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Illés Szabolcs Csákvár Város polgármestere:
Köszönti az ülésen megjelenteket. Elmondja, hogy a négyes együttes ülésre azért van szükség, mert a
három település által fenntartott Közös Önkormányzati Hivatal fenntartásához Gánt csatlakozni kíván,
és az esetlegesen felmerülő kérdésekre így közvetlenül lehet választ kapni. Megállapítja, hogy az ülés
határozatképes, mert a 9 fő képviselőből 8 fő az ülésen megjelent. Megkérdezi, hogy a meghívóban
kiadott napirendi pontokkal kapcsolatban van-e valakinek más javaslata, véleménye. Más javaslat,
vélemény nem hangzik el, ezért a napirendi pontokat szavazásra bocsátja.
Javaslatot tesz a jegyzőkönyv hitelesítőkre Katonáné dr. Venguszt Beatrix és dr. Rankl Erzsébet
személyében.
Csákvár Város Önkormányzata Képviselő-testülete jelenlévő 8 tagja, 8 (nyolc) „igen”
szavazattal, „nem” szavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza:
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Csákvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének
457/2014. (XII. 02.) határozata
jegyzőkönyv hitelesítők és napirend elfogadásáról
Csákvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete együttes ülésén Katonáné dr. Venguszt Beatrix
és dr. Rankl Erzsébet képviselőket jegyzőkönyv hitelesítőnek megválasztja, az alábbi napirendi
pontokat elfogadja:
1./ Csákvári Közös Önkormányzati Hivatal közös fenntartásához való csatlakozási
szándékról
2./ Aktuális ügyek
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
Balogh István Bodmér Község polgármestere:
Köszönti az ülésen megjelenteket. Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, mert az 5 fő képviselőből 4 fő
az ülésen megjelent. Megkérdezi, hogy a meghívóban kiadott napirendi ponttal kapcsolatban van-e valakinek
más javaslata, véleménye. Más javaslat, vélemény nem hangzik el, ezért a napirendi pontot szavazásra
bocsátja.
Bodmér Község Önkormányzata Képviselő-testülete 4 (négy) „igen” szavazattal, „nem” szavazat
és tartózkodás nélkül következő határozatot hozza:
Bodmér Község Önkormányzata Képviselő-testületének
116/2014. (XII. 02.) határozata
napirendi pontok elfogadásáról
Bodmér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete együttes ülésén az alábbi napirendi pontokat
elfogadja:
1./ Csákvári Közös Önkormányzati Hivatal közös fenntartásához való csatlakozási
szándékról
2./ Aktuális ügyek
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
Sztányi István Vértesboglár Község polgármestere:
Köszönti az ülésen megjelenteket. Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, mert az 5 fő képviselőből 4 fő
az ülésen megjelent. Megkérdezi, hogy a meghívóban kiadott napirendi ponttal kapcsolatban van-e valakinek
más javaslata, véleménye. Más javaslat, vélemény nem hangzik el, ezért a napirendi pontot szavazásra
bocsátja.
Vértesboglár Község Önkormányzata Képviselő-testülete 4 (négy) „igen” szavazattal, „nem”
szavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza:
Vértesboglár Község Önkormányzata képviselő-testületének
140/2014. (XII. 02.) határozata
napirendi pontok elfogadásáról
Vértesboglár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete együttes ülésén az alábbi napirendi
pontokat elfogadja:
1./ Csákvári Közös Önkormányzati Hivatal közös fenntartásához való csatlakozási
szándékról
2./ Aktuális ügyek
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
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Spergelné Rádl Ibolya Gánt Község polgármestere
Köszönti az ülésen megjelenteket. Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, mert az 5 fő képviselőből 5 fő
az ülésen megjelent. Megkérdezi, hogy a meghívóban kiadott napirendi ponttal kapcsolatban van-e valakinek
más javaslata, véleménye. Más javaslat, vélemény nem hangzik el, ezért a napirendi pontot szavazásra
bocsátja.
Gánt Község Önkormányzata Képviselő-testülete 5 (öt) „igen” szavazattal, „nem” szavazat és
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza:
Gánt Község Önkormányzata Képviselő-testületének
185/2014. (XII.02.) határozata
napirendi pontok elfogadásáról
Gánt Község Önkormányzatának Képviselő-testülete együttes ülésén az alábbi napirendi pontokat
elfogadja:
1./ Csákvári Közös Önkormányzati Hivatal közös fenntartásához való csatlakozási
szándékról
2./ Aktuális ügyek
Határidő: azonnal
Felelős: bizottság elnöke
Illés Szabolcs Csákvár Város polgármestere
A járási hivatalokról szóló 218/2012. (VIII. 13.) Kormányrendelet tervezett módosítása szerint Gánt
község a székesfehérvári járásból átkerül a bicskei járáshoz.
Gánt Község Önkormányzatának Képviselőtestülete feladatait a Zámolyi Közös Önkormányzati
Hivatal közös fenntartásával biztosítja.
A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvény 85. § (1) bekezdésének azon előírását, hogy
közös önkormányzati hivatal járáson belül hozható létre, továbbá 2000 fő lakosságszám alatti
településen önálló hivatal nem működhet, a 181/2014. (XI. 24.) számú határozatába foglaltan
kinyilvánította, hogy 2015. január 1-jétől a Csákvári Közös Önkormányzati Hivatal közös
fenntartásához kíván csatlakozni.
Felkéri Csákvár, Vértesboglár, Bodmér települések képviselő-testületeit, hogy a Csákvári Közös
Önkormányzati Hivatal fenntartásához való csatlakozási szándékát fogadják el különös tekintettel az
Mötv. 85. § (7) bekezdésében foglalt azon előírásra, hogy a városi települési önkormányzat képviselőtestülete nem tagadhatja meg a közös önkormányzati hivatal létrehozására irányuló megállapodás
megkötését, ha azt a vele határos település kezdeményezi.
Az Mötv. arról is rendelkezik, hogy december 11-ig minden önkormányzat képviselő-testületének
döntést kell hoznia arra vonatkozóan, hogy a feladatai ellátását a jelenlegi, vagy más formában kívánja
ellátni 2015. január 1-től. A határidő jogvesztő, a döntés 5 év alatt nem változtatható.
A tegnapi napon együttes bizottsági ülés volt, melyen a bizottságok megtárgyalták Gánt Község
kérelmét. Kérem a bizottsági elnököket ismertessék az ülésen született javaslatokat.
Zolnai Sándor csákvári képviselő:
A Településfejlesztési Bizottság a határozati javaslatok elfogadását egyhangú szavazással támogatja.
Fehér Imre csákvári képviselő:
A Pénzügyi és Jogi Bizottság szintén támogatta Gánt Község csatlakozási kérelmének elfogadását.
Mészáros Tamás csákvári képviselő:
A határozati javaslatokba a tegnapi ülésen elhangzottak beépítésre kerültek. A bizottságok együttes
ülésükön javasolták, hogy rendezetlen pénzügyi helyzet ne álljon fent, és amennyiben a csatlakozás
plusz anyagi terheket ró a hivatalra, azt Gánt Község saját költségvetéséből fedezze.
Illés Szabolcs Csákvár Város polgármestere
A kérésnek megfelelően Gánt Község elutalta az óvoda hozzájárulást, és elvi állásfoglalás fog történni
az orvosi ügyeleti ellátással kapcsolatos tartozással kapcsolatban.
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Spergelné Rádl Ibolya Gánt Község polgármestere:
Köszönöm a bizottságoknak, hogy kifejezték csatlakozási szándékunk támogatását. Nekünk ez az egy
lehetőségünk van, hogy Csákvárhoz csatlakozzunk, és a város nem utasíthat el minket. Ahogy
elhangzott az óvodai hozzájárulást átutaltuk, melyet jegyzőkönyvben ígértünk meg korábban, azonban
ezzel az elszámolással a mai napig nem értek egyet, a Kincstár felé van is vitánk ebből. Az orvosi
ügyeleti elszámolást a tegnapi nap folyamán kaptuk meg, és már jeleztük, hogy nem értjük az
elszámolást, szeretnénk kiegészítést kérni. Az összeg jelentősen változott, első körben 400.000 forint
körüli összeg, amit megígérhetek, hogy ki fogunk fizetni. A tavalyi évben is volt ilyen elszámolás, de
kérem, had nézzük át az anyagot.
Előzetesen már egyeztettünk a pénzügyi dolgokkal kapcsolatban a Közös Hivatalra vonatkozóan.
Kértük, hogy három fővel vegyenek át minket, ahogy jegyző asszony kimutatta 4 fő is szükséges
lenne, de átnéztük, hogy mi az amit még el tudunk látni, mi az amit én látok el. Jeleztük, hogy a három
főből egy fő Zámoly adóügyi feladatait is ellátta, pedig mindkét településen van kommunális adó,
telekadó, iparűzési adó, nem ragoznám.
Ott felszabadul fél munkakör, ő terhelhető, és igazgatásügyben is jártas.
Egy dolgot kértem, a pénzügyi vezetőnk nem terhelhető tovább, ő látja el a munkaügyi feladatokat,
Gánt Község könyvelését, jelenleg van egy 160 millió forintos vizes beruházásunk, és további futó
pályázataink, az óvoda és a Német Nemzetiségi Önkormányzat könyvelését is ő látja el, teljes
mértékben le van terhelve.
Úgy gondolom, hogy nem vita témája, hogy nálunk állandóan nyitva van a hivatal, a szociális
otthonból minden nap jönnek fel problémával, rengeteg külterületünk van, mi szeretnénk továbbra is
fenntartani a hivatalt, melynek költségét saját költségvetésből biztosítjuk.
Szeretnénk kérni, hogy három fővel jöhessünk, van egy jubileumi jutalomra jogosult kollegánk,
akinek jutalmát Gánt Község biztosítja, továbbá vállaljuk, hogy amennyiben létszámleépítés történik a
hivatalban, a gánti dolgozók végkielégítését Gánt állja. Ha a pénzügyi iroda vezetője ki tud mutatni fél
évkor egy elszámolást, ami nem biztos, hogy egyszerű, abból már látszódni fog, hogy alakul a
költségvetés a csatlakozást követően. Jegyző asszony javaslatot tett aljegyző és pályázatíró munkakör
betöltésére is a csatlakozástól függetlenül megnövekvő feladatok miatt, és itt még nem látni, hogy
mikortól kerülnek betöltésre az álláshelyek, itt változni fog a költségvetés. Azért kértem a féléves
elszámolást, mert nem szeretnénk, hogy a többi településnek miattunk kellene plusz hozzájárulást
fizetni, de a mi érveink is érthetőek.
Balogh István Bodmér Község polgármestere:
Hallottuk a bizottságok javaslatát, és telefonos beszélgetés során Jegyző asszonynak és a Gánti
polgármester asszonynak is kifejtettem aggályomat.
Igazán sajnálom, hogy a Kormányhivatal részéről Petrin úr nincs jelen. Nem voltam híve sosem a
szavazógépes dolognak, ha nem fogadjuk mi el a csatlakozást, jön a kijelölő határozat és minden megy
a maga útján. Felmerül a kérdés, hogy miért is vagyunk itt. Szerettem volna Petrin úrnak kifejteni
aggályomat, hiszen ez még csak tervezet, hogy Gánt Község átkerül a Bicskei Járáshoz. Mindannyian
tudjuk, hogy ez nem igazán jó Gántnak, ezt Ibolya is tudja. Mindig azt halljuk, hogy ügyfél barát
hivatal, meg így úgy. Hol itt az ügyfélbarát elv, mikor a gánti ügyfél nem tud ügyet intézni Gánton?
Egyszerűbb is volt Székesfehérvárra bemenni, mint Bicskére. Ez is aggály, amit senki nem mondott ki,
én kimondom. Ez csak tervezet. Ki tudja, hogy holnapután mi lesz, és ütközik-e a december 11-i
határidővel? Addig dönteni kell Gántnak. Hol van ez a döntés hivatalosan, a közlönyben megjelent?
Féltem a hivatal leterheltségét is, hiszen most mondta Ibolya, hogy a gánti ügyintézők is éppen el
tudják látni a feladatot, azzal nem lesz minden megoldva, ha jegyző asszonynak aljegyző fog segíteni,
hiszen oda kell figyelni a rendeletekre stb. amik törvényességi felügyeletét a jegyző végzi.
Természetes, hogy a kirendeltség rezsi költségét Gánt állja, Bodmér is megteszi ezt, és nem nyújt be
számlát.
Kimondjuk, hogy a három főt fedezi a költségvetés, de újabb megállapodást kaptunk, aminek a 19.
pontját nem tudom a bizottság nézte-e? Bodmér részéről nem vagyok hajlandó vállalni, hogy ha
többletköltség van és nem fedezi a költségvetés, akkor hozzájáruljunk a kiadásokhoz.
Ibolya, ez nem személyes kérdés, mi régóta jó kapcsolatot ápolunk, nem szeretném, hogy ez miatt
csorbuljon.
A Megállapodás 17.4 pontja a következők szerint szól: A Közös Önkormányzati Hivatal állami
költségvetési hozzájárulással nem fedezett valamennyi többletköltségét a települések lakosságszám
arányosan viselik, a tárgyévet megelőző év január 1-i lakosságszám figyelembevételével.
Egy plusz létszámot megtart Gánt, de ha úgy alakul szó sem lehet róla, hogy Bodmér fizessen, ezt
egyértelműen Gántnak kell finanszírozni, az egy létszámot.
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Jegyző asszonynak is plusz leterhelést fog jelenteni ez, mert bár ott működik egy hivatal, melyben a
tisztviselők próbálják ellátni a feladatokat, de ez nem jelenti azt, hogy ott még körjegyzőségi
felügyeletet nem kell ellátni.
Bodmér tradicionális jó kapcsolatot ápol Csákvárral, bár korábban másik polgármesterrel volt kiugrási
szándéka a településnek, de szerencsére sikertelenül. Jó, hogy a Vértes lábánál ezek a települések egy
kicsit összetartoznak, és nem véletlenül alakítottuk meg a Csákvári Önkormányzati Társulást is.
Korábban a Vértes-Gerecse is jól működött, ahogy a Zámolyi Közös Hivatal is, és akkor jött egy
döntés, hogy megyehatárokon nem léphetnek át a települések, és megszűnt a Vértes-Gerecse is.
Jönnek-mennek kormányok, de a mi szájízünk marad, és elvárják, hogy mindig úgy lépjünk, ahogy
kell, szavazógépek vagyunk?
Sajnálom, hogy nincs itt dr. Petrin László, jó lett volna, ha ezt hallja. A pénzügyi dolgok
rendeződjenek, ez fontos, és úgy kivinni a közhangulatba Gánton is ezt a helyzetet, hogy a Csákvári
központú közösség Bodmér és Vértesboglár számára is jó, nehogy holnap megint másképp legyen egy
rendelettel.
Spergelné Rádl Ibolya Gánt Község polgármestere:
Teljesen értem. Azzal kezdeném, hogy mi vagyunk a legkülönlegesebb helyzetben, mert sehova sem
kellünk. Az lenne a legjobb, ha önállóak lehetnénk. Voltunk iskolatársulásba Zámollyal, felmondtuk.
Ez nem szívügyi alapon történik, ez a pénzről szól. Átjöttünk Csákvárra, előtte nem kaptunk ilyen
részletes elszámolásokat, de jól jár Csákvár az óvoda esetében Gánttal.
A hivatallal kapcsolatban nekem sem tetszik, hogy nem látom a döntést a közlönyben, de én
felmertem szólalni a Megyeházán, Törő Gábor, dr. Molnár Krisztián, dr. Simon László előtt, és
megmondtam, hogy nem tetszik ez a döntés, mert nekem van egy jól bevált közös hivatalom.
Elmentem mindenkihez, Zámolynak 20 millió forintot jelentettünk, itt 10 milliót hozunk. Botond
felvetette, hogy férjünk bele abba az összegbe, amit hozunk, beleférnénk.
Mi kimutattuk, levezettük, még a hivatal fenntartása is bele fog férni, nem kell hozzá fizetni. Viszont
ha nem tudunk megegyezni most egymás között, akkor jön a Kormányhivatal és kőkeményen bele ír
mindent a szerződésbe.
Köszönjük, ha valahogy egyezségre tudunk jutni. Senki nem akar szembe menni a rendszerrel, én sem,
de jeleztem én is, kértem, hogy próbáljanak javítani a dolgon.
Javaslom, hogy fél év vagy negyed év után üljünk össze, jegyző asszonynak felhatalmazást adtam arra
is, hogy alakítsa át úgy a két fő munkabeosztását, hogy jó legyen, ezt rábízom.
Tóth Jánosné címzetes főjegyző
A megállapodás kiegészítése a következőkkel történt: „többletköltségét a települések lakosságszám
arányosan viselik, a tárgyévet megelőző év január 1-i lakosságszám figyelembevételével. „. Ez
pontosítva lett a 17.7 pontban, mely szerint „A Képviselő-testületek megállapodnak abban, hogy az
esetleges pénzügyi hozzájárulásról és annak módjáról külön határozatban döntenek.”
Balogh István Bodmér Község polgármestere:
A plusz egy főre nem tudja Bodmér elfogadni. Lehet, hogy pont ennyivel lépjük túl a központi
költségvetést. Ha Gátnak kell plusz fő, akkor fizesse, ha nem fér bele a költségvetésbe.
Illés Szabolcs Csákvár Város polgármestere
A tegnapi napon átszámoltuk, beleférünk a keretbe a három fővel, amennyiben a finanszírozás nem
megfelelő és túllépjük a keretet, azért építettük bele azt, hogy fél évente vizsgáljuk meg a
megállapodást, és ha egyértelműen felróható Gánt felé a többletkiadás, azt megtéríti.
Nacsák Tamás vértesboglári képviselő:
A jelenlegi kapacitásból ki lehet gazdálkodni a plusz egy főt, az olyan kapacitás, amit a három
településre használhatnánk, teljesen rendben van, hogy Gántnak van ilyen igénye, de az új riportokra
menne el.
Tóth Jánosné címzetes főjegyző
Az én kérésem is az volt, hogy ha csatlakozik Gánt, az elismert létszám szerinti plusz két fővel a gánti
plusz feladatokat nem tudjuk elvégezni. A konkrét feladatok ismeretében a mostani hivatali létszámra
nem tudom rátelepíteni, három főre szükség van .Ha az az álláspont, hogy jöjjön Gánt, de csak két
fővel, nekem akkor is kellene felvennem még egy főt a feladatok ellátásához. Akkor már célszerűbb
olyan valakit felvenni, akinek van helyismerete, gyakorlata.
A 13. pont tartalmazza a hivatali struktúrát, ez 27 fő összesen a négy településre.
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A finanszírozást 25, 4 főre kapjuk, mely a bér a dologi kiadások, a továbbképzés, a cafetéria összegét
teszi ki. Tekintettel arra, hogy a 2 fő gánti köztisztviselő minimálbért kap, és a hivatalban is a bértábla
szerint van megállapítva a bér összege, aszerint ki hány éve dolgozik, milyen végzettsége van, így nem
merítjük ki az egy főre jutó 4,5 millió forintos keretet. Gazdálkodhatok rugalmasan, ezért kérem a
testületeket, hogy bár az elismert létszám 25,3, fő, járuljon hozzá, hogy túlléphessem a létszámkeretet,
azért, hogy a feladatokat megfelelő színvonalon el tudjuk látni.
Ismerjük a köztisztviselői létszámot, a felsőfokú végzettségűek számát, így viszonylag pontosan
tudunk kalkulálni. A Hivatal költségvetése Gánt csatlakozásával 110 millió forint, ebből 97 millió
forint a bérköltség, a 27 főnek marad 20 millió forint összegű dologi kiadás.
A hivatal költségvetését mind a négy településnek el kell fogadnia. Célszerű együtt, de külön-külön is
lehetséges. A költségvetést már januárban látni fogja mindegyik testület, és ott már látni fogjuk, hogy
kijövünk-e a keretből. Amit most látunk a költségvetési törvénytervezetből, hogy nem változik az
elismert létszám, egy főre 4,5 millió forintot kapunk, ami összesen 110 millió forint. A költségvetésbe
belefér, ez válasz arra is, hogy a szakmai munka hogyan biztosítható. Mindenki nagyon leterhelt, azzal
is számoltunk, hogy a törvénytervezet szerint márciustól elviszi a járás az aktív korúak ellátását, ott
kapacitás szabadul fel, nem lesznek tovább terhelve a hivatali dolgozók. Előzőek szerint kalkuláltunk,
de végrehajtók vagyunk, alkalmazkodunk a testületek döntéséhez.
Katonáné dr. Venguszt Beatrix csákvári képviselő
Szerettem volna számítást kérni, de ez megtörtént. Gántért nagyon harcoltam 2013. elején, még levelet
is írtam, hogy ide kerüljön, és akkor azt a választ kaptam, hogy Ibolya nem akar a Bicskei Járáshoz
tartozni. Szeretném eloszlatni azt a képzetet, hogy dísznek vagyunk itt.
A Kormányhivatal kijelölés esetén csak azt mondja, hogy ide tartozik, ennyi fővel és kész. Azért
vagyunk itt, hogy ezt az alkut lebonyolítsuk. Javaslok felfüggesztő hatályt, akkor lépjen hatályba a
módosítás, ha hatályba lép a járások átszervezésével kapcsolatos döntés.
A 17.7 pont szerint a testületek megállapodnak abban, hogy a pénzügyi hozzájárulásról külön
határozatban döntenek, történt hivatkozás, ez praktikus, jó üzleti kapcsolat jegyében működik. Vitás
tartozás, elmaradt fizetés sem Vértesboglár, sem Bodmér esetében nem volt. Gántnál volt. Az óvodát
többféleképpen lehet arányosítani, Gánt maga felé próbált számolni, más településnél ilyen nem
fordult elő. Megállapodás kötés előtt könnyű módosítani, utána már közös megegyezés kell. A 18.
pontban a plusz egy fő nincs, függetlenül attól, hogy beleférünk a költségvetésbe. Ahogy az óvoda
