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Átmeneti szabályozás/T8887.sz. 

 A közös önkormányzati hivatal alakításával 

kapcsolatos döntéseket 2012-ben már 

meghozhatják az önkormányzatok képviselő-

testületei. A közös hivatal alakítás időpontja 

lehet 2013. január 1. is. 

 A körjegyzőség megszűnésének időpontja 

legkorábban 2012. december 31., de tovább 

működhet, ha nem alakult meg a közös hivatal.  

 Kötelező megalakítani 2013. március 1-ig 

 



2013. január 1-től március 1-ig 

 Az átmeneti időszakban tovább 

működhetnek a polgármesteri hivatalok, 

illetve körjegyzőségek a közös hivatal 

megalakulásáig. 

 Az átalakulásból kimaradó települések 

számára a hivatali teendők ellátását az 

átmeneti időszakban 

 a volt székhelytelepülés közös hivatala 

biztosítja, illetve  

 amelyben a székhely részt vesz. 

 

 



Átmeneti időszak 

 Amennyiben a körjegyzőség 

székhelytelepülése nem csatlakozik a volt 

tagönkormányzatok által létrehozott közös 

hivatalhoz, a hivatali teendőket az a közös 

hivatal biztosítja, melyhez a körjegyzőség 

tagjainak többsége csatlakozott. Többség 

hiányában ahová a legnagyobb lakosú 

település csatlakozott. 

 Költségeket megállapodásban meghatározott 

összegben, ennek hiányában lakosság 

arányában kell finanszírozni. 

 



Átmeneti időszak  

 Az  átmeneti időszakban: 

 a járáshatárokat nem kell figyelembe 

venni a csatlakozni nem tudó 

települések feladatellátásánál, valamint  

  a tovább működő körjegyzőségek, 

polgármesteri hivatalok jegyzői, 

körjegyzői foglalkoztatása a hivatal  

megszűnéséig tart. 

 

 



jogutódlás 
 Jegyző, körjegyző, aljegyző pályázati kiírás nélkül 

továbbfoglalkoztatható annál a közös önkormányzati 

( polgármesteri)  hivatalnál, melynek létrehozásában 

a megszűnő hivatalt működtető település részt vesz. 

 A munkáltatói jogkör változása miatt nem szükséges 

pályázatot kiírni. 

 A hivatal Mhötv. szerinti megszűnése olyan 

átszervezésnek minősül, amely alapján a Kttv. 

szerinti jogviszony felmentéssel szüntethető meg. 

 A köztisztviselők közül azok jogviszonya szűnik meg, 

akiket nem foglakoztatnak az új hivatalban. 

 



Közös önkormányzati hivatal 

 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 kétezer fő lakosságszámot meghaladó 

település is tartozhat közös önkormányzati 

hivatalhoz. 



Közös önkormányzati hivatal  
Alakítási szabályok 

 

A)  a települések összlakosságszáma legalább kétezer fő, vagy  

B) a közös hivatalhoz tartozó települések száma legalább hét. 

 

A székhelytelepülést a közös önkormányzati hivatalhoz tartozó 
önkormányzatok képviselő-testületei határozzák meg. 

A közös önkormányzati hivatal létrehozásáról szóló 
megállapodásban meghatározottak szerint minden érintett 
településen biztosítani kell az igazgatási munka folyamatos vagy 
időszakos ellátásához szükséges személyi és tárgyi feltételeket. 

A közös önkormányzati hivatal jegyzője vagy aljegyzője vagy 
megbízottja köteles a képviselő-testület ülésén részt venni és ott 
a szükséges tájékoztatást megadni. 

A közös önkormányzati hivatal jegyzője, aljegyzője vagy 
megbízottja az érintett képviselő-testületek megállapodása 
alapján köteles biztosítani az egyes településeken történő 
ügyfélfogadást. 

 



Nemzetiségi kvóta 

Ha a közös önkormányzati hivatalt létrehozni kívánó  

településeken élő nemzetiségeknek  

a népszámlálás során regisztrált aránya  

1. településenként és  

2. nemzetiségenként eléri a 20 százalékot, valamint  

a települések összlakosságszáma meghaladja az 1500 főt, vagy 

a közös hivatalhoz tartozni kívánó önkormányzatok száma legalább 
öt,  

 

 akkor ezen települési önkormányzatok képviselő-testületei 
mindegyikének azonos tartalmú és minősített többséggel 
elfogadott döntésével, - amennyiben az érintett települések 
történelmi, gazdasági, kulturális hagyományai azt indokolttá 
teszik - a helyi önkormányzatokért felelős miniszter 
jóváhagyása alapján, az általa meghatározottak szerint a 
közös önkormányzati hivatal létrehozása során eltérhetnek [a 
legalább 2000 fő/ legalább 7 település]  előírásoktól. 



Város szerepe/székhely 

 Abban az esetben, ha a közös önkormányzati 

hivatalt működtető települések egyike város, 

akkor a város a székhelytelepülés.  

