., 4.1.2., 4.1.3. és 4.1.4. 

pontját hatályon kívül helyezi. 

 

3. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a határozatot Sajópálfala Község 

Önkormányzatának küldje meg. 

 

 

Felelős: Dr. Tóth Lajos polgármester 

Határidő: 2014. december 4. 

 

 