kérdése megoldódott, az ügyelet kérdése is megoldódik, remélem, a továbbiakban ilyen vitás dolgok
nem lesznek.
Spergelné Rádl Ibolya Gánt Község polgármestere:
Az orvosi ügyelet elszámolására tegnap kaptunk anyagot.
Az óvoda az más, a mi hibánk, hogy nem kértük számon, hogy a nemzetiségi óvoda több normatívát
hozott. Mi hoztunk 9 millió forintot, át lehet úgy számolni, hogy mindennel, még a dologi kiadásokkal
is beleférünk, és marad is Csákvárnak.
A Hivatallal kapcsolatban már tervezetbe foglaltan bevállaltuk, hogy fenntartjuk a hivatalunkat, és a
jubileumi jutalmat is kifizetjük, még a végkielégítés megfizetését is vállaljuk. Azt pedig, hogy milyen
határozatot hoz a Kormányhivatal? Ők részletesen mindent bele fognak írni, 100%-osan ki fogják
dolgozni az együttműködési megállapodást.
Sztányi István Vértesboglár Község polgármestere:
Örülök ennek a csatlakozásnak, hiszen Gánt is kis település, mint mi, ide tartozik Csákvár
vonzáskörzetébe. Megtapasztaltam minden módját a hivatal működtetésének, önállóság, körjegyzőség,
közös hivatal. Erről többször vitatkoztunk, nem fogadom el azt, hogy az önálló hivatal a jó, minden
mindennel összefügg. Voltunk Száron is, és eljöttünk. Három fővel mentünk be, kettővel tudtunk
eljönni, nem volt vita, hogy mi lesz a harmadikkal, az önkormányzat feladata a harmadik főről
gondoskodni. Beszéltem az egy főt illető dologról, majd külön megállapodunk, ne most állapodjunk
meg.
A barátság alapja a pontos elszámolás, ezért vagyunk itt, hogy úgy módosítsuk a Megállapodást, hogy
mindenkinek megfelelő legyen. A harmadik fő költsége, amennyiben a későbbiekben nem
finanszírozható a hivatal költségvetéséből Gántot terhelje. Ez korrekt mindenki részéről. Átérzem a
helyzetet, annak idején úgy nézett ki, hogy sehova nem kellettünk, de ezt túl kell élni, én bízom benne,
hogy meg fogunk tudni állapodni. Nem tartottam szerencsésnek, hogy a plusz létszámot belemossuk
ide, mert kell még egy fő. Nem csak ez a költség kell, lesz aljegyző, az is terhelni fogja a
költségvetést, jövőre lesz autó is, annak is vannak költségei. Módosító javaslat, hogy az egy főről itt
írjunk, és ne csak a jubileumi jutalom, hanem a harmadik fő bére és költségvonzata is Gánt települést
terhelje.
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A Közös Hivatal Vértesboglár esetében működik, Bodméron is, annak, hogy kényelmi szempontból
legyen önálló hivatali kirendeltség plusz vonzatai vannak. Ezt a nézetemet senki nem tudja
megváltoztatni, ez tapasztalat.
Boros Norbert gánti képviselő :
Mi szeretünk a dolgok mélyére látni. Ebből adódott megközelítési nehézség az óvodával kapcsolatban
is. Mindent írjunk le, beszéljük meg, mi külön mentünk az óvodával, önálló lett, költséghatékonyabb,
olcsóbb, az orvosi ügyelet is kevesebbe kerül. Minket ezek a dolgok érdekelnek. Nem szeretnénk
kilógni, de a gántiak Székesfehérvár felé tendálnak inkább, ez vezérelt minket Zámoly irányába is. Ha
tudunk megállapodást kötni nincs később vita, ez a törekvésünk nekünk is. Az aljegyző bérére
visszatérve, nekünk csatlakoznunk kell, ez nem lesz kérdés, ez rajtunk kívül álló döntésből kifolyólag
szükséges. Ez a bér nem teljesen minket kell, hogy terheljen, ezt lakosságszám alapján kell
szétosztani, a harmadik főről pedig beszélni kell. A jelenlegi összegből finanszírozható a három fő.
Arról nem esett szó, hogy a harmadik fő ha idekerül a munkaideje fele felszabadul és mindenbe
besegíthet, pályázatírás, iktatás, bármi, fektessük le a szabályokat.
Sztányi István Vértesboglár Község polgármestere:
Amikor mi csatlakoztunk a plusz terhek miatt nem ütöttem annyira a vasat, az önálló kirendeltségért.
Ha a jegyzőnek az megfelel, hogy Gánton legyen kirendeltség és neki jó, legyen – bár nem tartom jó
megoldásnak - , ha jegyző lennék tiltakoznék.
Baross Botond gánti képviselő
Minden kérdéshez Excel táblán keresztül közelítek. Minket nem kérdeztek meg, kész tények elé
vagyunk állítva. Ha kérdés lenne Gánt merre csatlakozzon akkor Székesfehérvár, hiszen a település
minden ügyben oda orientálódik. Ha Zámoly vagy Csákvár, Zámolynak plusz 20 millió forintot
hoztunk, abból adódó költségvetés csökkentést mert minket átraknak ide, Csákváron látunk
növekedést abból, hogy ide raktak.
Zámolyon is van jegyző, aki annak a hivatalnak a vezetője, ő eltudja dönteni, hogyan oldja meg, és
van egy jegyzőnk itt is, aki szintén el tudja dönteni, hogy a feladatokat hány fővel, hogyan látja el. Az
ottani emberek hatékonyak, ha ő amellett érvel, és tudja bizonyítani Excel táblában, hogy a Gánti
kollegák üljenek inkább Csákváron. Jelenleg úgy vettem ki, hogy ő is egyetért azzal, hogy Gánton ül
az a két ember. Ha én arról kell, hogy döntsek hogyan passzírozom be a Gánti települést a Csákvári
Hivatalba elővenném a Csákvári Megállapodást, amiben egyértelmű,hogy lakosságszám arányosan
viselik a költségeket, kiszámolják a támogatást, és annyi embert alkalmaz amennyit akar, ott van az a
pont, hogy a többletköltségeket létszámarányosan szétosztják.
Bízzunk a jegyző asszonyban, hogy ő hatékonyság növelésből ki fogja mutatni. Két plusz egy fő, plusz
cafetéria, ezt 1/4-el számolták, mi létszámarányosan, beleírtuk a jubileumi jutalmat is, és összesen
plusz 600.000 forinttal jön ki Csákvár a normatívából. Kérdés, hogy működik-e?
Ha ezt a matekot követjük nem kérdés a harmadik fő. Jegyző asszony azt mondja, hogy kell.
Megkértem kollegánkat, hogy vegye elő a 2013. évi beszámolót, megnéztük, hogy mennek azok az
ügyek, amik fizikailag Gánton végződtek, indítottak. Akkor volt anyakönyvvezetőnk is, 850 aránylik a
27-hez volt ezen mutatószám alapján, mennyi ügy volt Zámolyon és mennyi Gánton. Mi ott mindent
elláttunk, nem két fővel dolgoztunk, Ibolya ott van, és a Karcsi is válaszol este 8 órakor is. Éjszaka emailezünk, aktív feladatellátás van. Egy megállapodás akkor igazságos, ha egyformán járul hozzá
mindenki.
Nem tartom igazságosnak, hogy lakosságszám arányosan viseljük a költségeket, és Gánt még plusz
összegeket vállaljon be. Ha mi akkor csatlakoznánk, mikor Csákvár átlépi a kettő helyett a három
települést, akkor nem 9,7 millió forintot hoznánk, hanem 20 millió forintot. A törvényalkotónak az
volt a szándéka, hogy jöjjön ki a hivatal a normatívából, a számok azt mutatják, hogy kijön.
Mi ehhez képest mondtuk azt, hogy ne várjuk meg, hogy ránk kényszerítsenek megoldást, mi vállaljuk
a jubileumi jutalmat, a végkielégítést, nem akarunk „lenyomni a hivatal torkán semmit”, azt
szeretnénk elkerülni, hogy fentről jelentkezzünk, mert nem tudtunk megállapodni. Mi jobban járnánk,
ha nem állapodunk meg, én azt látom.
Biró Dénesné Bodmér Község alpolgármestere:
A jogszabályban nem véletlenül van meghatározva, hogy hány fős lehet a hivatal. Ha három fővel
több, akkor is csak 23 főre kapunk támogatást, nem 26 főre.
Minden személyre 4, 58 millió forint támogatást kapunk, nem véletlen, hogy ennyit adnak, ebbe
beletartozik minden. Úgy gondolja Ön, hogy ki tudunk még egy személyt finanszírozni?
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Nem véletlenül állapítottak meg a létszámot, ilyen alapon minden település azt mondhatja, hogy még
belefér. Ha nem tudunk kijönni, hogy küldjem el a dolgozót, és hogy adjak végkielégítést? Nem
véletlenül került meghatározásra a maximum létszám.
Nacsák Tamás vértesboglári képviselő:
Jó ez az Excel tábla, tetszik. Egyszerű a kérdés, két eset van, nem foglalkozunk ezzel, van változás,
belenyomják a torkunkba, jön egy összeg, belefér- nem fér bele, ha viszont új lehetőség, újra kell
értékelnünk. Gántnak is van megszokott módszere, ez lehetőség, mi Vértesboglár, vagy Csákvár hogy
jövünk ki jobban? Nem irigykedek Gántra, de meg kell nézni, hogy mi mit nyerünk, mi marad nekünk.
Ezt bonyolultabb értékelni, bele kell tenni, hogy mi van Csákváron, Bodméron. Lehet, hogy
egyszerűbb, hogy mindenkinél ugyanazt nyújtjuk, ami van, és a változásra elég a fedezet, egy így lehet
fair.
Katonáné dr. Venguszt Beatrix csákvári képviselő
Teljesen egyetértek. Akkor igazságos, ha egyenlő elbánás van, a mostani megállapodásba tegyük bele,
ha jön Gánt, ugyanolyan feltételekkel jöhet. Tamás elmondta, amit szerettem volna.
Baross Botond gánti képviselő:
Egyetértünk. Az állítás az, hogy a delta forint és a delta költség, plusz 600.000 forint Csákvárnak. A
költségek levonása után plusz 600.000 forint marad, és plusz fél ember munkaideje. A kérdés az, hogy
tudja-e használni jegyző asszony a másik települések javára? Ha olyan megállapodást kötünk, amiben
plusz hozzájárulás van, megtakarítás esetén hogyan kapom meg a plusz hozzájárulást? A többi
település is azt mondaná, hogy eddig miért nem kapott többletet? Jövünk a normatíváért cserébe, és ha
jegyző asszony azt mondja, hogy ez így működik, akkor megnyugszunk. Ha minden kollega
roskadásig van, normázni lehet, lehet módosítani.
Javaslom, hogy amit bevállalt Gánt, a jubileumi jutalmat és az esetleges végkielégítést, kösse
dátumhoz, történetesen a 2015. évhez.
Sztányi István Vértesboglár Község polgármestere:
Jól hangzott a matek, de ez jogszabály, a kettő fő, az kettő fő. Nem lehet úgy számolni, hogy én
mennyit hozok be, ez nem négyünk összeadott valamije, mikor ide bejövünk, itt minden közös.
Baross Botond gánti képviselő:
Egyetértek.
Biró Dénesné Bodmér Község alpolgármestere:
Vértesboglár és Bodmér is kap normatívát, és Vértesboglár is két embert hozott.
Sztányi István Vértesboglár Község polgármestere:
A fennmaradó összeget élje fel a hivatal, vagy költse, amire szükséges.
Zolnai Sándor csákvári képviselő:
Mi a tegnapi napon kimerítően átbeszéltük, komoly aggályokat vetettünk fel, amire jegyző asszony
megadta a választ. Egy emberről beszélünk, akire szükség van. Lehet ezen vitatkozni, hogy kell-e, és
ki vállalja a költséget, de szükség van rá. Jegyző asszony ma is elmondta, hogy a költségvetésből
finanszírozható, és a plusz egy fő fél munkaidejében más települések ügyintézésébe is be fog tudni
segíteni. Kértünk biztosítékot, ha nem működik, és a költségvetésből nem finanszírozható, akkor
legyen biztosíték beépítve.
Nacsák Tamás vértesboglári képviselő:
Ha elfogadjuk, hogy a három ember belefér a költségvetésbe, akkor elfogadjuk a kockázatot és a
nyereséget is. Aggasztó, nekünk sem hiányzik plusz 100.000 forint kiadás. Nem tudunk másra
hagyatkozni, mint hogy belefér a központi támogatásba, vagy nem.
Biró Dénesné Bodmér Község alpolgármestere:
Mikor megalakult a Hivatal meg volt a számítás, hogy hány fővel működhet. Ha túllépjük a keretet,
közösen fizetjük. Most, hogy Gánt csatlakozik, meg volt adva, hány főt kap. Ha kettőt kap, akkor nem
hármat.
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Boros Norbert gánti képviselő:
Egyetértek. Közelítsük meg máshonnan. Csatlakozunk, fel kell vennünk plusz két főt. A plusz két fő
nem gánti, nem zámolyi, mi hozunk profi adós kolleganőt. Oda szeretnék kilyukadni, hogy embert kell
felvennünk közösen. Nem gánti embert. Van egy profi, aki jönne, és hoz négy óra szabadidőt. Lehet,
hogy a másik ember nem kell, ez fikció, de működik fél évig a hivatal, és meglátjuk, mi történik.
Véletlen eset, hogy ez az egy ember Gánthoz köthető.
Biró Dénesné Bodmér Község alpolgármestere:
Eddig nem volt szó róla, hogy veszünk fel plusz embert.
Tóth Jánosné címzetes főjegyző
Mikor először szóba került a csatlakozás, elmondtam, hogy ennek akkor van értelme, ha megfelelő
színvonalú szakmai munkát tudunk nyújtani. Ez csak úgy lehetséges, ha plusz létszámot tudunk
felvenni.
A Hivatal 110 millió forintos költségvetéséhez nem kell egyik önkormányzatnak sem hozzájárulni.
Osztottunk, szoroztunk, és megoldható az aljegyző bérének biztosítása, és egy pályázatos személyében
a munkánk színvonalát is emelni tudjuk, mindezt a finanszírozott költségvetésből. A megállapodást
mindegyik testületnek el kell fogadni, az aljegyző és a pályázatíró munkakör betöltése mindenképpen
szükséges lépések.
Gántra vonatkozóan kértem volna, három főt, Gánton ott van a nemzetiségi önkormányzat, a szociális
otthon, a sok külterület, az óvoda, olyan feladatok, amiket részletesen sorolhatnék.
A pénzügyi gazdálkodási feladatokat nem kell ragozni, az adósokat nem tudom jobban terhelni.
Három adósunk volt korábban, majd a járási átszervezést követően a három települést 2 fő látja el, le a
kalappal előttük, őket már nem tudom tovább terhelni, szükséges az 1 fő adós kolleganő alkalmazása.
A szociális ügyintézők is leterheltek, a feladatokat nem tudják csak munkaidőben elvégezni. Dia
hetente késő esti órákba nyúlóan vezeti a jegyzőkönyveket, - melyeket el is kell készíteni, - és másnap
reggel ugyanígy itt van. Nem tudja kivenni a túlórákat, pedig járna. Megbeszéltük, hogy a választást
követően megvalósítjuk, hogy testületi ülés másnapján később jövünk dolgozni, lecsúsztatjuk a
túlórákat, mert otthon is helyt kell állni, nem tudjuk megvalósítani. Még nincs készen a múlt heti
jegyzőkönyv, már a következő ülés anyagát kell csinálni.
Öt testületet szolgálunk ki jelenleg. Igyekszünk helyt állni, nem kell bizonyítani, de a meglévő
kapacitás kevés, ne az legyen, hogy a csúszót, szabadságot sem tudjuk kivenni. Angi Vértesboglári
Német Nemzetiségi Önkormányzat, Vértesboglár, Bodmér testületi üléseit jegyzőkönyvezi, az iktatást
végzi, neki sincs kapacitása a gánti jegyzőkönyvekre.
Kell a harmadik ember, hogy a testületi ügyeket vigye. Dönthetünk, hogy az elismert létszámot két
fővel fogadjuk be, de nekem a költségvetési lehetőségeim között a munkát el kell látnom, helyt akarok
állni a településeken, de a jelenlegi leterheltséget is csökkenteni kellene. Itt találtam erre lehetőséget,
hogy ezzel a létszámmal, és aljegyzővel amit még ki tudnék gazdálkodni. Beszéltük a kolleganőkkel,
hogy örülnének, ha 8 órát kellene dolgozni. Nem tudom hogy áll a költségvetés, mert nem vagyunk
még naprakészen lekönyvelve, eddig elég feszített volt a tempó, a három testület kiállt az mellett,
hozzá kellett járulni, nem volt lehetőség. Ha ki tudom gazdálkodni, engedjék meg, hogy legyen
aljegyző.
Az autóval kapcsolatban köszönjük, hogy a Csákvári Önkormányzati Társulás átadja a Hivatal részére,
hiszen a külterületi utakat is felügyelnünk kell, szükséges az autó. Nem kötelezhetem a dolgozókat,
hogy saját gépjárművel menjenek ki a rossz utakra. Ezzel az autóval ezt is biztosítani lehetne, illetve,
ha más településekre kellene menni, ha már a település ügyeit rendezzük, nagy segítség lenne.
Ezzel is számoltunk, mindent átrágtunk, az autó fenntartást abból a költségből fizetjük, amit eddig a
kollegáknak fizettük ki saját gépkocsi használatra. Több százezres költség amit az utazási elszámolásra
fordítunk, ezt nem a kollegáknak fizetnénk, hanem az autó fenntartására fordítanánk.
Talán kicsit a korábbinál is jobban, szűkebben kell gazdálkodnunk, de jelenleg úgy látjuk, hogy
megoldható. Tudni kell, milyen változásokon ment keresztül a hivatal, államigazgatási feladatokat
visznek el a járáshoz, állandó változások vannak, nem láthatjuk mi fog történni.
Hálás vagyok, hogy az épületet Csákvár Város Önkormányzata biztosítja, de a hivatal az idén
szigetelt, légkondicionálót szereltetett be, erre már a későbbiekben nem lesz lehetőség, de ezzel is az
önkormányzat vagyonát gyarapítottuk, és a munkakörülményeken javítottunk. De a feszített tempót
nem tudjuk vállalni, elfáradunk. Ha csak azt nézzük, hogy az irodavezetőkkel együtt - az elmúlt
időszakban alig volt szabad este -, minden településen üléseken veszünk részt, reggel folytatódik a
munka. A jegyző munkaideje is heti 40 óra, senki sem szólna, ha a késő estébe nyúló ülés után nem
jönnék másnap, de akkor nincs ellátva a feladat, határidők vannak. Nem mondhatom egyik testületnek
sem, és a dolgozók sem mondják azt, hogy nem teljesítjük a feladatokat mert nincs rá kapacitás, illetve
idő.
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Azonban ha ez az elvárás továbbra is, akkor engedjék meg, hogy gazdálkodjak a központi költségvetés
által biztosított összeggel, belefér, az elismert létszám fölötti létszámmal. A köztisztviselői bértábla
szerinti bért kell fizetni a köztisztviselőknek, kiszámíthatóak a lehetőséget. A hivatalban kevés a
felsőfokú végzettségű dolgozó, így tudom a plusz létszámot biztosítani.
Illés Szabolcs Csákvár Város polgármestere
Annyit szeretnék hozzáfűzni, és nem szeretnék senkit ismételni, de tetszik, vagy sem, a
megállapodásnak létre kell jönni. A cél, hogy egyik önkormányzat se járjon rosszul. Jegyző
asszonynak nem kell szabadkoznia, mindenki tudja milyen munkát végeznek. Én voltam az első aki
azt mondtam, hogy ebben a felállásban nem fog menni a munka, és szükségesnek látom aljegyző
felvételét. Hét testületet másképp nem lehet ellátni, mert a munka rovására fog menni. Tévedni
egyszer lehet, aztán majd jönnek a bírságok. Két-három hete ezen dolgozunk, hogy elég jó határozati
javaslat kerüljön ide. Nézhetjük minden irányból, sokkal jobbat nem lehet kihozni belőle. A kérdés,
hogy el tudjuk-e fogadni? Ezt a pénzt az állam adja, a kérdés, hogy Gánt vállalja-e azt, hogy az ő
idejövetelük plusz kiadást jelent. Itt rövidre tudjuk zárni a dolgot, nem kell belemenni minden
részletbe. A 17.8 pontba belekerülhet, hogy ha az állami támogatás nem fedezi a költségeket, Gánt
önkormányzata a különbözetet kifizeti.
Baross Botond gánti képviselő:
Csak a jövetelünk miatt keletkezett többlet költséget.
Balogh István Bodmér Község polgármestere:
2015 márciusától a járási hivatalok átvesznek feladatokat, ez létszámleépítéssel is jár?
Illés Szabolcs Csákvár Város polgármestere
Ez volt a következő dolog aminek utána jártam. A Járási Hivatal vezetőjével folytatott egyeztetés
során sarkalatos kérdés volt, hogy hozzánk csatlakozik Gánt, a járás pedig elvisz egy főt. Nem fognak
elvinni senkit, nekik erre a feladatra van státuszuk.
Tóth Jánosné címzetes főjegyző
Ennek feltételes módja kapcsán jelentkezett a 17.8 pont, ha szükségessé válik, a gánti dolgozók
végkielégítésről Gánt gondoskodik.
Winkler László vértesboglári képviselő:
Polgármester úr válaszolt, hogy Gántnak jó dolog, ha tudják a plusz főt hozni, de Vértesboglárnak és
Bodmérnak nem értem, hogy jó lenne. Nem látom értelmét, biztosítékok kellenek.
Mészáros Tamás csákvári képviselő távozott az ülésről, Csákvár Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 7 fővel határozatképes.
Balogh István Bodmér Község polgármestere:
Ezt akartam megerősíteni, hogy kifejtettem aggódásomat. A hivatal le van terhelve, jegyző asszony is,
úgy gondoljuk felelősek vagyunk a hivatalért is, az ott dolgozókért. Szó sem esett arról, hogy nem
értenénk egyet az aljegyző felvételével. Szükséges. Nem is értem, hogy ez hogy lehet kétséges.
Bodmér részéről nem az. A 17.4 és a 17.8 pontokban meghatározottakat, ha vállalja Gánt, akkor nincs
probléma, ha nem akkor Bodmér Képviselő-testülete nem tudja elfogadni a módosítást.
Spergelné Rádl Ibolya Gánt Község polgármestere:
A 17.4 pont korábban is így volt, a 17.8 pontba tudjuk beleírni, hogy a jelentkező plusz költséget Gánt
vállalja. Az együttműködési megállapodás szerint ha Gánt két főt hoz, akkor is fel kell venni embert.
Ha belefér a költségvetésbe, nem követelhetik rajtunk.
Katonáné dr. Venguszt Beatrix csákvári képviselő
