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A 2020. JANUÁR 1-JÉTŐL HATÁLYOS, MÓDOSÍTÁSSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETŰ 
 

MEGÁLLAPODÁS A DOMBÓVÁRI 
 

KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL LÉTREHOZÁSÁRÓL ÉS FENNTARTÁSÁRÓL 
 
 

 
A megállapodás  
 
1. Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

(székhely: 7200 Dombóvár, Szabadság utca 18., képviseli: Pintér Szilárd polgármester) 
 
2. Szakcs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 

(székhely: 7213 Szakcs, Kossuth utca 4., képviseli: Récsei Gábor polgármester) 
 
3. Várong Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 

(székhely: 7214 Várong, Mező utca 1., képviseli: Brunner Dezső polgármester) 
 

4. Lápafő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
(székhely: 7214 Lápafő, Kossuth utca 1., képviseli: Kirtyán Károly László polgármester) 

 
5. Attala Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

(székhely: 7252 Attala, Kossuth utca 15., képviseli: Orosváriné Bocz Tünde polgármester) 
 
6. Csikóstőttős Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 

(székhely: 7341 Csikóstőttős, Hunyadi tér 24., képviseli: Kreb Imre polgármester) 
 
között jött létre a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 
(továbbiakban: Mötv.) 84-85. §-ai szerinti közös önkormányzati hivatal létrehozásáról. 
 
 

1. Általános rendelkezések 
 

 
1.1. A megállapodás megkötésének célja: 
 
A Felek megállapodást kötő önkormányzatok önállóan működő és gazdálkodó költségvetési 
szervként önálló, gazdasági szervezettel rendelkező költségvetési szervként határozatlan 
időtartamra hozzák létre a Dombóvári Közös Önkormányzati Hivatalt (továbbiakban: 
Hivatal), és a megállapodásban foglaltak szerint gondoskodnak annak fenntartásáról és 
működtetéséről. 
 
A Felek rögzítik, hogy a Hivatal 2013. március 1-jén jött létre Dombóvár Város Polgármesteri 
Hivatala, valamint Szakcs, Lápafő, Várong Községi Önkormányzatok Körjegyzősége 
összeolvadásával a megállapodást eredetileg megkötő Dombóvár Város Önkormányzata 
Képviselő-testületének, Szakcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének, Várong 
Község Önkormányzata Képviselő-testületének és Lápafő Község Önkormányzata Képviselő-
testületének erre irányuló, 2013. február 1-jén hozott döntése alapján. A Hivatal létrehozására 
és fenntartására irányuló együttműködéshez a jelen megállapodás elfogadásával 2020. január 
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1-től csatlakozott Attala Község Önkormányzat Képviselő-testülete, valamint Csikóstőttős 
Község Önkormányzatának Képviselő-testülete.  
 
1.2. A Hivatal hivatalos elnevezése: 
 
Dombóvári Közös Önkormányzati Hivatal 
 
1.3. A Hivatal székhelye és telephelyei:  
 
1.3.1. Székhelye: 7200 Dombóvár, Szabadság utca 18. 
 
1.3.2. Telephelyei:  

 Telephely megnevezése Telephely címe 

a) Koronás Udvarház 7200 Dombóvár, Bezerédj utca 14. 

b) Volt zeneiskola 7200 Dombóvár, Szabadság utca 14. 

c) 
Dombóvári Közös Önkormányzati Hivatal 
Szakcsi Kirendeltsége 

7213 Szakcs, Kossuth utca 4. 

d) Községháza Lápafő 7214 Lápafő, Kossuth utca 1. 

e) Községháza Várong 7214 Várong, Mező utca 1. 

f) 
Dombóvári Közös Önkormányzati Hivatal 
Attalai Kirendeltsége 

7252 Attala, Kossuth utca 15. 

g) 
Dombóvári Közös Önkormányzati Hivatal 
Csikóstőttősi Kirendeltsége 

7341 Csikóstőttős, Hunyadi tér 24. 

 
1.3.3. A Szakcsi Kirendeltség ügyfélszolgálati megbízottainak ügyintézési helyei: 

a) 7214 Lápafő, Kossuth utca 1. (Községháza Lápafő) 
b) 7214 Várong, Mező utca 1. (Községháza Várong) 

 
2. A megállapodás létrehozásának, módosításának és  

  megszüntetésének módja 
 

 
2.1. A megállapodás létrehozása: 
 
2.1.1. A Felek a megállapodást határozatlan időre kötik, a megkötéséről és módosításáról 
mindegyik fél minősített szótöbbséggel hozott határozattal dönt. A döntés az egyes képviselő-
testületek át nem ruházható hatáskörébe tartozik. 
  
2.1.2. Amennyiben az általános önkormányzati választások napját követő hatvan napon belül 
nem kerül sor a megállapodás megszüntetésére, akkor a megállapodás a Felek külön erre 
irányuló döntése nélkül is hatályban marad, az egyes képviselő-testületek együttes ülésen 
vagy külön-külön dönthetnek a megállapodás megerősítéséről. 
 
