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Tisztelt Képviselő-testület!
Szakcs, Lápafő és Várong Községek Önkormányzatai közös önkormányzati hivatal
kialakítására vonatkozó, az előterjesztéshez mellékelt kezdeményezést juttatták el
önkormányzatunkhoz.
A szándék megértéséhez szükséges kitérni a kezdeményezés jogszabályi hátterére és
az egyéb jelentőséggel bíró tényezőkre1.
I.
2013. január 1-jétől a polgármesteri hivatali feladatok ellátása két módon lehetséges:
önálló hivatal fenntartásával, vagy több önkormányzat által létrehozott közös
önkormányzati hivatal működtetésével. Magyarország helyi önkormányzatairól szóló
2011. évi CLXXXIX. törvény szerint közös önkormányzati hivatalt kell létrehozniuk
azoknak a községi önkormányzatok, melyek lakosságszáma nem haladja meg a kétezer
főt. A kétezer fő lakosságszám feletti települések főszabályként önkéntes alapon
vehetnek részt közös hivatalban. A lakosságszám meghatározásánál a helyi
önkormányzati képviselők választásáról szóló törvényben meghatározott
lakosságszámot és időpontot kell figyelembe venni. Első alkalommal a legutóbbi
általános önkormányzati választás évének – 2010. január 1. – lakosságszámát. A közös
hivatalokat első alkalommal 2013. január 1-jétől számított 60 napon belül kell
megalakítani. Ha az érintett képviselő-testületek a megállapodást az előírt időn belül
nem kötik meg, vagy valamely település a közös hivatalhoz nem tud csatlakozni, a
kormányhivatal vezetője dönt a hivatali feladatok ellátásának módjáról, illetve a
megállapodás pótlásáról. A közös hivatal megalakítása már 2013. január 1-jével is
megtörténhet, a megállapodást 2012-ben is meg lehet kötni, értelemszerűen 2013.
január 1-jei hatályba lépéssel.
A közös önkormányzati hivatal a képviselő-testület szerve, a hivatallal kapcsolatos
döntések alapvetően a képviselő-testület hatáskörébe tartoznak. A közös
önkormányzati hivatal szervezeti felépítését is az érintett képviselő-testületek
határozzák meg a hivatal megalakításáról szóló megállapodásban. A közös hivatal
megalakításának további feltételei: valamennyi, a közös hivatalhoz tartozó
önkormányzatnak egy járáson belül kell lennie, illetve a közös hivatalt alkotó
települések közigazgatási területét legfeljebb egy település közigazgatási területe
választja el egymástól. Amennyiben a közös önkormányzati hivatalt működtető
települések egyike város, akkor a város a székhely település. A törvény szerint az
érintett települések eltérő megállapodásának hiányában városi székhely esetén a közös
hivatal jegyzőjét a város polgármestere nevezi ki és gyakorolja felette a munkáltatói
jogokat.
A város, illetve a kétezer fő lakosságszámot meghaladó települési önkormányzat
képviselő-testülete nem tagadhatja meg a közös önkormányzati hivatal létrehozására
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irányuló megállapodás megkötését, ha azt vele határos település kezdeményezi, a
kezdeményező települések egyike sem szomszédos közvetlenül Dombóvárral.
A közös önkormányzati hivatalhoz tartozó települések összlakosságszámának legalább
kétezer főnek kell lennie, vagy a közös hivatalhoz tartozó települések száma legalább
hét kell, hogy legyen. E két feltétel vagylagos. Ennek megfelelően, ha a megállapodó
települések lakosságszáma nem éri el a kétezer főt, úgy legalább hét település
önkormányzata kétezer fő alatt is alakíthat közös önkormányzati hivatalt. Enyhíti a
közös önkormányzati hivatal megalakításának feltételeit, ha a csatlakozó településeken
a népszámlálás során a nemzetiségek regisztrált aránya településenként és
nemzetiségenként eléri a húsz százalékot, valamint a települések összlakosságszáma
meghaladja az 1500 főt, vagy a közös hivatalhoz tartozó önkormányzatok száma
legalább öt. Az e feltételeknek megfelelő közös önkormányzati hivatal létrehozásához
a fentieken túl szükséges valamennyi érintett képviselő-testület azonos tartalmú és
minősített többséggel elfogadott döntése.