Érzékelem, hogy mi lehet aggály. Ha itt ül a két fő, elláthat más feladatokat is. A pénzügyi irodán
egyik dolgozó tudja Vértesboglár dolgait, a másik Bodmérét, de a gánti kirendeltségen dolgozó nem
fog tudni itt ellátni semmi mást, neki ott a szolgálati helye. Jegyző asszony meggyőzően érvelt, és ő a
hivatal vezetője tiszteletben tartom amit elmondott. A munkaszervezés és a számok is őt igazolják.
Többször túlóráztunk, hihetetlen munkatempóban kell dolgozni. Ezt a munkaszervezést át kell
gondolni, azért érdekes dolog, hogy két fővel nem látható el, ők nem tudják ellátni a többletmunkát,
amit a gánti ügyek megkövetelnek. A helyettesítésről innen gondoskodni kell, de ide nem tudnak majd
behelyettesíteni, egyenlőtlenek a viszonyok, hiszen plusz kötelezettség van, de plusz nyereség nincs.
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A harmadik fő nem csak adó ügyeket fog ellátni, hanem adott esetben akár jegyzőkönyvet is készíthet,
ez megegyezés kérdése.
Spergelné Rádl Ibolya Gánt Község polgármestere:
A két fő, aki Gánton székel, bedolgozik Zámolya. Nehogy azt higgyék, hogy ott ülnek és nem
csinálnak semmi mást. Nekem nincs szükségem pályázatíróra, ezt én tartom kézben, az „hülyeség”,
hogy nem tudunk bedolgozni. Jegyző asszony feladata a munkaszervezés, teljes felhatalmazást kap,
úgy alakítja ki a munkaszervezetet, hogy tudjunk egymásnak segíteni. Nem kell, hogy a fél
munkaidejében nekem dolgozzon a harmadik fő, dolgozhat más településre is, jegyző asszony dolga
ennek kialakítása.
Illés Szabolcs Csákvár Város polgármestere
Elhangzott Ibolyától és Beától is, hogy ez már munkaszervezési kérdés. Bízzunk jegyző asszonyban,
hogy meg tudja oldani ezt a feladatot. A gántiak pedig tartani fogják, amit vállalnak.
Kérem Csákvár, Bodmér és Vértesboglár települések Képviselő-testületeit, amennyiben több
hozzászólás nincs, szavazzanak Gánt Község csatlakozási szándékának elfogadásáról.
Kérem, aki egyetért, kézfeltartással jelezze.
Csákvár Város Önkormányzata Képviselő-testülete jelenlévő 7 tagja, 6 (hat) „igen” szavazattal,
„nem” szavazat nélkül és 1 (egy) tartózkodással a következő határozatot hozza:
Csákvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének
458/2014. (XII. 02.) határozata
a Csákvári Közös Önkormányzati Hivatal fenntartásához való csatlakozási szándékról
Csákvár Város Önkormányzatának Képviselőtestülete, mint a Csákvári Közös Önkormányzati Hivatal
közös fenntartásában résztvevő Képviselő-testület megismerte Gánt Község Önkormányzata
Képviselő-testületének a Csákvári Közös Önkormányzati Hivatal közös fenntartásához való
csatlakozásának szándékát és úgy határozott, hogy azt elfogadja, hozzájárul a jelenlegi közös
fenntartást biztosító önkormányzatok 2015. január 1-től Gánt Község Önkormányzatával való
kibővítéséhez.
A Csákvári Közös Önkormányzati Hivatal létrehozására és működtetésére kötött, 2013. január 1-től
hatályos Megállapodást, valamint a Hivatal Alapító Okiratát 2015. január 1-től fenti döntésnek
megfelelően külön határozatba foglaltan módosítja.
Határidő: azonnal
Felelős: Polgármester
Sztányi István Vértesboglár Község polgármestere:
Kérem, aki egyetért Gánt Község Csákvári Közös Önkormányzati Hivatalba való csatlakozási
szándékának elfogadásával, kézfeltartással jelezze.
Vértesboglár Község Önkormányzata Képviselő-testülete 4 (négy) „igen” szavazattal, „nem”
szavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza:
Vértesboglár Község Önkormányzata Képviselőtestületének
141/2014. (XII. 02.) határozata
a Csákvári Közös Önkormányzati Hivatal fenntartásához való csatlakozási szándékról
Vértesboglár Község Önkormányzatának Képviselőtestülete, mint a Csákvári Közös Önkormányzati
Hivatal közös fenntartásában résztvevő Képviselő-testület megismerte Gánt Község Önkormányzata
Képviselő-testületének a Csákvári Közös Önkormányzati Hivatal közös fenntartásához való
csatlakozásának szándékát és úgy határozott, hogy azt elfogadja, hozzájárul a jelenlegi közös
fenntartást biztosító önkormányzatok 2015. január 1-től Gánt Község Önkormányzatával való
kibővítéséhez.
A Csákvári Közös Önkormányzati Hivatal létrehozására és működtetésére kötött, 2013. január 1-től
hatályos Megállapodást, valamint a Hivatal Alapító Okiratát 2015. január 1-től fenti döntésnek
megfelelően külön határozatba foglaltan módosítja.
Határidő: azonnal
Felelős: Polgármester
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Balogh István Bodmér Község polgármestere:
Kérem, aki egyetért Gánt Község Csákvári Közös Önkormányzati Hivatalba való csatlakozási
szándékának elfogadásával, kézfeltartással jelezze.
Bodmér Község Önkormányzata Képviselő-testülete 4 (négy) „igen” szavazattal, „nem” szavazat
és tartózkodás nélkül következő határozatot hozza:
Bodmér Község Önkormányzata Képviselőtestületének
117/2014. (XII. 02.) határozata
a Csákvári Közös Önkormányzati Hivatal fenntartásához való csatlakozási szándékról
Bodmér Község Önkormányzatának Képviselőtestülete, mint a Csákvári Közös Önkormányzati
Hivatal közös fenntartásában résztvevő Képviselő-testület megismerte Gánt Község Önkormányzata
Képviselő-testületének a Csákvári Közös Önkormányzati Hivatal közös fenntartásához való
csatlakozásának szándékát és úgy határozott, hogy azt elfogadja, hozzájárul a jelenlegi közös
fenntartást biztosító önkormányzatok 2015. január 1-től Gánt Község Önkormányzatával való
kibővítéséhez.
A Csákvári Közös Önkormányzati Hivatal létrehozására és működtetésére kötött, 2013. január 1-től
hatályos Megállapodást, valamint a Hivatal Alapító Okiratát 2015. január 1-től fenti döntésnek
megfelelően külön határozatba foglaltan módosítja.
Határidő: azonnal
Felelős: Polgármester
Illés Szabolcs Csákvár Város polgármestere
A második határozati javaslat a Csákvári Közös Önkormányzati Hivatal Megállapodásának
módosításáról szól. A 17.8 pontba beépítésre került, hogy amennyiben az állami támogatás nem
elegendő a feladatellátás finanszírozására, a felmerülő többletköltségek megfizetését Gánt Község
Önkormányzata vállalja.
Sztányi István Vértesboglár Község polgármestere:
Illetve az egy fő bérét és járulékait.
Baross Botond gánti képviselő:
Amint csatlakozunk a Hivatalba nincs gánti létszám. Harmadik fél jön ide, tegyük fel, hogy felmond,
jön valaki más, eltűnik. Mi van akkor, ha csatlakozunk és másfél hónap múlva megszüntetjük a
hivatalt? Akkor rossz a szerződés.
Katonáné dr. Venguszt Beatrix csákvári képviselő:
Nézzük meg, hogy Gántnak mi a kockázata. Jegyző asszony elmondta, hogy a hivatal költségvetéséből
biztosítani tudja a dologi, személyi bér, és járuléki kiadásokat. Ez azt jelenti, hogy elég érdekesen
fordulhat elő olyan, hogy nem fedezi a kiadásokat a támogatás. Az idei évben szigetelni kellett, ezt
jövőre nem fogja tudni vállalni. Jelenleg még 20 millió forint áll rendelkezésre dologi kiadások
fedezésére. Ebben benne van Gánt kiadása is. Ha ez megnyugtatja a kedélyeket, 20 millió forint
tartalék áll rendelkezése, hogy lefedjék az egy fő biztonsági beépítését. Legfeljebb gazdasági nehézség
lesz a jövőben, hogy még jobban kell takarékoskodni a dologi kiadásokkal. Ez különösebb kockázatot
nem jelent, jubileumi jutalom egyszer van, egy alkalommal, a közös költségeket mindenki a saját
hivatala vonatkozásában fizeti. Ezt érdemes elfogadni, kockázatot nem jelent.
Baross Botond gánti képviselő:
Egy fő, az nem definiálható. Mennyi forint, melyik fő? Mi történik akkor, ha jegyző asszony azt
mondja, hogy három „szuperman” jött át Gántról, és csákvári dolgozót fog elküldeni? Javaslom, hogy
Gánt jubileumi jutalomra és végkielégítésre vonatkozó vállalása 2015. évre szóljon.
Katonáné dr. Venguszt Beatrix csákvári képviselő:
Aki miatt felvételre kerül a plusz fő, annak kell finanszírozni is.
Balogh István Bodmér Község polgármestere:
A három településnek azonos a véleménye. Számszerűsíteni kell. Meg kell nézni a központi
költségvetés mennyit biztosít, mennyi egy főre eső járandóság. Nincs vita, hogy itteni, ottani. Ha hiány
keletkezik, azt az összeget teszi hozzá Gánt.
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Katonáné dr. Venguszt Beatrix csákvári képviselő
Ez sok lenne Gántnak, méltánytalanul magas. A három főből legyen egy, mivel két fő minimálbéres,
állapodjunk meg, hogy a jelenlegi legkisebb bérrel rendelkező személy végkielégítésének megfelelő
összeg. Gánt vállalja, hogy csatlakozására tekintettel áthelyezésre kerülő köztisztviselő esetében, a
jelenleg legkisebb munkabérrel rendelkező, jelenlegi végkielégítésének megfelelő összeg felső
határáig téríti meg, a további létszámcsökkentést közösen finanszíroznánk.
Zolnai Sándor csákvári képviselő:
A dátum elfogadható, a kockázat pedig 2015. végéig éljen, addigra látni fogjuk van-e hiány, és
mekkora.
Biró Dénesné Bodmér Község alpolgármestere:
A háromból kettő dolgozó kint lenne Gánton a kirendeltségen. A jegyzői feladatok is itt vannak
Csákváron. Így nem lehet igazságosan elosztani a feladatokat. Ha itt lenne az a két fő csak akkor.
Tóth Jánosné címzetes főjegyző
Mivel a járásnak és a rendőrségnek is adtunk át egy-egy helyiséget, jelenleg nincs szabad helyiségünk
a hivatalban. Komoly gondot okozna, hogy hova ültessem őket, nincs szabad iroda. De van
informatikusunk, aki meg tudja oldani a hálózati összekötést, így nem látom akadályát annak, hogy a
két ember a csákvári hivatali munkában is részt vegyen. A szükség, ahogy hozza, megoldjuk a
problémákat, az ne legyen akadály, hogy Gánton van kirendeltség.
Biró Dénesné Bodmér Község alpolgármestere:
Olyan komoly dolog az, hogy ha keletkezik többletköltség, azt Gánt fizesse? Ha az állam által
engedélyezett létszámkeret után kapott normatíva nem fedezi a Közös Hivatal költségeit, a
különbözetet akkor Gánt fizesse a későbbiek során.
Illés Szabolcs Csákvár Város polgármestere
Javaslom, hogy tartsunk 5 perc szünetet.
19 óra 4 perckor az ülés folytatódik.
Illés Szabolcs Csákvár Város polgármestere
A 17.8 pont kiegészítése a következők szerint történik meg: „Gánt Község Önkormányzatának
Képviselő-testülete vállalja, hogy az áthelyezéssel átkerülő köztisztviselő 2015. évben esedékes
jubileumi jutalmát teljes egészében költségvetéséből kiegyenlíti, továbbá ha törvénymódosítás miatt
köztisztviselői létszámcsökkentést kell végrehajtani – tekintettel arra, hogy Gánt település
csatlakozásával elismert két fő köztisztviselő helyett három fő áthelyezéssel történő foglalkoztatását
vállalta a Hivatal - egy fő végkielégítésének fedezetét költségvetéséből biztosítja.
Gánt Község Önkormányzatának Képviselőtestülete kinyilvánítja, hogy ha az e pontban leírt
kötelezettség kifizetését három napon belül nem téríti meg a Hivatal részére, azonnali beszedési
megbízást engedményez, ennek jogosultságáról számlavezető pénzintézetét értesíti.”
Amennyiben több kérdés, hozzászólás nincs, kérem a Csákvári Képviselő-testületet, ha egyetért a
kiegészítéssel, és elfogadja az előterjesztett határozati javaslatot, kézfeltartással jelezze.
Csákvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 8 (nyolc) „igen” szavazattal, „nem”
szavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza:
Csákvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének
459/2014. (XII. 02.) határozata
a Csákvári Közös Önkormányzati Hivatal fenntartását és működtetését biztosító Megállapodás I. számú
módosításáról
I.
Csákvár Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Csákvári Közös Önkormányzat Hivatal fenntartásáról és
működtetéséről szóló Megállapodás I számú módosítását megismerte és azt elfogadja.
II.
Csákvár, Bodmér, Vértesboglár és Gánt települések Önkormányzatának Képviselőtestületei a Csákvári Közös
Önkormányzati Hivatal létrehozására és működtetéséről szóló Megállapodás (továbbiakban: Megállapodás)
tartalmát 2015. január 1-jétől a következők szerint módosítják:
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1./ A Megállapodás bevezető része kiegészül:
„Gánt Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a 181/2014.(XI.24.) számú határozatába foglaltan
kinyilvánította, hogy 2015. január 1-től csatlakozni kíván a Csákvári Közös Önkormányzati Hivatal közös
fenntartásához és működtetéséhez. Csákvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 459/2014. (XII.
02.) számú, Bodmér Község Önkormányzata Képviselőtestületének 118/2014. (XII. 02.) számú, Vértesboglár
Község Önkormányzata Képviselőtestületének 142/2014. (XII. 02.) számú határozatával a csatlakozási
szándékot elfogadta és hozzájárult a közös fenntartás kibővítéséhez.”
2./ A Megállapodás 1.pontja 1.1 -1.3 alpontjaiban szereplő lakosság számnál a 2014. január 1-jei
állapot szerinti lakosságszám szerepel, az
1.1 pont kiegészül: „képviseli: Illés Szabolcs polgármester”,
1.2. pont kiegészül „képviseli:Balogh István polgármester”
1.3 pont kiegészül „képviseli: Sztányi István polgármester” szövegrésszel,
és kiegészül a következő 1.4. ponttal:
„1.4. Gánt Község Önkormányzata 2015. január 1-től
székhelye: 8082 Gánt Hegyalja u. 25.
lakosságszám 2014. január 1-i állapot szerint: 831fő
képviseli: Spergelné Rádl Ibolya polgármester”
A Csákvári Közös Önkormányzati Hivatal székhelytelepülése: Csákvár város”
3./ A Megállapodás 2.3 pontja kiegészül a következővel:
„Csákvári Közös Önkormányzati Hivatal Gánti Kirendeltsége
2.3.3. 8082 Gánt Hegyalja u. 25. sz.”
4./ A Megállapodás 2.5 pontjában szereplő illetékességi terület kiegészül „Gánt” település
közigazgatási területével
5./ A Megállapodás 3.3 pontja helyébe a következő 3.3 pont kerül:
„3.3. A Közös Önkormányzati Hivatal ellátja munkamegosztási megállapodás alapján:”
6./ A Megállapodás kiegészül a következő 3.2.4. ponttal:
„3.2.4. Gánt Község Önkormányzata nyilvántartási száma: 362247„
7./ A Megállapodás kiegészül a következő 3.3.5 ponttal
„3.3.5. Gánti Német Nemzetiségi Egységes Óvoda és Bölcsőde
8082 Gánt Táncsics u. 4.”
8./ A Megállapodás 4. pontja kiegészül a Vértesboglár Német Nemzetiségi Önkormányzat – melynek
székhelye: 8085, Vértesboglár, Alkotmány u. 3.sz. szövegrész után a következő
„Gánti Nemzetiségi Önkormányzat, melynek székhelye:8082 Gánt Hegyalja u. 25. sz.”
szövegrésszel
9./ A Megállapodás 6.1 pontjában szereplő „három” település helyébe „négy” település kerül
a 6.1.1. pont helyébe a következő 6.1.1 pont kerül:
„6.1.1. Csákvár Város Önkormányzata, Bodmér Község Önkormányzata, Vértesboglár Község
Önkormányzata és Gánt község Önkormányzata működésével.”
A 6.2 pont kiegészül”Gánt település tekintetében továbbá a Gánti Német Nemzetiségi
Önkormányzat működésével” kapcsolatos feladatellátásra.
10./ A Megállapodás 7.2 pontja kiegészül: „Gánt Község Önkormányzata polgármestere”
szövegrésszel, továbbá a Csákvár, Bodmér Vértesboglár települések felsorolás „Gánt” településsel.
11./ A Megállapodás 8. pontja kiegészül a következő 8.11. ponttal:
„8.11. Az Mötv. előírásai szerint ellátja a talált tárgyakra vonatkozó hatáskörébe utalt feladatokat.”
12./ A Megállapodás 9. pontja kiegészül a „Gánti Német Nemzetiségi önkormányzat” szövegrésszel, a
9.2 pont a „Gánti Német Nemzetiségi Önkormányzat” szöveggel.
A 9.3 pont értelemszerűen kiegészül a” Gánt Község Önkormányzatának Képviselőtestülete és a
Gánti Német Nemzetiségi Önkormányzat között „ szövegrésszel.
13./ A Megállapodás 11.4 pontja helyébe a következő 11.4 pont és 11.5 pont kerül:
„11.4 A Közös Önkormányzati Hivatal kirendeltséget Csákvári Közös Önkormányzati
Hivatal Gánti Kirendeltsége néven a Gánt Község Önkormányzata
Képviselőtestületének tulajdonában és fenntartásában lévő 8082 Gánt Hegyalja u. 25. sz.
alatti épületben működtet.
11.5 A lakossági ügyfélfogadást ügyfélszolgálati megbízottak útján az alábbi helyszíneken
biztosítja:
11.5.1. 8085 Bodmér Vasvári Pál u. 58 sz. alatti Községháza
11.5.2. 8085 Vértesboglár Alkotmány u. 3.sz. alatti Községház
14./ A Megállapodás 12. pontja helyébe a következő 12. pont kerül:
„12. A Csákvári Közös Önkormányzati Hivatal munka- és ügyfélfogadási rendjét a Szervezeti és
Működési Szabályzata tartalmazza.”
15./ A Megállapodás 13. pontjába a következő 13. pont kerül:
„13. A Képviselőtestületek a Közös Önkormányzati Hivatal szervezeti felépítésében és
létszámában az alábbiak szerint állapodnak meg:
13.1. Jegyző: 1 fő
13.2. Aljegyző: 1 fő
13.3. Igazgatási belső szervezeti egység: 8 fő
13.4. önkormányzati és társulási feladatokat ellátó szervezeti egység: 7 fő
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13.5. Gazdálkodási belső szervezeti egység: 9 fő
13.6. Takarító, hivatalsegéd: 1 fő
16./ A Megállapodás 14. 1. pontja értelemszerűen kiegészül „Gánt Község Önkormányzata
polgármesterével,” a 14.2. pontban szereplő „mindkét polgármester” szövetrész helyébe „mind a
négy polgármester” szövegrész kerül.
17./ A Megállapodás 15. pontjához tartozó alpontok értelemszerűen kiegészítésre kerülnek „Gánt
Község Önkormányzatának Képviselő-testülete” szövegrésszel.
18./ A Megállapodás 17.3. pontja kiegészül a Gánti Kirendeltség helyszínét biztosító gánti 178. hrsz.-ú
8082 Gánt Hegyalja u. 25. sz. hivatali épület működtetéséről, a munkavégzéshez szükséges dologi
költségekről Gánt Község Önkormányzata” szövegrész kerül.
19./ A Megállapodás 17.4. pontja helyébe a következő 17.4 pont kerül:
„17.4. A Közös önkormányzati Hivatal állami költségvetési hozzájárulással nem fedezett
valamennyi többletköltségét a települések lakosságszám arányosan viselik a tárgyévet megelőző
év január 1-jei lakosságszám figyelembevételével.
20./ A Megállapodás 17. pontja kiegészül a következő 17.8 ponttal:
„l7,8.
Gánt Község Önkormányzatának Képviselő-testülete vállalja, hogy az áthelyezéssel
átkerülő köztisztviselő 2015. évben esedékes jubileumi jutalmát teljes egészében
költségvetéséből kiegyenlíti, továbbá ha törvénymódosítás miatt köztisztviselői
létszámcsökkentést kell végrehajtani – tekintettel arra, hogy Gánt település csatlakozásával
elismert két fő köztisztviselő helyett három fő áthelyezéssel történő foglalkoztatását vállalta a
Hivatal - egy fő végkielégítésének fedezetét költségvetéséből biztosítja.
Gánt Község Önkormányzatának Képviselőtestülete kinyilvánítja, hogy ha az e pontban
leírt kötelezettség kifizetését három napon belül nem téríti meg a Hivatal részére, azonnali
beszedési megbízást engedményez, ennek jogosultságáról számlavezető pénzintézetét értesíti.
21./ A Megállapodás 20. pontja helyébe a következő 20 pont kerül:
„20. A Képviselőtestületek vállalják, hogy a Közös Önkormányzati Hivatal esetleges megszűnése
esetén a személyi állomány tovább foglalkoztatását biztosítják akként, hogy a
székhelyhivatalban dolgozó köztisztviselők továbbfoglalkoztatásáról – 5 fő kivételével –
Csákvár Város Önkormányzata, 2 fő köztisztviselő továbbfoglalkoztatásáról Vértesboglár
Község Önkormányzata, 3 fő köztisztviselő továbbfoglalkoztatásáról Gánt Község
Önkormányzata gondoskodik.”
22./ A Megállapodás 22. pontja értelemszerűen kiegészül „Gánt Község Önkormányzata”
szövegrésszel.
23./ A Megállapodás teljes szövegében a „Csákvár Nagyközség” elnevezés „Csákvár Város”-ra változik,
tekintettel a település 2013. július 15-től történő várossá nyilvánítására.
A fenti módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Megállapodást e határozat 1. számú melléklete tartalmazza.
Határidő: 2014. december 31.
Felelős: jegyző
1. sz. melléklet