2.2. A megállapodás módosítása: 
 
2.2.1. A megállapodás módosítását bármelyik fél kezdeményezheti. 
 



3 
 

2.2.2. A módosítást kezdeményező fél a módosítási javaslatát 15 napon belül köteles a többi 
fél részére továbbítani, amennyiben az a jelen pontban foglaltaknak megfelel. A módosítási 
javaslat nem érintheti az 1.2. és 1.3.1. pontokat, és nem célozhatja a Hivatalnak a törvény által 
meghatározott időtartamon (2.3.1. pont) kívüli megszüntetését. A módosítási javaslatot a 
többi fél legkésőbb 30 napon belül köteles megtárgyalni, és a döntés meghozataláról 15 napon 
belül kötelesek egymást értesíteni. 
 
2.2.3. A megállapodás módosításának minősül a megállapodásához, valamint azzal a Hivatal 
létrehozásához és fenntartásához való csatlakozás, amelyre csak az általános önkormányzati 
választásokat követő 60 napon belül van lehetőség. A csatlakozási kérelmeket érdemben meg 
kell tárgyalnia minden félnek olyan időpontban, hogy az esetleges csatlakozásra a törvény 
által meghatározott határidőben sor kerüljön. Csatlakozásra kizárólag akkor kerülhet sor, ha a 
jelen megállapodás emiatt szükséges módosítását valamennyi fél minősített többséggel 
elfogadta. 
Az Mötv. 85. § (3a) bekezdése alapján a kormányhivatal vezetőjének kijelölő döntése és az 
általa pótolt megállapodás esetén azt megelőzően a Felek egymással egyeztetik véleményüket, 
illetve a döntéssel szemben az Mötv. által lehetővé tett jogorvoslat alkalmazását. 
 
2.2.4. A megállapodás módosításának minősülő kizárásra csak az általános önkormányzati 
választások napját követő 60 napon belül van lehetőség. A kizáráshoz – a kizárással érintett 
önkormányzaton kívül – valamennyi fél 2.1.1. pont szerinti döntése szükséges. Kizárási oknak 
minősül, ha az érintett fél súlyosan megsérti a megállapodást, különös tekintettel az 
együttműködési és fizetési kötelezettségek teljesítésére. 
 
2.2.5. A megállapodás módosításának minősülő felmondásra csak az általános önkormányzati 
választások napját követő 60 napon belül van lehetőség. A felmondás egyoldalú írásbeli 
jognyilatkozat, mely nem igényli a többi fél hozzájárulását. A felmondás alapján a 
megállapodás az általános önkormányzati választásokat követő év január 1-jével szűnik meg. 
 
2.2.6. A módosító megállapodás hatálybalépésének időpontja kapcsán a Felek a Mötv. 85. § 
(3e) bekezdése szerint járnak el. 
 
2.3. A megállapodás megszüntetése:  
 
2.3.1. A megállapodás közös megegyezéssel történő megszüntetéséről a Felek az általános 
önkormányzati választások napját követő 60 napon belül állapodhatnak meg. Az ennek 
kezdeményezéséről szóló határozatban foglaltakat a többi fél a határozatról készült 
jegyzőkönyvi-kivonat kézhezvételét követő 15 napon belül köteles megtárgyalni. 
 
2.3.2. Amennyiben a közös megegyezés teljes körűen nem jön létre, úgy a felmondás 
szabályai szerint kell eljárnia a megállapodást megszűntetni kívánó félnek. 
 
2.3.3. A megszüntető döntés meghozatalára egyebekben a 2.1.1. pontban meghatározott 
szabályok irányadók. 
 
2.3.4. A megállapodás megszüntetése esetén gondoskodni kell a megállapodás szerinti 
pénzügyi és vagyoni elszámolásról. A Hivatal vagyongyarapodását a megállapodás 
megszűnése esetén a vagyongyarapodáshoz történő hozzájárulás arányában – pályázat 
esetében a vállalt saját erő arányában – kell megosztani a Felek között. Ha ez nem állapítható 
meg, a vagyont a lakosságszám arányában kell megosztani. 
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3. A közös önkormányzati hivatal szervezeti kérdései 
 
 
3.1. A közös önkormányzati hivatal irányítása: 
 
3.1.1. A Felek a Hivatal költségvetéséről (bevételeiről és kiadásairól) évente együttes testületi 
ülésen döntenek. A részt vevő önkormányzatok a Hivatal költségvetésének módosításáról 
ugyancsak együttes testületi ülésen hoznak döntést, kivéve, ha a módosítás csak  
 

a. a Dombóvári Központi Hivatalt érinti, mely esetben Dombóvár Város Önkormányzata 
a tárgyévi költségvetési rendeletének módosításával változtatja meg a Hivatal 
költségvetését a többi fél külön erre irányuló döntése nélkül, 

b. a Szakcsi Kirendeltséget érinti, mely esetben Szakcs, Lápafő és Várong községi 
önkormányzatok képviselő-testületének megegyező döntése alapján és annak 
megfelelően kell a Dombóvár Város Önkormányzata tárgyévi költségvetési 
rendeletének módosításával átvezetni a Hivatal költségvetésének módosítását a többi 
fél külön erre irányuló döntése nélkül, 