 Amennyiben a közös önkormányzati hivatalt város 

működteti, úgy a hivatal létszámát az érintett 

települések képviselő-testületeinek 

megállapodásával határozzák meg. 

 Megállapodás hiányában a városi önkormányzat 

képviselő-testülete állapítja meg a hivatal létszámát 

a működőképesség folyamatos biztosításával.   



Kötelező közös hivatal alakítás 

kezdeményezése 
 A városi, valamint a kétezer főt meghaladó 

lakosságszámú települési önkormányzat képviselő-

testülete nem tagadhatja meg a közös önkormányzati 

hivatal létrehozására irányuló megállapodás megkötését, 

ha azt a vele határos település kezdeményezi. 

 A megállapodás megkötése a Kormányhivatal 

vezetőjének jóváhagyásával megtagadható. A 

jóváhagyásról vagy annak megtagadásáról szóló döntés 

ellen az érintett önkormányzat képviselő-testülete – 

jogszabálysértésre hivatkozással – a Törvényszékhez 

fordulhat .( T8509/10) 



Kirendeltség vagy Ügyfélszolgálati 

megbízott 

 a közös önkormányzati hivatalt fenntartó 
önkormányzatok képviselő-testületei 
megállapodhatnak abban, hogy 
tagönkormányzatok településein az 
ügyfélfogadás a közös önkormányzati 
hivatal által létrehozott, állandó vagy 
ideiglenes jelleggel működő kirendeltség 
vagy ügyfélszolgálati megbízott 
személyén keresztül, informatikai hálózat 
alkalmazásával történjen  

 



Jegyzőre vonatkozó szabályok 2013. 

 A polgármester - pályázat alapján határozatlan 
időre - nevezi ki a jegyzőt, a jegyző javaslatára 
az aljegyzőt*.  

 Amennyiben hat hónapon belül a polgármester, 
közös önkormányzati hivatal esetében az érintett 
polgármesterek nem nevez(nek) ki jegyzőt, a 
kormányhivatal vezetője ideiglenes hatállyal a 
jegyzői feladatok ellátására a pályázati kiírásnak 
megfelelő jelöltet, ennek hiányában a képesítési 
és alkalmazási feltételeknek megfelelő hivatali 
köztisztviselőt vagy más jegyzőt bíz meg. A 
jegyzői feladatok ellátására szóló megbízás a jegyző 
kinevezéséig tart. 



Kettős ellátatlanság 

 A jegyzői és az aljegyzői tisztség egyidejű 

betöltetlensége, illetve tartós 

akadályoztatásuk esetére - legfeljebb hat 

hónap időtartamra - a szervezeti és 

működési szabályzat rendelkezik a jegyzői 

feladatok ellátásának módjáról. 

 



Közös hivatal jegyzője 

A jegyzőre vonatkozó rendelkezéseket a közös önkormányzati 
hivatal jegyzőjére is alkalmazni kell az alábbi eltérésekkel: 

 a) valamennyi érintett településen ellátja a jegyző feladatait; 

 b) kinevezéséhez, felmentéséhez az érintett települések 
polgármestereinek lakosságszám-arányos, többségi 
döntése szükséges.  

Eltérő megállapodás hiányában az egyéb munkáltatói jogokat a 
közös önkormányzati hivatal székhelye szerinti település 
polgármestere gyakorolja.  

Többségi a döntés akkor, ha - a közös önkormányzati hivatalt 
létrehozó települések összlakosságát 100%-nak tekintve - a 
polgármesterek által leadott azonos nemű szavazatok alapján az 
adott településekre vonatkoztatott százalékarány összesítve 
meghaladja az 50%-ot; 

 



Város székhelyű közös hivatal 

jegyzője 

 a jegyzőt a város polgármestere nevezi ki és 

gyakorolja felette a munkáltatói jogokat,  

 de az érintett települések eltérően is  

megállapodhatnak  



Szervezetalakítási határidők 

 A polgármesteri hivatalt és a közös önkormányzati 

hivatalt a 2013. január 1-jét követő hatvan napon belül 

kell megalakítani. 

 Ezt követően közös önkormányzati hivatal létrehozásáról 

vagy megszüntetéséről az érintett települési 

önkormányzatok képviselő-testületei 2014-től az 

általános önkormányzati választások napját követő 

hatvan napon belül állapodnak meg.  

 Az önkormányzati társulási megállapodásokat a 

képviselő-testületek felülvizsgálják és e törvény 

rendelkezéseinek megfelelően módosítják e törvény 

hatálybalépését követő hat hónapon belül. 