MEGÁLLAPODÁS
CSÁKVÁRI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL
létrehozására és működtetésére
(egységes szerkezetben a 2015. január 1-től hatályos módosítással
Csákvár, 2012. december 17.
Hatálybalépés időpontja: 2013. január 1.
Jóváhagyva:
Csákvár Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének 325/2012. (XII.06) határozata
Bodmér Község Önkormányzata Képviselőtestületének 67/2012. (XII.6) határozata
Vértesboglár Község Önkormányzata Képviselőtestületének 120/2012. (XII.6) határozata
A 2015. január 1-től hatályos Megállapodást jóváhagyta:
Csákvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 459/2014. (XII.02) határozata
Bodmér Község Önkormányzata Képviselőtestületének 118/2014. (XII.2) határozata
Vértesboglár Község Önkormányzata Képviselőtestületének 142/2014. (XII.2) határozata
Gánt Község Önkormányzata Képviselőtestületének 186/2014. (XII.2) határozata
Csákvár Város Önkormányzata Képviselőtestülete, Bodmér Község Önkormányzata Képviselőtestülete,
Vértesboglár Község Önkormányzata Képviselőtestülete és Gánt Község Önkormányzatának Képviselőtestülete
a „Magyarország helyi önkormányzatairól” szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. – továbbiakban: Mötv. – 85. § - 86.§ai alapján, az „államháztartásról” szóló 2011. évi CXCV. tv. 8. §-ában, és „a közszolgálati tisztviselőkről” szóló
2011. évi CXCIX. tv. – továbbiakban: Kttv. – rendelkezéseiben foglaltak figyelembevételével Közös
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Önkormányzati Hivatal létrehozására és működtetésére jelen Megállapodásban foglalt tartalommal állapodnak
meg:
Gánt Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a 181/2014.(XI.24.) számú határozatába foglaltan
kinyilvánította, hogy 2015. január 1-től csatlakozni kíván a Csákvári Közös Önkormányzati Hivatal közös
fenntartásához és működtetéséhez. Csákvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 459/2014. (XII. 02.)
számú, Bodmér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 118/2014. (XII. 02.) számú, Vértesboglár
Község Önkormányzata Képviselőtestületének 142/2014. (XII. 02.) számú határozatával a csatlakozási
szándékot elfogadta és hozzájárult a közös fenntartás kibővítéséhez.
1. Csákvár Nagyközség Önkormányzatának Képviselőtestülete, Bodmér Község Önkormányzatának
Képviselőtestülete és Vértesboglár Község Önkormányzatának Képviselőtestülete az Mötv. 84. § (1)
bekezdésében rögzített feladatok ellátására - a 2012. december 31-napjáig Csákvár Nagyközség, Bodmér
Község és Vértesboglár Község körjegyzőségi feladatait ellátó Csákvári Nagyközség Önkormányzata
Polgármesteri Hivatala Alapító Okiratának módosításával, a Polgármesteri Hivatal átszervezésével 2013. január 1-i kezdő hatállyal
határozatlan időtartamra hozták létre és közösen működtetik:
a CSÁKVÁRI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATALT.
A Csákvári Közös Önkormányzati Hivatal közös fenntartói:
1.1. Csákvár Város Önkormányzata
székhelye: 8083 Csákvár, Szabadság tér 9. sz.
lakosságszáma 2014. január 1-i állapot szerint: 5249 fő
képviseli: Illés Szabolcs polgármester
1.2. Bodmér Község Önkormányzata
székhelye: 8080 Bodmér, Vasvári P. u. 58. sz.
lakosságszáma 2014. január 1-i állapot szerint: 255 fő
képviseli: Balogh István polgármester
1.3. Vértesboglár Község Önkormányzata
székhelye: 8085 Vértesboglár, Alkotmány u. 3. sz.
lakosságszáma 2024. január 1-i állapot szerint: 910 fő
képviseli: Sztányi István polgármester
1.4. Gánt Község Önkormányzata (2015. január 1-től)
székhelye: 8082 Gánt, Hegyalja út 25. sz.
lakosságszáma 2014. január 1-i állapot szerint: 831 fő
képviseli: Spergelné Rádl Ibolya polgármester
2.