c. az Attalai Kirendeltséget érinti, mely esetben Attala Község Önkormányzat Képviselő-
testületének döntése alapján és azzal megegyezően kell a Dombóvár Város 
Önkormányzata tárgyévi költségvetési rendeletének módosításával átvezetni a Hivatal 
költségvetésének módosítását a többi fél külön erre irányuló döntése nélkül, 

d. a Csikóstőttősi Kirendeltséget illeti, mely esetben Csikóstőttős Község 
Önkormányzata Képviselő-testületének döntése alapján és azzal megegyezően kell a 
Dombóvár Város Önkormányzata tárgyévi költségvetési rendeletének módosításával 
átvezetni a Hivatal költségvetésének módosítását a többi fél külön erre irányuló 
döntése nélkül. 

 
3.1.2. A Hivatal, mint önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv önálló 
költségvetéssel rendelkezik és az Dombóvár Város Önkormányzata költségvetésének részét 
képezi. A Hivatal költségvetésén belül a Szakcsi Kirendeltség, az Attalai Kirendeltség, a 
Csikóstőttősi Kirendeltség és a Dombóvári Központi Hivatal költségvetését elkülönítetten kell 
kezelni és nyilvántartani.  
 
3.1.3. A Felek a Hivatal jegyzőjének 3.2.4. pont szerinti szakmai beszámolójáról együttes 
testületi ülésen döntenek. 
 
3.1.4. A Felek együttes üléseit szükség szerint Dombóvár város polgármestere hívja össze és 
vezeti.    
 
3.1.5. A Hivatal egészének általános irányítását, valamint a Dombóvári Központi Hivatal 
vonatkozásában közvetlen irányítását Dombóvár város polgármestere, a Szakcsi Kirendeltség 
közvetlen irányítását Szakcs község polgármestere, az Attalai Kirendeltség közvetlen 
irányítását Attala község polgármestere, a Csikóstőttősi Kirendeltség közvetlen irányítását 
Csikóstőttős község polgármestere látja el.  
 
3.1.6. A Felek polgármesterei szükség szerint egyeztetést tartanak a Hivatallal összefüggő 
teendőkről. A polgármesterek egyeztető ülését Dombóvár város polgármestere, kizárólag a 
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szakcsi kirendeltséget érintő ügyekben Várong és Lápafő község polgármesterét érintően 
Szakcs község polgármestere hívja össze, és gondoskodik a jegyzőkönyv vagy írásos 
feljegyzés (emlékeztető) elkészítéséről.    
 
3.2. A közös önkormányzati hivatal vezetése: a jegyző és aljegyző, kirendeltség vezető (a 
jegyző megbízottja) 
 
3.2.1. A közös önkormányzati hivatalt a jegyző vezeti, aki ellátja a Mötv. 81. § (3) 
bekezdésében meghatározott feladatokat. A jegyzőt az aljegyző helyettesíti, valamint ellátja a 
jegyző által meghatározott feladatokat.  
 
3.2.2. A jegyzőt és az aljegyzőt Dombóvár város polgármestere nevezi ki azzal, hogy a jegyző 
felett gyakorolja az egyéb munkáltatói jogokat is (Mötv. 19. § b) pont), míg az aljegyző felett 
az egyéb munkáltatói jogokat a jegyző gyakorolja. 
 
3.2.3. A Hivatal jegyzője, aljegyzője vagy megbízottja köteles a Felek képviselő-testületi 
ülésein részt venni és ott a szükséges tájékoztatást megadni. 
 
3.2.4. A jegyző évente egy alkalommal a Felek előtt beszámol a Hivatal működéséről. 
 
3.2.5. A Felek megállapodnak abban, hogy  

a) Szakcs, Lápafő és Várong községek közigazgatási területén az ügyfélfogadást, 
valamint a szakcsi, a várongi és a lápafői képviselő-testületek tevékenységéhez 
kapcsolódó adminisztratív teendők ellátását az állandó jelleggel működő Szakcsi 
Kirendeltség útján biztosítják, 

b) Attala község közigazgatási területén az ügyfélfogadást az állandó jelleggel működő 
Attalai Kirendeltség útján biztosítják, 

c) Csikóstőttős község közigazgatási területén az ügyfélfogadást az állandó jelleggel 
működő Csikóstőttősi Kirendeltség útján biztosítják. 

 
3.2.6. A Szakcsi Kirendeltség vezetőjét a jegyző nevezi ki, vezetői kinevezéséhez, 
bérezéséhez, felmentéséhez és jutalmazásához Szakcs, Várong és Lápafő községek 
polgármesterének – a döntés során településenként egy szavazattal számított szótöbbséggel 
hozott – egyetértése szükséges. A többségi döntés alapján az egyetértési jogkört az adott 
munkaügyi dokumentum záradékának aláírásával Szakcs község polgármestere gyakorolja.  A 
Szakcsi Kirendeltség vezetője a jegyző megbízottjaként – a jegyző kijelölése alapján –  
Szakcs, Lápafő és Várong településeken ellátja a jegyzői feladatokat, részt vesz a képviselő-
testületek, bizottságok, a nemzetiségi önkormányzat(ok) ülésein. A Szakcsi Kirendeltség 
vezetője heti egy alkalommal az ügyfélfogadást a kirendeltségen kívül, Lápafő és Várong 
községekben a kirendeltség állományába tartozó ügyfélszolgálati megbízott személyén 
keresztül is biztosítja.   
 