Közös hivatalt alakítani, megszüntetni, ahhoz csatlakozni, abból kiválni
önkormányzati ciklusonként csak egyszer, az általános helyhatósági választásokat
követő 60 napon belül lehet. A 2013. év elején megalakított közös hivatalok
vonatkozásában kiválásra, módosításra csak a következő általános önkormányzati
választásokat követően kerülhet sor, vagyis legközelebb 2014-ben. A törvény –
szemben a társulási megállapodással – nem ad részletes eligazítást a közös hivatalt
létrehozó megállapodás tartalmára vonatkozóan. Néhány garanciális jelentőségű
kötelező elemet (pl. a hivatali létszám meghatározása) megnevez, de egyébként széles
körű szabadságot ad a felek számára. A megállapodás elsődleges célja olyan
megoldások kimunkálása és rögzítése, amelyek garantálják, hogy valamennyi érintett
településen biztosítva legyenek az önkormányzati működés feltételei, az
állampolgárok lehetőleg azonos szinten jussanak hozzá a hivatali szolgáltatásokhoz. A
közös hivatal létrehozása és maga a megállapodás tartalma csak az érintett képviselőtestületek egyhangú, át nem ruházható döntésén alapulhat. Ezt a döntést a képviselőtestületek külön-külön tartott ülésükön hozzák meg. Meg kell állapodni a hivatal
felépítésében, a hivatal létszámának meghatározása elsősorban az ellátandó
feladatoktól, a kialakított struktúrától és az állami finanszírozástól függ. Az érintett
önkormányzatok közös érdeke, az ésszerű, hatékony mértékek és méretek kialakítása,
a legkorszerűbb igazgatásszervezési megoldások (beleértve a technikai megoldásokat
is) alkalmazása. Megállapodás hiányában a városi önkormányzat képviselő-testülete
állapítja meg a hivatali létszámot.
Annak érdekében, hogy a közös önkormányzati hivatal megalakításáig, vagy a
kormányhivatal által történő kijelölésig tartó átmeneti időszakban és biztosítva legyen
a hivatali teendők ellátása, a Kormány törvényjavaslatot terjesztett az Országgyűlés
elé. A javaslat rendelkezik a körjegyzőség, illetve a törvényi feltételeknek 2013. január
1-jétől meg nem felelő önálló polgármesteri hivatal megszűnéséről, valamint a
jogutódlás kérdéséről. E hivatalok a törvény erejénél fogva szűnnek meg, de erre
különböző időpontokban kerülhet sor. Fő szabály a 2012. december 31-i megszűnési
időpont, de az átmeneti időszakban tovább működő körjegyzőségek, polgármesteri
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hivatalok a közös önkormányzati hivatal megalakulásáig működnek. Ehhez igazodik a
jegyzői, aljegyzői, körjegyzői megbízatás megszűnése is. A javaslat rugalmas
megoldásként lehetővé teszi, hogy a megszűnő körjegyzőség, polgármesteri hivatal
körjegyzőjét, jegyzőjét, aljegyzőjét pályázat kiírása nélkül jegyzőként, aljegyzőként
foglalkoztassák azon közös hivatalnál, melynek létrehozásában a megszűnő önálló
polgármesteri hivatalt, körjegyzőséget működtető település részt vesz. A javaslat
rendelkezik arról, hogy a közös önkormányzati hivatalok megalakítása miatt, csak
azon körjegyzőségi, polgármesteri hivatali dolgozók foglalkozatási jogviszonya szűnik
meg, akiket az újonnan megalakuló hivatalokban nem foglalkoztatnak. A javaslat
rendezi a foglalkoztatási jogviszony megszűnésével járó költségviselés szabályait is.
A fentiekből látható, hogy Dombóvárt illetően nincs jogszabályi kényszer a közös
hivatal felállítására. Ennek ellenére egy ilyen lépés az érintett települések, így
Dombóvár számára is kölcsönös előnyökkel járhat, a neuralgikus pontokat persze
tisztázni kell. Pénzügyi ösztönzés az állam részéről – az alább kifejtettek szerint –
fennáll, várhatóan az állam más területen is preferálni fogja a közös hivatali
feladatellátást. A három együttműködni szándékozó község a lehető leginkább
szeretne önálló maradni, nem cél a dombóvári hivatal kihasználása, de az erőforrások
hatékony kihasználása indokolttá teszi a kölcsönös segítségnyújtást több téren. A
törvény egyes számban rendelkezik aljegyzőről, így a Kormányhivatal állásfoglalása
szükséges, hogy kinevezhető-e több aljegyző egy közös hivatalban.