3.

A Csákvári Közös Önkormányzati Hivatal székhelytelepülése: Csákvár Város
A Közös Önkormányzati Hivatal – továbbiakban: KÖH 2.1. Elnevezése:
Csákvári Közös Önkormányzati Hivatal
2.2. Székhelye:
8083 Csákvár, Szabadság tér 9. sz.
2.3. Telephelyei:
ügyfélszolgálati megbízott általi ügyfélfogadást biztosítva:
2.3.1
8080 Bodmér, Vasvári P. utca 58. sz.
2.3.2.
8085 Vértesboglár, Alkotmány utca 3. sz.
Csákvári Közös Önkormányzati Hivatal Gánti Kirendeltsége:
2.3.3.
8082 Gánt, Hegyalja u. 25.
2.4. A Közös Önkormányzati Hivatal bélyegző felirata:
Csákvári Közös Önkormányzati Hivatal
8083 Csákvár, Szabadság tér 9.
A bélyegző közepén Magyarország címerével.
2.5. Illetékességi területe:
Csákvár, Bodmér, Vértesboglár és Gánt települések teljes
közigazgatási területe.
A Közös Önkormányzati Hivatal jogállása:
3.1.
Önálló jogi személy
3.2.
A KÖH közös működtetése a fenntartó Önkormányzatok Magyar Államkincstárnál vezetett
törzskönyvi nyilvántartási számait nem érinti:
3.2.1. Csákvár Nagyközség Önkormányzata nyilvántartási száma:
727057
3.2.2. Bodmér Község Önkormányzata nyilvántartási száma:
364461
3.2.3. Vértesboglár Község Önkormányzata nyilvántartási száma:
364450
3.2.4. Gánt Község Önkormányzata nyilvántartási száma:
362247
3.3.
A Közös Önkormányzati Hivatal ellátja munkamegosztási megállapodás alapján:
3.3.1. Mese-Vár Óvoda
8083 Csákvár, Ady E. u. 2.
3.3.2. Gondozási Központ és Idősek Otthona
8083 Csákvár, Szent István u. 13.
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Floriana Könyvtár
8083 Csákvár, Széchenyi u. 8.
3.3.4. Vértesboglári Általános Művelődési Központ
8085 Vértesboglár, Alkotmány u. 14.
3.3.5. Gánti Német Nemzetiségi Egységes Óvoda és Bölcsőde
8082 Gánt, Táncsics u. 4.
önállóan működő helyi önkormányzati költségvetési szervek pénzügyi-gazdálkodási feladatait.
3.3.3.