3.2.7. A Szakcsi Kirendeltség vezetőjének csak a jegyzőre vonatkozó képesítési és 
alkalmazási feltételeknek megfelelő hivatali köztisztviselőt lehet kinevezni, helyettesítését a 
Hivatal szervezeti és működési szabályzatában kell – a kirendeltség ezzel megbízott 
ügyintézőjének meghatározásával – rögzíteni. A kirendeltség-vezetői munkakör a 
közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 129. § (1) bekezdése értelmében 
osztályvezetői munkakörnek minősül. 
 



6 
 

3.2.8. A Hivatal köztisztviselője, alkalmazottja kinevezéséhez, bérezéséhez, vezetői 
kinevezéséhez, felmentéséhez és jutalmazásához – az általa meghatározott körben – a(z)  

a. Dombóvári Központi Hivatal esetében kizárólag Dombóvár város polgármesterének, 
b. Szakcsi Kirendeltség személyi állománya esetében kizárólag Szakcs, Lápafő és 

Várong községek polgármestereinek a 3.2.6. pont szerinti többségi döntéssel hozott 
egyetértésével hozott,  

c. Attalai Kirendeltség személyi állománya esetében kizárólag Attala község 
polgármesterének,  

d. Csikóstőttősi Kirendeltség személyi állománya esetében kizárólag Csikóstőttős község 
polgármesterének döntése szükséges.    

 
3.2.9. A Hivatalt létrehozó önkormányzatok polgármesterei a Mötv. 146/C. § (2) bekezdése 
alapján – a Mötv. 83. b) pontjában foglaltakra figyelemmel – megállapodnak abban, hogy a 
Dombóvári Polgármesteri Hivatal jegyzőjét és aljegyzőjét – azok egyetértésével – a 
Dombóvári Közös Önkormányzati Hivatal jegyzőjeként és aljegyzőjeként tovább 
foglalkoztatják.     
 
3.3. A közös önkormányzati hivatal szervezeti felépítése, hivatali szervezete: 
 
3.3.1. A Hivatal egységes szervezetként működik, belső szervezeti egységei nem 
rendelkeznek önálló (saját) feladat- és hatáskörrel.  
 
3.3.2. A Hivatal az alábbi szakmai szervezeti egységekre, irodákra és önálló csoportokra 
tagolódik: 
 

A) Az irodák: 
 

1. Polgármesteri és Jegyzői Iroda 
2. Önkormányzati Iroda 
3. Pénzügyi Iroda 
4. Városüzemeltetési Iroda 
5. Hatósági Iroda 
6. Szakcsi Kirendeltség 

 
B) A jegyző közvetlen irányítása alá tartozik a belső ellenőrzést ellátó személy, valamint 

az általa meghatározott munkaköröket ellátó köztisztviselők. 
 

C) Az Attalai Kirendeltség és a Csikőstőttősi Kirendeltség egy-egy önálló csoportot 
képez, amely a jegyző, vagy a rendelkezése szerint az aljegyző közvetlen irányítása 
alá tartozik. 

 
3.3.3. A Szakcsi Kirendeltség, az Attalai Kirendeltség és a Csikóstőttősi Kirendeltség nem 
tagolódik további belső szervezeti egységekre. A Dombóvári Központi Hivatalon a hivatalnak 
a Szakcsi Kirendeltségen, az Attalai Kirendeltségen és a Csikóstőttősi Kirendeltségen kívüli 
szervezeti egységeinek összességét kell érteni. 
 
3.3.4. A Hivatal egésze, a Felek és az általuk fenntartott intézmények tekintetében a belső 
ellenőrzési feladatokat a Dombóvári Központi Hivatal biztosítja.  
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3.3.5. A Hivatal teljes személyi állománya tekintetében a személy- és munkaügyi feladatokat 
a Dombóvári Központi Hivatal biztosítja. 
 
3.3.6. Attala Község Önkormányzat és az általa fenntartott óvoda, Csikóstőttős Község 
Önkormányzata és a csikóstőttősi települési nemzetiségi önkormányzat tekintetében a 
személy- és munkaügyi, valamint a gazdálkodási-pénzügyi feladatokat a Dombóvári Központi 
Hivatal biztosítja a jegyző által kijelölt köztisztviselő útján. 
 
3.3.7. A Felek Dombóvár város részére az igazgatási munka ellátásához szükséges személyi 
és tárgyi feltételeket a Dombóvári Központi Hivatal útján biztosítják, valamint a Dombóvári 
Központi Hivatal biztosítja Dombóvár Város Önkormányzata és a dombóvári települési 
nemzetiségi önkormányzatok működésével, gazdálkodásával és pénzügyeivel, valamint a 
polgármester vagy a jegyző feladat- és hatáskörébe tartozó ügyek döntésre való 
előkészítésével és végrehajtásával kapcsolatos feladatok ellátását. 
  