II. A hivatali működés finanszírozása 2013-tól
Az új önkormányzati törvény úgy rendelkezik, hogy a hivatal működési költségét az
állam – az adott évi központi költségvetésről szóló törvényben meghatározott
mértékben, és a hivatal által ellátott feladatokkal arányban – finanszírozza, amelyet a
székhelytelepülés e célra elkülönített számlájára folyósít. Ha ez nem ad elegendő
fedezetet, a további felmerülő költségekhez az érintett önkormányzatoknak kell
hozzájárulniuk, közös hivatal esetén a megállapodás szerint.
A Kormány 2012. június 15-én nyújtotta be az Országgyűlésnek Magyarország 2013.
évi központi költségvetéséről szóló T/7655 számú törvényjavaslatot. Ehhez az
előterjesztéshez benyújtott T/7655/425. számú módosító indítvány tartalmazza az
önkormányzatok jövő évi finanszírozását érintő terveket. Sajnos a központi
költségvetésről szóló törvény várhatóan december közepén fog kihirdetésre kerülni,
addig csak a tervezetek alapján tud előkészítő munka folyni.
A módosító indítványban foglaltak szerint önkormányzati hivatal támogatásának
fajlagos összege 4.580.000 Ft/fő, az elismert hivatali létszám alapján 2013. első 4
hónapjára átmeneti támogatás, 2013. május 1-től havi időarányos támogatás járna
annak figyelembevételével, ahogy 2013. május 1-jén az önkormányzat a hivatali
feladatokról gondoskodik. A fajlagos összeg magában foglalja a dologi és személyi
kiadások fedezetét is.

4

Az elismert hivatali létszám a számított alaplétszám korrekciós tényezőkkel korrigált
összege.
Önálló polgármesteri hivatal esetében az elismert hivatali létszám
megegyezik a számított alaplétszámmal.
A körjegyzőség és a közös hivatal esetében az elismert hivatali létszám a korrekciós
tényezők figyelembe vételével egy képlet alapján határozható meg. Ezek a korrekciós
tényezők csak közös hivatal esetén vehetők számításba:
1.
közös
hivatalhoz
tartozó
önkormányzatok
száma
(5000
alatti
összlakosságszámú települések esetében magasabb tényezővel, tekintettel arra, hogy
az eleve kisebb létszámot kevésbé emeli a szorzószám),
2.
településen működő kisebbségi önkormányzatok száma,
3.
a közös hivatal székhelye járási székhely-e.
Közös hivatal nélkül a polgármesteri hivatal esetében kerekítve 36 fő lenne az elismert
létszám, vagyis az önkormányzat ennyi hivatali dolgozó után kapna támogatást. A
hivatal tényleges létszáma ennél több lehet, és 36 főnél több munkatárs bérére lenne
fedezet, hiszen pl.: a középfokú végzettséggel rendelkezők bérköltsége nem éri el a
fajlagos összeget. Várhatóan a hivatal által végzett államigazgatási feladatokhoz (pl.:
építésügy) további állami támogatást fogunk kapni. Közös hivatal esetén tehát
magasabb összegű támogatásra lenne jogosult a négy önkormányzat, a lehetséges
többletforrás megosztási elvei a kezdeményező levélben olvashatók.
A fentiek alapján az alábbi határozati javaslat elfogadását indítványozom.
Határozati javaslat
Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 2013. január 1-jén hatályba
lépő 84-86. §-ában szabályozott közös önkormányzati hivatallal kapcsolatban
elfogadja Szakcs, Lápafő és Várong községek kezdeményezését, és felhatalmazza a
polgármestert, hogy folytasson tárgyalásokat a közös önkormányzati hivatalba társulni
kívánó önkormányzatok polgármestereivel.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szükséges döntésekre vonatkozó
javaslatok Képviselő-testület elé terjesztésére
Határidő: 2012. december 31.
Felelős: Polgármester
Végrehajtásért felelős: Önkormányzati és Szervezési Iroda

Szabó Loránd
polgármester
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