3.4.

Ellátja továbbá a Gróf Eszterházy Móric Általános Iskola - 8083 Csákvár, Szabadság tér 8. sz. –
működtetésével kapcsolatos pénzügyi-gazdálkodási feladatokat.
A Képviselőtestületek az Áht. 8. § (2) bekezdése s az Ávr. 4. § (1) bekezdése c) pontjában
foglaltak alapján megállapodnak abban, hogy a Közös Önkormányzati Hivatal irányító szerve:
Csákvár Város Önkormányzata Képviselőtestülete
székhelye: 8083 Csákvár, Szabadság tér 9. sz.
mely gyakorolja az Áht. 9. § (1) bekezdésében meghatározott irányítói jogkört azon kivétellel,
hogy a Közös Önkormányzati Hivatal Alapító Okiratának megállapítására s annak módosítására,
továbbá a Közös Önkormányzati Hivatal, mint helyi önkormányzati költségvetési szerv
megszüntetésére, továbbá éves költségvetése tekintetében engedélyezett létszáma s az Áht. 23. §
(2) bekezdés b) pontjában nevesített előirányzatai megállapítására s éves költségvetési
beszámolója elfogadására a Képviselőtestületek együttesen jogosultak.
Az elfogadott Alapító Okirat s annak módosításai törzskönyvi nyilvántartásba való bejegyzése
érdekében az Alapító Okirat – s annak módosítása – Magyar Államkincstár részére történő
megküldésére, s valamennyi szükséges intézkedés megtételére irányító szervi jogkörében Csákvár
Város Önkormányzata Képviselőtestülete jogosult, egyben köteles.

4.

A Csákvári Közös Önkormányzati Hivatal gondoskodik
a Vértesboglári Német Nemzetiségi
Önkormányzat – melynek székhelye: 8085 Vértesboglár, Alkotmány utca 3. sz., Gánti Nemzetiségi
Önkormányzat, melynek székhelye: 8082 Gánt, Hegyalja u. 25. sz. - Áht. 27. § (2) bekezdésében foglalt a
helyi nemzetiségi önkormányzatok bevételeivel, kiadásaival kapcsolatban a tervezési, gazdálkodási,
ellenőrzési, finanszírozási, adatszolgáltatási és beszámolási feladatokról, s „a nemzetiségek jogairól” szóló
2011. évi CLXXIX. tv. 80. §-ában foglalt működésükkel kapcsolatos feladatok ellátásáról.

5.

A Képviselőtestületek kölcsönösen rögzítik, hogy a Csákvári Közös Önkormányzati Hivatal működése
jogfolytonos, - jelen Megállapodás a helyi önkormányzati költségvetési szerv jogi személyiségét nem érinti,
törzskönyvi nyilvántartási száma, adószáma, pénzintézeti számlaszáma változatlan.
A Közös Önkormányzati Hivatal működésére vonatkozó jelen Megállapodás Csákvár Város
Önkormányzata jegyzőjének kinevezését, továbbá a Polgármesteri Hivatal köztisztviselőinek jogviszonyát
- a Polgármesteri Hivatal átszervezésére tekintettel - szintén nem érinti a jegyző és a köztisztviselők
közszolgálati jogviszonya változatlanul fennáll.

6.

A Közös Önkormányzati Hivatal a képviselőtestületek által működtetett egységes hivatal, mely ellátja:
6.1.

6.2.

7.

A négy település tekintetében az Mötv. 84. § (1) bekezdése alapján az alábbi feladatokat:
6.1.1. Csákvár Város Önkormányzata, Bodmér Község Önkormányzata, Vértesboglár Község
Önkormányzata, és Gánt Község Önkormányzata működésével,
6.1.2. a polgármesterek, vagy a jegyző feladat és hatáskörébe tartozó ügyek döntésre való
előkészítésével és végrehajtásával összefüggő feladatokat,
6.1.3. továbbá közreműködik az Önkormányzatok egymás közötti, valamint az állami
szervekkel történő együttműködéseinek összehangolásában.
Vértesboglár település tekintetében továbbá a Vértesboglári Német Nemzetiségi Önkormányzat,
Gánt település tekintetében a Gánti Német Nemzetiségi Önkormányzat működésével kapcsolatos
az Áht. 27. § (2) bekezdésében meghatározott gazdálkodási és „a nemzetiségek jogairól” szóló
2011. évi CLXXIX. tv. 80. §-ában részletezett feladatokat.

A Közös Önkormányzati Hivatal vezetője: a Jegyző.
7.1.
7.2.

7.3.

A Jegyző kinevezése feltételeit a Kttv. 247. § (1) bekezdése rögzíti, a képesítési feltételek alól
felmentés nem adható.
A Jegyzőt Csákvár Város Önkormányzata polgármestere, Bodmér Község Önkormányzata
polgármestere, Vértesboglár Község Önkormányzata polgármestere, és Gánt Község
Önkormányzata polgármestere nevezi ki és menti fel.
A Jegyző kinevezéséhez, felmentéséhez a polgármesterek lakosságszám arányos többségi döntése
szükséges.
Többségi a döntés akkor, ha Csákvár, Bodmér, Vértesboglár és Gánt települések
összlakosságszámát 100 %-nak tekintve a polgármesterek által leadott azonos nevű szavazatok
alapján az adott településekre vonatkoztatott százalékarány összesítve meghaladja az 50%-ot.
A Jegyző tekintetében az egyéb munkáltatói jogkört Csákvár Város Önkormányzata polgármestere
gyakorolja.
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7.4.

8.

A Jegyző Mötv.-ben meghatározott feladatai:
8.1.
8.2.
8.3.
8.4.
8.5.
8.6.
8.7.
8.8.
8.9.
8.10.
8.11.

9.

A jegyzői pályázati felhívásról a polgármesterek a 7.2. pontban foglaltak szerint döntenek,
melynek előkészítésével kapcsolatos feladatokat Csákvár Város Önkormányzata polgármestere
látja el.

Dönt a jogszabály által hatáskörébe utalt államigazgatási ügyekben.
Gyakorolja a munkáltatói jogokat a Közös Önkormányzati Hivatal köztisztviselői és
munkavállalói tekintetében.
Gondoskodik a fenntartó Önkormányzatok működtetésével kapcsolatos feladatok ellátásáról.
Tanácskozási joggal vesz részt a – fenntartó - Képviselőtestületek és a képviselőtestületek
bizottságainak ülésén.
Jelzi a Képviselőtestületeknek, a Képviselőtestületek szerveinek és a polgármestereknek, ha a
döntésük, működésük jogszabálysértő.
Évente beszámol a Képviselőtestületeknek a Hivatal tevékenységéről.
Döntésre előkészíti a polgármesterek hatáskörébe tartozó államigazgatási ügyeket.
Dönt azokban a hatósági ügyekben, amelyeket a Képviselőtestületek és a polgármesterek adnak át.
Dönt a hatáskörébe utalt önkormányzati és önkormányzati hatósági ügyekben.
A hatáskörébe tartozó ügyekben szabályozza a kiadmányozás rendjét.
Az Mötv. előírása szerint ellátja a talált tárgyakra vonatkozó hatáskörébe utalt feladatokat.

A Jegyző Vértesboglár Német Nemzetiségi Önkormányzat, és Gánti Német Nemzetiségi Önkormányzat
működéséhez kapcsolódó feladatai:
9.1.

9.2.

9.3.

Gondoskodik mindazon gazdálkodási feladatok hivatali ellátásáról, melyet az Áht.
27. § (2) bekezdése a helyi nemzetiségi önkormányzatok gazdálkodásával kapcsolatosan
meghatároz.
A „nemzetiségek jogairól” szóló 2011. évi CLXXIX. tv. 80. § (4) bekezdésében foglaltak alapján
részt vesz a Vértesboglári Német Nemzetiségi Önkormányzat, és a Gánti Német Nemzetiségi
Önkormányzat testületi ülésein s jelzi, amennyiben törvénysértést észlel.
Gondoskodik mindazon feladat közös önkormányzati hivatali feladat ellátásáról, melyet
Vértesboglár Község Önkormányzata Képviselőtestülete és a Vértesboglári Német Nemzetiségi
Önkormányzat, valamint Gánt Község Önkormányzata és a Gánti Német Nemzetiségi
Önkormányzat között létrejött Megállapodás a 2011. évi CLXXIX. törvény 80. §-ban foglalt
feladatok teljesítéséhez a Közös Önkormányzati Hivatal részére meghatároz, avagy a
Polgármesteri Hivatal részére meghatározott.