3.3.8. A Felek Szakcs, Várong és Lápafő települések részére az igazgatási munka ellátásához 
szükséges személyi és tárgyi feltételeket az állandó jelleggel működő Szakcsi Kirendeltség 
útján, valamint annak Lápafő és Várong községekben heti egy alkalommal helyszíni 
(kihelyezett) ügyfélfogadást tartó ügyfélszolgálati megbízottai közreműködésével biztosítják. 
A Kirendeltség biztosítja a Szakcs, Várong és Lápafő önkormányzatainak és a szakcsi 
települési nemzetiségi önkormányzat működésével, gazdálkodásával és pénzügyeivel, a 
Szakcs Község Önkormányzata által fenntartott óvoda gazdálkodásával, valamint a 
polgármester vagy a jegyző feladat- és hatáskörébe tartozó ügyek döntésre való 
előkészítésével és végrehajtásával kapcsolatos feladatok ellátását. 
 
3.3.9. A Felek Attala település részére az igazgatási munka ellátásához, valamint a 
polgármester vagy a jegyző feladat- és hatáskörébe tartozó ügyek döntésre való 
előkészítésével és végrehajtásával összefüggő feladatok ellátásához szükséges személyi és 
tárgyi feltételeket az állandó jelleggel működő Attalai Kirendeltség útján biztosítják. A 
Dombóvári Központi Hivatal biztosítja Attala Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
működésével összefüggő adminisztratív feladatok ellátását heti legfeljebb 6 órában a jegyző 
által kijelölt köztisztviselő útján. 
 
3.3.10. A Felek Csikóstőttős település részére az igazgatási munka ellátásához, valamint a 
polgármester vagy a jegyző feladat- és hatáskörébe tartozó ügyek döntésre való 
előkészítésével és végrehajtásával összefüggő feladatok ellátásához szükséges személyi és 
tárgyi feltételeket az állandó jelleggel működő Csikóstőttősi Kirendeltség útján biztosítják. A 
Dombóvári Központi Hivatal biztosítja Csikóstőttős Község Önkormányzat Képviselő-
testületének működésével összefüggő adminisztratív feladatok ellátását heti legfeljebb 6 
órában a jegyző által kijelölt köztisztviselő útján. 
 
3.4. A közös önkormányzati hivatal létszáma: 
 
3.4.1. A Dombóvári Központi Hivatal engedélyezett létszáma: 76 álláshely 
 
3.4.2. A Szakcsi Kirendeltség engedélyezett létszáma: 7 álláshely   
 
3.4.3. Az Attalai Kirendeltség engedélyezett létszáma: 3 álláshely 
 
3.4.4. A Csikóstőttősi Kirendeltség engedélyezett létszáma: 3 álláshely 
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3.4.5. A közös önkormányzati hivatal összlétszáma: 89 álláshely 
 
3.5. A Hivatal munkarendjét és ügyfélfogadási rendjét a Hivatal szervezeti és működési 
szabályzata tartalmazza, melyet a Felek külön-külön hagynak jóvá, lehetőség szerint együttes 
ülésen.   
 

 
4. A közös önkormányzati hivatal költségvetéséhez való hozzájárulás, valamint a közös 

önkormányzati hivatal vagyoni viszonyai 
 

 
4.1. A közös önkormányzati hivatal költségvetéshez való hozzájárulás: 
 
4.1.1. A Hivatal működési költségéhez az állam – a tárgyévi központi költségvetésről szóló 
törvényben meghatározott mértékben és a Hivatal által ellátott feladatokkal arányban – 
támogatást biztosít az elismert hivatali létszám alapján. Az állami támogatásra a központi 
költségvetésről szóló törvény értelmében Dombóvár Város Önkormányzata jogosult, illetve 
köteles azzal az állam felé elszámolni.  
 
4.1.2. A Hivatal költségvetésében kerül megtervezésre valamennyi személyi juttatás a 
járulékaival, a működéshez szükséges dologi kiadások, továbbá a Hivatal költségvetésében 
jóváhagyott felhalmozási kiadások. A Hivatal összköltségvetése a Dombóvári Központi 
Hivatal, a Szakcsi Kirendeltség, az Attalai Kirendeltség és a Csikóstőttősi Kirendeletség 
pénzügyileg-számvitelileg elkülönített költségvetéseire tagolódik. A Szakcsi Kirendeltség 
költségvetését Szakcs, Lápafő, Várong községek önkormányzatai a Hivatal összköltségvetését 
megtárgyaló együttes képviselő-testületi ülése előtt együttesen tartott ülésükön fogadják el és 
az változatlan formában épül be a Hivatal teljes költségvetésébe. 
 