Lakosságszám meghatározása 

1. A költségvetési törvényben meghatározott lakosságszám az 
irányadó: 

 - kötelező feladatok differenciálásakor 

  - társulás működési költségeinek hozzájárulásakor 

 - új község alakításakor 

 - közös hivatal alakítás/ 2012. évi kvetési tv. is választható, ha 
kedvezőbb( T.8887), a 2012. 01.01. lakosságszám (T.8887/1)* 

2. A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 
választásáról szóló törvényben meghatározott lakosságszámot 
és időpontot kell figyelembe venni: 

 közös hivatal alakítás 

 társult képviselő-testület alakítása 

 polgármester illetménye 

 közös hivatal jegyzőjének kinevezése 

 



Kormányhivatal jogköre/Kijelölés 

 Amennyiben a határidőn belül nem kerül sor a közös 
önkormányzati hivatal létrehozására, vagy ahhoz 
valamely település nem tud csatlakozni, akkor a 
kormányhivatal vezetője a határidő lejártát 
követő hónap első napjával kijelöli a közös 
önkormányzati hivatalhoz tartozó településeket.  

 A kijelölés esetén is teljesülnie kell a törvényi 
feltételeknek.  

 A kijelölésről szóló döntés ellen az érintett 
önkormányzat képviselő-testülete - 
jogszabálysértésre hivatkozással - a 
törvényszékhez fordulhat. 



A hivatal hivatalos megnevezése  

A polgármesteri hivatal, a közös önkormányzati hivatal 
hivatalos elnevezését a képviselő-testület a 
szervezeti és működési szabályzatában 
feltünteti. 

a) települési polgármesteri hivatal esetén: 

 (település neve)-i Polgármesteri Hivatal; 

b) közös önkormányzati hivatal esetén: 

 (székhelytelepülés neve)-i Közös Önkormányzati 
Hivatal; 

c) megyei önkormányzati hivatal esetén: 

 (megye neve) Megyei Önkormányzati Hivatal. 



Finanszírozás 

 A 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, 

valamint a megye részére, e célra 

elkülönített számlájára folyósít. 



Községek közös hivatala 

 A községi önkormányzatok által létrehozott 

közös önkormányzati hivatal létszámát az 

érintett képviselő-testületek a közös 

önkormányzati hivatal létrehozásáról szóló 

megállapodásban határozzák meg, minden 

érintett településen biztosítani kell az 

igazgatási munka folyamatos vagy időszakos 

ellátásához szükséges személyi és tárgyi 

feltételeket. 

  

 



Város által működtetett közös 

hivatal 

 Amennyiben a közös önkormányzati hivatalt 

város működteti, úgy a hivatal létszámát az 

érintett települések képviselő-testületeinek 

megállapodásával határozzák meg.  

 Megállapodás hiányában a városi 

önkormányzat képviselő-testülete állapítja 

meg úgy, hogy minden érintett településen 

biztosítani kell az igazgatási munka 

folyamatos vagy időszakos ellátásához 

szükséges személyi és tárgyi feltételeket. 

 



Megállapodás/1 

 a közös hivatal nevét, székhelyét; 

 a települések nevét, székhelyét, képviselőjét; 

 *kirendeltség nevét, helyét vagy 

 *ügyfélszolgálati megbízott/informatikai 

hálózat útján történő feladatellátás 

 a közös hivatalhoz tartozó települések 

lakosságszámát; 

 a közös hivatal által ellátott feladat- és 

hatásköröket; 

 



Megállapodás/2 

 a közös hivatal fenntartásával, működtetésével 

kapcsolatosan az egyes képviselő-testületek pénzügyi 

hozzájárulásának mértékét, teljesítésének módját; 

 a közös hivatal tagjai által vállalt pénzügyi hozzájárulás 

nem teljesítése esetén irányadó eljárást (a közös hivatal 

tagjai részéről a pénzforgalmi szolgáltatójuknak adott, a 

beszedési megbízás teljesítésére vonatkozó 

hozzájárulását, felhatalmazó nyilatkozatát, amely alapján 

a közös hivatal beszedési megbízást nyújthat be a 

pénzforgalmi szolgáltatóhoz); 

 



Megállapodás/3 

 a közös hivatal vagyonát és a vagyonátadás feltételeit, a 

tulajdonosi jogok és kötelezettségek gyakorlásának 

rendjét; 

 közös önkormányzati hivatal létszáma, belső 

szervezeti tagozódása 

 igazgatási munka ellátásához szükséges személyi és 

tárgyi feltételek, munka és ügyfélfogadás rendje 

 jegyző, aljegyző feletti munkáltatói, az egyéb 

munkáltatói jogok gyakorlása 

 



Megállapodás/4 

 a közös hivatal működéséről évente legalább egy 

alkalommal történő beszámolás kötelezettségét rendjét; 

 a megállapodás módosításának feltételeit; 

 a közös hivatalból történő kiválás feltételeit; 

 a közös hivatal megszűnése esetén a tagok egymással 

való elszámolásának kötelezettségét, módját; 

 azt, amiben a képviselő-testületek megállapodtak. 

 



 

 

 

 

Köszönöm a figyelmet! 