10. A Jegyző tartós távolléte esetén, avagy a jegyzői munkakör betöltetlensége esetén a helyettesítésről a Közös
Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatában foglaltak az irányadóak, mely helyettesítés
időtartama a 6 hónapot nem haladhatja meg.
11. A Csákvári Közös Önkormányzati Hivatal a Jegyző vagy megbízottja által:
11.1. A székhely Csákvár Városban lévő Közös Önkormányzati Hivatalban hétfőn 8 00 órától –1200 óráig;
szerdán 800 órától -1730 óráig; csütörtökön 800 órától -1200 óráig ügyfélfogadást biztosít.
A Jegyző a Csákvári Közös Önkormányzati Hivatalban látja el munkáját, melyből szerdai napokon
800 órától - 1200 óráig jegyzői fogadóórát tart.
11.2. Bodmér Községben a 11.4.1. pontban nevesített telephelyen keddi napokon 8 00 órától -1200 óráig
ügyfélfogadást biztosít.
11.3. Vértesboglár Községben biztosított 11.4.2. pont szerinti telephelyen keddi napokon 13 30 órától - 1730
óráig biztosítja az ügyfélfogadást.
11.4. A Közös Önkormányzati Hivatal kirendeltséget, Csákvári Közös Önkormányzati Hivatal Gánti
Kirendeltsége néven a Gánt Község Önkormányzata Képviselőtestületének tulajdonában és
fenntartásában lévő 8082 Gánt Hegyalja u. 25. sz. alatti épületben működtet.
11.5. A lakossági ügyfélfogadást ügyfélszolgálati megbízottak útján az alábbi helyszíneken biztosítja:
11.5.1. 8085 Bodmér, Vasvári Pál u. 58. sz. alatti Községháza,
11.5.2. 8085 Vértesboglár, Alkotmány utca 3. sz. alatti Községház.
12. A Csákvári Közös Önkormányzati Hivatal munka- és ügyfélfogadási rendjét a Szervezeti és Működési
Szabályzata tartalmazza.
13. A Képviselőtestületek a Közös Önkormányzati Hivatal szervezeti felépítésében és létszámában az alábbiak
szerint állapodnak meg:
13.1. jegyző: 1 fő
13.2. aljegyző: 1 fő
13.3. igazgatási belső szervezeti egység: 8 fő
13.4. önkormányzati és társulási feladatokat ellátó szervezeti egység: 7 fő
13.5. gazdálkodási belső szervezeti egység: 9 fő
13.6. takarító hivatalsegéd: 1 fő
14. A Közös Önkormányzati Hivatal köztisztviselői tekintetében a munkáltatói jogokat a Jegyző gyakorolja.
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14.1. A munkáltatói jogkör gyakorlás körében a köztisztviselők – foglalkoztatottak- kinevezéséhez,
bérezéséhez, felmentéséhez, jutalmazásához - az általuk meghatározott körben - Csákvár Város
Önkormányzata polgármestere, Bodmér Község Önkormányzata polgármestere , Vértesboglár
Község Önkormányzata polgármestere és Gánt Község Önkormányzata polgármestere egyetértése
szükséges.
14.2. Az egyetértési jog gyakorlása érdekében a Jegyző a tervezett munkáltatói döntés előtt köteles a
polgármestereket megkeresni, a döntés érvényességéhez – amennyiben jogkörüket fenntartják mind a négy polgármester aláírása szükséges.
14.3. A polgármesterek az Őket megillető egyetértési jogkörükben eltérő álláspontjuk esetén mindaddig
egyeztetnek 3 munkanapos időközönként, míg közöttük azonos álláspont ki nem alakul.
Amennyiben a Jegyző megkeresésétől számított 30 napon belül mind három polgármester részéről
az egyetértést tanúsító nyilatkozat nem áll rendelkezésére, úgy a Jegyző részéről az érvényes
munkáltatói intézkedés nem hozható meg.
14.4. A Közös Önkormányzati Hivatal köztisztviselőinek, munkavállalóinak a foglalkoztatásával,
juttatásaikkal kapcsolatos szabályozás egységes.
15.

A Kttv. 237. §- ában foglalt a juttatásokkal és támogatásokkal kapcsolatos önkormányzati rendelet
megalkotására Csákvár Város Önkormányzata Képviselőtestülete jogosult.
15.1

15.2

15.3

15.4

15.5

A szociális, jóléti, kulturális, egészségügyi juttatásokra, szociális és kegyeleti támogatások
megállapítására, s annak módosítására vonatkozó rendelettervezetet a Jegyző köteles Csákvár
Város Önkormányzata Képviselőtestülete napirendet tárgyaló ülését megelőző 30 nappal korábban
Bodmér Község Önkormányzata, Vértesboglár Község Önkormányzata és Gánt Község
Önkormányzata polgármestere részére megküldeni.
Bodmér Község Önkormányzata Képviselőtestülete, Vértesboglár Község Önkormányzata
Képviselőtestülete, és Gánt Község Önkormányzata Képviselőtestülete soron következő ülésén, de
legkésőbb 20 napon belül a rendelet tervezetben foglaltakról véleményt nyilvánít, melyet a Közös
Önkormányzati Hivatalt vezető Jegyző részére írásban a polgármesterek megküldenek.
Amennyiben a 15.2. pont alatti Képviselőtestületek a tervezetben foglaltakkal nem értenek egyet,
úgy indoklással ellátott álláspontjukat a rendelet megalkotását megelőzően a Jegyzőnek Csákvár
Város Önkormányzata Képviselőtestülete ülésén kell ismertetnie.
Amennyiben az egyetértését meg nem adó Önkormányzat Képviselőtestülete(k) indokolásában
foglaltak megalapozottak, úgy a három Önkormányzat polgármestere által egyeztetett újabb
javaslat szerint az eljárást ismételten le kell folytatni.
Ha a 15.2. pont szerinti Önkormányzatok Képviselőtestületei indokaikat nem fogalmazzák meg,
avagy azt nem ismertetik, illetőleg a benne foglaltak megalapozatlanok, úgy Csákvár Város
Önkormányzat Képviselőtestülete ezen utóbbi tényt megállapító döntését követően az eredeti
javaslat szerinti tartalmú önkormányzati rendelet a székhely Önkormányzat Képviselőtestülete
által megalkotható.

16. A Képviselőtestületek a Közös Önkormányzati Hivatal munkájával kapcsolatos kérdésekben szükség
szerint célszerűen együttes ülésen határozhatnak.
Ha valamelyik képviselőtestület a Közös Önkormányzati Hivatalt érintő kérdésben kezdeményezi együttes
ülés tartását, a kezdeményező gondoskodik – a polgármester és a jegyző útján – az ülés összehívásáról, az
előterjesztés elkészítéséről.
A Képviselőtestületek részéről együttes döntés szükséges, különösen az alábbi előterjesztésekről:
16.1.
16.2.
16.3.

A Közös Önkormányzati Hivatal éves költségvetése Áht. 23. § (2) bekezdés b) pontja szerinti
megállapítása, az éves költségvetési beszámoló adatai elfogadása.
Közös Önkormányzati Hivatal munkájáról szóló éves beszámoló a 16.1. pont szerinti éves
költségvetési beszámolóhoz kapcsolódóan.
A Közös Önkormányzati Hivatal Alapító Okirata s annak módosításai jóváhagyása.

17. A Csákvári Közös Önkormányzati Hivatal működési költségeit a következők szerint biztosítják a
Képviselőtestületek:
17.1.

17.2.

A Közös Önkormányzati Hivatal működési fedezeteként szolgálnak a mindenkor hatályos éves
állami költségvetési törvényben a közös hivatali működéséhez meghatározott központi
költségvetési hozzájárulások, melyet a Magyar Államkincstár Csákvár Város Önkormányzata e
célra elkülönített számlájára folyósít.
A Közös Önkormányzati Hivatal költségvetésének részét képezik a jegyző és a köztisztviselők,
munkavállalók rendszeres és nem rendszeres személyi juttatásai, azaz a cafetéria juttatások,
közlekedési költségtérítések, s egyéb foglalkoztatáshoz kapcsolódó költségek, beleértve a
továbbképzéssel kapcsolatosan felmerülő költségeket is, továbbá a Közös Önkormányzati Hivatal
működtetése során felmerülő dologi költségek (papír, írószer, telefon, Internet, gépjárműhasználat,
a székhely hivatal üzemeltetésével kapcsolatos víz, villany, fűtés, csatorna s egyéb
közműszolgáltatások költsége, stb.).
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17.3.

17.4.

17.5.

17.6.
17.7.
17.8.

A bodméri lakossági ügyfélfogadás helyszínét biztosító bodméri 110/1 hrsz-ú, 8080 Bodmér,
Vasvári P. u. 58. sz. – hivatali épület működtetéséről, s az ügyfélfogadáshoz szükséges dologi
költségekről Bodmér Község Önkormányzata, a vértesboglári helyszínű ügyfélfogadást biztosító
vértesboglári 252/5 hrsz-ú, 8085 Vértesboglár, Alkotmány utca 3. szám alatti hivatali épület
működtetéséről, s az ügyfélfogadáshoz szükséges dologi költségekről Vértesboglár Község
Önkormányzata, A gánti lakossági ügyfélfogadás helyszínét biztosító gánti 178 hrsz-ú, 8082 Gánt,
Hegyalja u. 25. sz. – hivatali épület működtetéséről, s az ügyfélfogadáshoz szükséges dologi
költségekről Gánt Község Önkormányzata gondoskodik saját költségviselésük mellett, ezen
működési, továbbá dologi költségeket a Közös Önkormányzati Hivatal éves költségvetése nem
tartalmazza, azok közvetlenül az érintett Önkormányzatok éves költségvetésének részét képezik.
A Közös Önkormányzati Hivatal állami költségvetési hozzájárulással nem fedezett valamennyi
többletköltségét a települések lakosságszám arányosan viselik, a tárgyévet megelőző év január 1-i
lakosságszám figyelembevételével.
A Közös Önkormányzati Hivatal Áht. 23. § (2) bekezdés b) pontjában meghatározottak szerinti:
– engedélyezett létszámát,
– költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok
szerinti bontásban
Csákvár Város Önkormányzata éves költségvetéséről szóló önkormányzati rendelete tartalmazza.
A Közös Önkormányzati Hivatal önálló elemi költségvetéssel rendelkezik, melyet a négy
Képviselőtestület a költségvétési rendeletének tárgyalásával egy időben elfogad.
A Képviselőtestületek megállapodnak abban, hogy az esetleges pénzügyi hozzájárulásról és annak
módjáról külön határozatban döntenek.
Gánt Község Önkormányzatának Képviselő-testülete vállalja, hogy az áthelyezéssel átkerülő
köztisztviselő 2015. évben esedékes jubileumi jutalmát teljes egészében költségvetéséből
kiegyenlíti, továbbá ha törvénymódosítás miatt köztisztviselői létszámcsökkentést kell végrehajtani tekintettel arra, hogy Gánt település csatlakozásával elismert 2 fő köztisztviselő helyett három fő
áthelyezéssel történő foglalkoztatását vállalta a hivatal - egy fő végkielégítésének fedezetét
költségvetéséből biztosítja.
Gánt Község Önkormányzatának Képviselő-testülete kinyilvánítja, hogy ha az e pontban leírt
kötelezettség kifizetését 3 napon belül nem téríti meg a Hivatal részére, azonnali beszedési
megbízást engedményez, ennek jogosultságáról számlavezető pénzintézetét értesíti.

18. A Közös Önkormányzati Hivatal vagyona Csákvár Város Önkormányzata által biztosított ingatlan, tárgyi
eszközök, berendezési tárgyak és egyéb ingóságok térítésmentes használati joga, melyet a Csákváron, 2011.
június 30-napján kelt Csákvár Város – Bodmér Község – Vértesboglár Község körjegyzőségi feladatait
ellátó Csákvár Város Önkormányzati Hivatala közös fenntartására és működtetésére létrejött Megállapodás
mellékletét képező 2011. december 31-i állapotnak megfelelő leltár tartalmaz, mely jelen Megállapodás 1.
számú mellékletét képezi.
18.1.
A leltárban szereplő egyes vagyontárgyak változatlanul Csákvár Város Önkormányzata
tulajdonában maradnak, kizárólag az ingyenes használati jog illeti meg a Közös Önkormányzati
Hivatalt.
18.2.
Jelen megállapodás megszűnése esetén a 2011. december 31-i állapotnak megfelelő leltárban
szereplő vagyontárgyak használati joga ismételten a jogot biztosító Önkormányzatot illeti meg.
19. A Közös Önkormányzati Hivatal vagyonát képezik a Csákvári Polgármesteri Hivatal vagyontárgyai –
melyeket 2012. december 31-napjával felveendő – a Megállapodás 2. számú mellékletét képező
leltárjegyzékben szereplő vagyontárgyak, továbbá a Közös Önkormányzati Hivatal működése során a
költségvetése terhére vásárolt, vagy egyéb jogcímen szerzett vagyon (ingatlan, tárgyi eszköz, egyéb
ingóság), mely a Közös Önkormányzati Hivatal tulajdonába kerül.
19.1. A Közös Önkormányzati Hivatal megszűnése esetén ezen vagyontárgyak megosztása az
Önkormányzatok által a vásárláskor viselt költségek arányában történik, melyekre nézve a
tulajdonközösség megszüntetési eljárás a 19.2. pontban foglaltakkal azonos.
19.2. A más szervtől kapott, ingyenesen átvett és a megszűnéskor meglévő vagyon (ingatlan, tárgyi eszköz,
stb.) megosztása lakosságarányosan történik oly módon, hogy a vagyontárgy azon Önkormányzat
tulajdonában marad, melynek tulajdonában lévő iroda felszerelését képezte a vagyontárgy, az érintett
Önkormányzat pedig a másik két Önkormányzat tulajdoni hányadát a megszűnés időpontjában
fennálló forgalmi értéken pénzben megváltja.
20. A Képviselőtestületek vállalják, hogy a Közös Önkormányzati Hivatal esetleges megszűnése esetén a
személyi állomány tovább foglalkoztatását biztosítják akként, hogy a székhelyhivatalban dolgozó
köztisztviselők továbbfoglalkoztatásáról – 5 fő kivételével - Csákvár Város Önkormányzata, 2 fő
köztisztviselő továbbfoglalkoztatásáról Vértesboglár Község Önkormányzata, 3 fő továbbfoglalkoztatásáról
Gánt Község Önkormányzata gondoskodik.
20.1. A Közös Önkormányzati Hivatal megszűnése esetén a Jegyző jogviszonyának megszűnésével
kapcsolatos juttatásokat a települések önkormányzatai lakosságszám arányában biztosítják.
20.2. A Közös Önkormányzati Hivatal megszűnése esetén a zárszámadást követően elfogadott
pénzmaradvány az Önkormányzatokat a többletköltségek viseléséhez biztosított előirányzat
arányában illeti meg.