4.1.3. A Felek megállapodnak abban, hogy a 4.1.1. szerinti állami támogatást az alábbiak 
szerint kell számítani 2020. január 1-jétől a Dombóvári Központi Hivatal, illetve az egyes 
kirendeltségek tekintetében:  

a. A Dombóvári Központi Hivatalra esik egyrészt az elismert hivatali létszámból az 
annyi főre eső támogatás, amely akkor járna, ha Dombóvár Város Önkormányzata 
önállóan tartana fenn polgármesteri hivatalt, másrészt ezen felül további 4 főre eső 
támogatás. 

b.  A Szakcsi Kirendeltségre esik az elismert hivatali létszámból az annyi főre eső 
támogatás, amely akkor járna, ha a Hivatalt Dombóvár Város Önkormányzata, Szakcs 
Község Önkormányzata, Várong Község Önkormányzata és Lápafő Község 
Önkormányzata tartaná fenn együtt, figyelemmel az a) pontban foglaltakra. 

c. Az Attalai Kirendeltségre és a Csikóstőttősi Kirendeltségre esik egyenlő arányban az 
elismert hivatali létszámból az annyi főre eső támogatás, amely az a) és a b) pontban 
foglaltak figyelembevételével megmarad. 

 
Felek 2020. november 30-ig az állami támogatás alapjául szolgáló lakosságszámok, a 2021. 
évi központi költségvetési törvény, valamint a 2020. évi költségvetés kiadási és bevételi 
oldalának időarányos helyzete ismeretében a jelen pontban foglaltakat felülvizsgálják, és 
annak eredménye alapján módosítják a megállapodást, vagy azt változatlanul fenntartják. 
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4.1.4. Amennyiben a lakosságszámváltozás miatt módosul az elismert hivatali létszám, akkor 
a 2021. évtől a 4.1.3 pont szerinti támogatás számítása során a Dombóvári Központi Hivatal 
tekintetében Dombóvár lakosságszámának, a Szakcsi Kirendeltség tekintetében Szakcs, 
Várong és Lápafő együttes lakosságszámának, az Attalai Kirendeltség tekintetében Attala 
lakosságszámának, a Csikóstőttősi Kirendeltség tekintetében pedig Csikóstőttős 
lakosságszámának változása alapján kell az állami támogatást figyelembe venni. 
 
4.1.5. A Hivatal állami támogatással és egyéb (saját) bevételeivel nem fedezett éves 
költségeihez – figyelemmel a 4.1.3. és 4.1.4. pontban foglaltakra – az önkormányzatok saját 
bevételeik terhére járulnak hozzá az alábbiak szerint: 

a. Dombóvár Város Önkormányzata fedezi teljes mértékben a Dombóvári Központi 
Hivatal fenntartásához szükséges saját fenntartási hozzájárulást. 

b. A Szakcsi Kirendeltség működéséhez szükséges saját fenntartási hozzájárulást, 
Szakcs, Várong és Lápafő községek önkormányzatai lakosságszám arányosan 
biztosítják. 

c. Az Attalai Kirendeltség működéséhez szükséges saját fenntartási hozzájárulást Attala 
Község Önkormányzat biztosítja. A hozzájárulás részét képezi legfeljebb évi 1,25 
millió Ft-ig a jegyző által a 3.3.6. pont szerint kijelölt köztisztviselő tárgyévi személyi 
jellegű foglalkoztatási költségeinek 25%-a. 

d. A Csikóstőttősi Kirendeltség működéséhez szükséges saját fenntartási hozzájárulást 
Csikóstőttős Község Önkormányzata biztosítja. A hozzájárulás részét képezi 
legfeljebb évi 1,25 millió Ft-ig a jegyző által a 3.3.6. pont szerint kijelölt 
köztisztviselő tárgyévi személyi jellegű foglalkoztatási költségeinek 25%-a. 

 
4.1.6. A Felek vállalják, hogy a Hivatal működéséhez a 4.1.5. pont szerinti, a Hivatal 
elfogadott tárgyévi költségvetésén alapuló saját fenntartási hozzájárulásukat a saját tárgyévi 
költségvetésükbe betervezik, továbbá annak időarányos részét minden hónap 5. napjáig 
átutalják Dombóvár Város Önkormányzata részére. 
 
4.1.7. A Felek megállapodnak, hogy minden év május 31-ig elszámolnak az előző évi 
hozzájárulásukkal. Dombóvár Város Önkormányzata e határidőig az elszámolást írásban 
eljuttatja a többi önkormányzat részére. Felek kötelezik magukat, hogy ezen elszámolás 
alapján a pénzügyi rendezés az elszámolás kézhezvételétől számított 30 napon belül részükről 
megtörténik. 
 
4.1.8. A 4.1.6. pont szerinti fizetési kötelezettségek késedelmes teljesítése esetén az adós 
önkormányzat – a jegybanki alapkamat kétszeresének megfelelő – késedelmi kamattal növelt 
összeget tartozik megfizetni. Ez esetben Dombóvár város polgármestere a nem teljesítő 
önkormányzatot felszólítja a 30 napon belüli teljesítésre. A határidő eredménytelen eltelte 
után Dombóvár Város Önkormányzata inkasszó benyújtására jogosult a nem teljesítő 
önkormányzattal szemben. Ugyanez a szabály érvényes abban az esetben is, ha az éves 
elszámolás alapján Dombóvár Város Önkormányzatának van visszafizetési kötelezettsége 
valamely társult önkormányzat részére.    
         
4.2. A közös önkormányzati hivatal vagyoni viszonyai: 
 
A Hivatal feladatainak ellátására használt, a Felek által rendelkezésre bocsátott és a Felek 
tulajdonát képező ingatlanok és ingó vagyon tulajdonjoga a Felek tulajdonában marad, azokat 
térítésmentesen a Hivatal használatába adják. A Hivatal a Felek által rendelkezésre bocsátott 
vagyont kirendeltségenként, illetve a Dombóvári Központi Hivatal tekintetében külön tartja 
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nyilván. A Hivatalnak a 6.5. pont szerinti jogelődei által használt vagyont a Hivatal – a 
Dombóvári Központi Hivatal, a Szakcsi Kirendeltség, az Attalai Kirendeltség, valamint a 
Csikőstőttősi Kirendeltség részére – térítésmentesen veszi át a hivatali feladatok ellátása 
céljából. A Hivatal – székhely, telephely, ügyintézési helyek – elhelyezésére szolgáló 
ingatlanok beruházási és felújítási kötelezettségéről a tulajdonos önkormányzat saját forrásai 
szerint gondoskodik. 
 

5. A közös önkormányzati hivatal munkájának nyilvánossága 
 

5.1. A Hivatal működése során biztosítani kell az önkormányzati és hivatali munka 
átláthatóságára, nyilvánosságára vonatkozó jogszabályi előírások betartását. 

  
5.2. A közérdekű adatok nyilvánosságának biztosításával kapcsolatos feladatok ellátásáról 
Dombóvár Város Önkormányzata, Attala Község Önkormányzat, Csikóstőttős Község 
Önkormányzata, a Dombóvári Központi Hivatal, az Attalai Kirendeltség és a Csikóstőttősi 
Kirendeltség tekintetében a jegyző, a Szakcsi Kirendeltség, Szakcs, Lápafő és Várong 
községek önkormányzatai vonatkozásában – a 3.2.6. pontban foglaltak alapján – a 
kirendeltség-vezető gondoskodik. Ennek során a Hivatalnak a közérdekű adatok közzétételi 
kötelezettségének teljesítéséről szóló szabályzatában foglaltaknak megfelelően járnak el.   
 
5.3. A kötelezően közzéteendő adatok körét nem érintő képviselő-testületi döntések 
nyilvánosságának biztosítása – az 5.2. pontban foglaltak szerint – a jegyző, a Szakcsi 
Kirendeltség tekintetében kirendeltség-vezető feladata. A határozatok nyilvánosságáról a nyílt 
ülések jegyzőkönyveinek elérhetővé tételével, a rendeletek nyilvánosságáról a kihirdetésükkel 
gondoskodnak az egyes önkormányzatok szervezeti és működési szabályzatainak előírása 
szerint.  
 
5.4. A közérdekű adatokon túli, nyilvánosságot igénylő önkormányzati közérdekű 
információk, közzétételek és hirdetmények nyilvánosságra hozatalával kapcsolatos feladatok 
ellátása az érintett polgármesterek kötelezettsége. 
 

6. Záró és átmeneti rendelkezések 
 
6.1. A jelen megállapodásból eredő vitás kérdésekben bármelyik fél polgármestere jogosult 
egyeztető tárgyalást összehívni. Az egyeztető tárgyalás helye a Hivatal székhelyének hivatali 
helyisége. Az egyeztető tárgyalásról emlékeztető készül, melynek elkészítéséről a tárgyalást 
összehívó polgármester köteles gondoskodni, és az emlékeztetőt 8 munkanapon belül 
megküldi a többi félnek. 
 
6.2. Amennyiben az egyeztető tárgyalás eredményre vezetett és ennek alapján jelen 
megállapodás módosítása szükséges, úgy Dombóvár város polgármestere az emlékeztető 
általa történő kézhezvételétől számított 30 napon belül köteles a megállapodás módosítását 
előkészíteni és az ezzel kapcsolatos előterjesztést a város képviselő-testülete elé terjeszteni, 
továbbá a többi fél polgármestere számára megküldeni, akik a kézhezvételt követő 15 napon 
belül kötelesek azt saját képviselő-testületük elé jóváhagyásra beterjeszteni. 
 
6.3. Felek a vitás kérdés bírói útra terelését megelőzően legalább egy alkalommal kötelesek 
egyeztetni a 6.1. és a 6.2. pontokban foglaltak szerint. Az egyeztetés eredménytelensége 
esetén a jelen megállapodásból eredő jogvita elbírálására a Dombóvári Járásbíróság 
kizárólagos illetékességét kötik ki. 
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6.4. A Felek megállapodnak abban, hogy amennyiben a jelen megállapodás tartalmát érintő 
jogszabályokban olyan érdemi változások, módosítások következnek be, illetőleg lépnek 
hatályba, melyek a Hivatal jelenlegi szabályozás mentén való működőképességét, 
szabályosságát, a részt vevő önkormányzatok érdekeltségét megkérdőjelezik, akkor a felek a 
megállapodást haladéktalanul felülvizsgálják. 
 
6.5. A Dombóvári Közös Önkormányzati Hivatal a Dombóvári Polgármesteri Hivatal és 
Szakcs, Lápafő, Várong Községi Önkormányzatok Körjegyzősége jogutód szervezete. A 
Hivatal az Attalai Közös Önkormányzati Hivatalnak a székhelyén működő szervezeti egység, 
a Dalmandi Közös Önkormányzati Hivatalnak a Csikóstőttősi Kirendeltsége tekintetében a 
jogutódja. 
 
6.6. A Mötv. 146/C. § (3) bekezdése alapján a Hivatal jegyzője – a Mötv.-ben 
meghatározottak figyelembe vételével – dönthet arról, hogy a megszűnő, 6.5. pontban 
megjelölt polgármesteri hivatalban és körjegyzőségben közszolgálati jogviszonyban állókat a 
Hivatalban tovább foglalkoztatja. Ebben az esetben a közszolgálati jogviszony folyamatosnak 
minősül. 
 
6.7. A jelen megállapodás valamennyi, a megállapodást megkötő település önkormányzatának 
képviselő-testülete általi elfogadását és azok polgármestereinek aláírását követően 2013. 
március 1. napján lép hatályba. 
 
6.8. Szakcs, Lápafő, Várong Községi Önkormányzatok Képviselő-testületeinek Szakcs, 
Lápafő, Várong Községi Önkormányzatok Körjegyzősége fenntartásáról szóló, Szakcs, 2011. 
november 2. keltezésű, módosításokkal egységes szerkezetű Megállapodása 2013. február 28. 
napján hatályát veszti.    
 
6... A jelen megállapodást, annak elolvasását, tartalmának megismerését és megértését 
követően a Felek nevében eljáró polgármesterek a képviselt fél akaratával mindenben 
megegyezően, annak nevében helybenhagyóan, saját kezű aláírással látják el. 
 
6… Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, Szakcs Község 
Önkormányzatának Képviselő-testülete, Várong Község Önkormányzatának Képviselő-
testülete és Lápafő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint a Hivatalt eredetileg 
létrehozó települések önkormányzatának képviselő-testületei az eredeti megállapodást 2013. 
február 1-jén fogadták el. A 2013. február 21-én kelt megállapodást a Hivatalt eredetileg 
létrehozó települések önkormányzatainak képviselő-testületei 2018. március 1-jén 
felülvizsgálták, a 2013 március 1-je óta időközben bekövetkezett változásokra tekintettel 
aktualizálták, és a megállapodást a módosításokkal egységes szerkezetben elfogadták.  
 
6… A 2018. március 1-jén elfogadott, módosított megállapodást a Dombóvári Közös 
Önkormányzati Hivatal létrehozásában és fenntartásában 2020. január 1-jétől részt vevő 
Attala Község Önkormányzat Képviselő-testületének és Csikóstőttős Község Önkormányzata 
Képviselő-testületének csatlakozása miatt a Felek megfelelően módosították 2020. január 1-
jei hatállyal, és a módosításokkal egységes szerkezetben elfogadták.   
 
 
 
 



12 
 

ZÁRADÉK: 
 
Az eredeti, 2013. február 21-én kelt megállapodást: 
 
Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a      47/2013.(II.21.) határozatával, 
 
Lápafő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a           8/2013.(II.21.) határozatával, 
 
Szakcs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a           9/2013.(II.21.) határozatával, 
 
Várong Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a          9/2013.(II.21.) határozatával 
 
hagyta jóvá. 
 
 
A jelen egységes szerkezetű, 2020. január 1-jétől hatályos módosított megállapodást: 
 
Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a … határozatával, 
 
Lápafő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a … önkormányzati határozatával, 
 
Szakcs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a … önkormányzati határozatával, 
 
Várong Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a … önkormányzati határozatával, 
 
a megállapodásban, illetve a Dombóvári Közös Önkormányzati Hivatal létrehozásában és 
működtetésében 2020, január 1-jétől részt vevő 
 
Attala Község Önkormányzat Képviselő-testülete a … önkormányzati határozatával, 
 
Csikóstőttős Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a … önkormányzati 
határozatával, 
 
fogadta el. 
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Dombóvár, 2019. december  
 
 

Pintér Szilárd 
polgármester 

Dombóvár Város Önkormányzata 

Kirtyán Károly László 
polgármester 

Lápafő Község Önkormányzata 
 
 

Récsei Gábor 
polgármester 

Szakcs Község Önkormányzata 

 
 

Brunner Dezső 
polgármester 

Várong Község Önkormányzata 
 
 

Orosváriné Bocz Tünde 
polgármester 

Attala Község Önkormányzat 

 
 

Kreb Imre 
polgármester 

Csikóstőttős Község Önkormányzata 
 
 
 
 
A 2020. január 1-jétől hatályos módosított megállapodást a képviselő-testületi döntések 
értelmében ellenjegyezem: 
 
 
 
Dombóvár, 2019. december … 
 
 

dr. Szabó Péter 
jegyző 

Dombóvári Közös Önkormányzati Hivatal 
 