21

21. A Közös Önkormányzati Hivatal működésének ellenőrzését, a feladatok egyeztetését a polgármesterek
együttesen végzik.
22. Csákvár Város Önkormányzata, Bodmér Község Önkormányzata, Vértesboglár Község Önkormányzata és
Gánt Község Önkormányzata az „információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról” szóló
2011. évi CXII. törvényben meghatározott közérdekű adatok megismerhetősége érdekében külön-külön
önálló honlappal rendelkeznek, melyeken történő a
37. § (1) bekezdésében meghatározottak kötelező megjelentetéséről a Csákvári Közös Önkormányzati
Hivatal gondoskodik.
23. A Csákvári Közös Önkormányzati Hivatal az önkormányzati ciklus időtartama alatt nem szüntethető meg, s
ezen időtartamon belül annak fenntartásához csatlakozni, abból kiválni sem lehet.
24. A Közös Önkormányzati Hivatal, mint helyi önkormányzati költségvetési szerv megszüntetéséről az
általános önkormányzati választások napját követő 60 napon belül állapodhatnak meg a
Képviselőtestületek.
25. A Közös Önkormányzati Hivatal közös fenntartásához csatlakozás a 24. pontban foglalt időtartamon belül
lehet, amennyiben:
25.1. annak Mötv. 85. § (1) bekezdésében foglalt feltételei fennállnak, s
25.2. a Képviselőtestületek a csatlakozás elfogadásával döntenek jelen Megállapodás csatlakozó
Önkormányzat Képviselőtestületével együtt történő módosításáról.
26. Csákvár Város Önkormányzata Képviselőtestülete, Bodmér Község Önkormányzata Képviselőtestülete és
Vértesboglár Község Önkormányzata Képviselőtestülete kölcsönösen rögzítik, hogy a „Magyarország helyi
önkormányzatairól” szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. – Mötv. – 156. § (2) bekezdésére figyelemmel a
közöttük Csákváron, 2011. június 30-napján létrejött Csákvár Város –Bodmér Község – Vértesboglár
Község körjegyzőségi feladatait ellátó Csákvár Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatala közös
fenntartására és működtetésére vonatkozó Megállapodás 2014. december 31-napján hatályát veszti.
A módosított Megállapodást annak elolvasása, tartalmának megértése után a Képviselőtestületek nevében eljáró
polgármesterek, mint önkormányzati akarattal teljességgel megegyezőt helybenhagyólag saját kezűleg aláírták.
Csákvár, 2014. december „9.”
/: Illés Szabolcs:/
Csákvár Város Önkormányzata
polgármestere

/: Balogh István László:/
Bodmér Község Önkormányzata
polgármestere

/: Sztányi István :/
Vértesboglár Község Önkormányzata
polgármestere
Záradék:

/: Spergelné Rádl Ibolya :/
Gánt Község Önkormányzata
polgármestere

A 2015. január 1-től hatályos módosított Megállapodást a Képviselőtestületek alábbi határozataikkal
jóváhagyólag elfogadták:
·
·
·
·

Csákvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 459/2014.(XII.2.) határozatával.
Bodmér Község Önkormányzata Képviselőtestületének 118/2014.(XII.2.) határozatával.
Vértesboglár Község Önkormányzata Képviselőtestületének 142/2014.(XII.2.) határozatával.
Gánt Község Önkormányzata Képviselőtestületének 186/2014.(XII.2.) határozatával.
/: Tóth Jánosné :/
Csákvár Város Önkormányzata
címzetes főjegyzője

Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

Sztányi István Vértesboglár Község polgármestere:
Kérem, aki egyetért a Közös Hivatal fenntartását biztosító megállapodás előterjesztés szerinti
módosításával az elhangzott módosítás beépítésével együtt, valamint az egységes szerkezetbe foglalt
megállapodással, kézfeltartással jelezze.
Vértesboglár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 4 (négy) „igen” szavazattal, „nem”
szavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza:
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Vértesboglár Község Önkormányzata Képviselő-testületének
142/2014. (XII. 02.) határozata
a Csákvári Közös Önkormányzati Hivatal fenntartását és működtetését biztosító Megállapodás I. számú
módosításáról
I.
Vértesboglár Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a Csákvári Közös Önkormányzat Hivatal
fenntartásáról és működtetéséről szóló Megállapodás I számú módosítását megismerte és azt elfogadja.
II.
Csákvár, Bodmér, Vértesboglár és Gánt települések Önkormányzatának Képviselőtestületei a Csákvári Közös
Önkormányzati Hivatal létrehozására és működtetéséről szóló Megállapodás (továbbiakban: Megállapodás)
tartalmát 2015. január 1-jétől a következők szerint módosítják:
1./ A Megállapodás bevezető része kiegészül:
„Gánt Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a 181/2014.(XI.24.) számú határozatába foglaltan
kinyilvánította, hogy 2015. január 1-től csatlakozni kíván a Csákvári Közös Önkormányzati Hivatal közös
fenntartásához és működtetéséhez. Csákvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 459/2014. (XII.
02.) számú, Bodmér Község Önkormányzata Képviselőtestületének 118/2014. (XII. 02.) számú, Vértesboglár
Község Önkormányzata Képviselőtestületének 142/2014. (XII. 02.) számú határozatával a csatlakozási
szándékot elfogadta és hozzájárult a közös fenntartás kibővítéséhez.”
2./ A Megállapodás 1.pontja 1.1 -1.3 alpontjaiban szereplő lakosság számnál a 2014. január 1-jei
állapot szerinti lakosságszám szerepel, az
1.1 pont kiegészül: „képviseli: Illés Szabolcs polgármester”,
1.2. pont kiegészül „képviseli:Balogh István polgármester”
1.3 pont kiegészül „képviseli: Sztányi István polgármester” szövegrésszel,
és kiegészül a következő 1.4. ponttal:
„1.4. Gánt Község Önkormányzata 2015. január 1-től
székhelye: 8082 Gánt Hegyalja u. 25.
lakosságszám 2014. január 1-i állapot szerint: 831fő
képviseli: Spergelné Rádl Ibolya polgármester”
A Csákvári Közös Önkormányzati Hivatal székhelytelepülése: Csákvár város”
3./ A Megállapodás 2.3 pontja kiegészül a következővel:
„Csákvári Közös Önkormányzati Hivatal Gánti Kirendeltsége
2.3.3. 8082 Gánt Hegyalja u. 25. sz.”
4./ A Megállapodás 2.5 pontjában szereplő illetékességi terület kiegészül „Gánt” település
közigazgatási területével
5./ A Megállapodás 3.3 pontja helyébe a következő 3.3 pont kerül:
„3.3. A Közös Önkormányzati Hivatal ellátja munkamegosztási megállapodás alapján:”
6./ A Megállapodás kiegészül a következő 3.2.4. ponttal:
„3.2.4. Gánt Község Önkormányzata nyilvántartási száma: 362247„
7./ A Megállapodás kiegészül a következő 3.3.5 ponttal
„3.3.5. Gánti Német Nemzetiségi Egységes Óvoda és Bölcsőde
8082 Gánt Táncsics u. 4.”
8./ A Megállapodás 4. pontja kiegészül a Vértesboglár Német Nemzetiségi Önkormányzat – melynek
székhelye: 8085, Vértesboglár, Alkotmány u. 3.sz. szövegrész után a következő
„Gánti Nemzetiségi Önkormányzat, melynek székhelye:8082 Gánt Hegyalja u. 25. sz.”
szövegrésszel
9./ A Megállapodás 6.1 pontjában szereplő „három” település helyébe „négy” település kerül
a 6.1.1. pont helyébe a következő 6.1.1 pont kerül:
„6.1.1. Csákvár Város Önkormányzata, Bodmér Község Önkormányzata, Vértesboglár Község
Önkormányzata és Gánt község Önkormányzata működésével.”
A 6.2 pont kiegészül”Gánt település tekintetében továbbá a Gánti Német Nemzetiségi
Önkormányzat működésével” kapcsolatos feladatellátásra.
10./ A Megállapodás 7.2 pontja kiegészül: „Gánt Község Önkormányzata polgármestere”
szövegrésszel, továbbá a Csákvár, Bodmér Vértesboglár települések felsorolás „Gánt” településsel.
11./ A Megállapodás 8. pontja kiegészül a következő 8.11. ponttal:
„8.11. Az Mötv. előírásai szerint ellátja a talált tárgyakra vonatkozó hatáskörébe utalt feladatokat.”
12./ A Megállapodás 9. pontja kiegészül a „Gánti Német Nemzetiségi önkormányzat” szövegrésszel, a
9.2 pont a „Gánti Német Nemzetiségi Önkormányzat” szöveggel.
A 9.3 pont értelemszerűen kiegészül a” Gánt Község Önkormányzatának Képviselőtestülete és a
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Gánti Német Nemzetiségi Önkormányzat között „ szövegrésszel.
13./ A Megállapodás 11.4 pontja helyébe a következő 11.4 pont és 11.5 pont kerül:
„11.4 A Közös Önkormányzati Hivatal kirendeltséget Csákvári Közös Önkormányzati
Hivatal Gánti Kirendeltsége néven a Gánt Község Önkormányzata
Képviselőtestületének tulajdonában és fenntartásában lévő 8082 Gánt Hegyalja u. 25. sz.
alatti épületben működtet.
11.5 A lakossági ügyfélfogadást ügyfélszolgálati megbízottak útján az alábbi helyszíneken
biztosítja:
11.5.1. 8085 Bodmér Vasvári Pál u. 58 sz. alatti Községháza
11.5.2. 8085 Vértesboglár Alkotmány u. 3.sz. alatti Községház
14./ A Megállapodás 12. pontja helyébe a következő 12. pont kerül:
„12. A Csákvári Közös Önkormányzati Hivatal munka- és ügyfélfogadási rendjét a Szervezeti és
Működési Szabályzata tartalmazza.”
15./ A Megállapodás 13. pontjába a következő 13. pont kerül:
„13. A Képviselőtestületek a Közös Önkormányzati Hivatal szervezeti felépítésében és
létszámában az alábbiak szerint állapodnak meg:
13.1. Jegyző: 1 fő
13.2. Aljegyző: 1 fő
13.3. Igazgatási belső szervezeti egység: 8 fő
13.4. önkormányzati és társulási feladatokat ellátó szervezeti egység: 7 fő
13.5. Gazdálkodási belső szervezeti egység: 9 fő
13.6. Takarító, hivatalsegéd: 1 fő
16./ A Megállapodás 14. 1. pontja értelemszerűen kiegészül „Gánt Község Önkormányzata
polgármesterével,” a 14.2. pontban szereplő „mindkét polgármester” szövetrész helyébe „mind a
négy polgármester” szövegrész kerül.
17./ A Megállapodás 15. pontjához tartozó alpontok értelemszerűen kiegészítésre kerülnek „Gánt
Község Önkormányzatának Képviselő-testülete” szövegrésszel.
18./ A Megállapodás 17.3. pontja kiegészül a Gánti Kirendeltség helyszínét biztosító gánti 178. hrsz.-ú
8082 Gánt Hegyalja u. 25. sz. hivatali épület működtetéséről, a munkavégzéshez szükséges dologi
költségekről Gánt Község Önkormányzata” szövegrész kerül.
19./ A Megállapodás 17.4. pontja helyébe a következő 17.4 pont kerül:
„17.4. A Közös önkormányzati Hivatal állami költségvetési hozzájárulással nem fedezett
valamennyi többletköltségét a települések lakosságszám arányosan viselik a tárgyévet megelőző
év január 1-jei lakosságszám figyelembevételével.
20./ A Megállapodás 17. pontja kiegészül a következő 17.8 ponttal:
„l7,8.
Gánt Község Önkormányzatának Képviselő-testülete vállalja, hogy az áthelyezéssel
átkerülő köztisztviselő 2015. évben esedékes jubileumi jutalmát teljes egészében
költségvetéséből kiegyenlíti, továbbá ha törvénymódosítás miatt köztisztviselői
létszámcsökkentést kell végrehajtani – tekintettel arra, hogy Gánt település csatlakozásával
elismert két fő köztisztviselő helyett három fő áthelyezéssel történő foglalkoztatását vállalta a
Hivatal - egy fő végkielégítésének fedezetét költségvetéséből biztosítja.
Gánt Község Önkormányzatának Képviselőtestülete kinyilvánítja, hogy ha az e pontban
leírt kötelezettség kifizetését három napon belül nem téríti meg a Hivatal részére, azonnali
beszedési megbízást engedményez, ennek jogosultságáról számlavezető pénzintézetét értesíti.
21./ A Megállapodás 20. pontja helyébe a következő 20 pont kerül:
„20. A Képviselőtestületek vállalják, hogy a Közös Önkormányzati Hivatal esetleges megszűnése
esetén a személyi állomány tovább foglalkoztatását biztosítják akként, hogy a
székhelyhivatalban dolgozó köztisztviselők továbbfoglalkoztatásáról – 5 fő kivételével –
Csákvár Város Önkormányzata, 2 fő köztisztviselő továbbfoglalkoztatásáról Vértesboglár
Község Önkormányzata, 3 fő köztisztviselő továbbfoglalkoztatásáról Gánt Község
Önkormányzata gondoskodik.”
22./ A Megállapodás 22. pontja értelemszerűen kiegészül „Gánt Község Önkormányzata”
szövegrésszel.
23./ A Megállapodás teljes szövegében a „Csákvár Nagyközség” elnevezés „Csákvár Város”-ra változik,
tekintettel a település 2013. július 15-től történő várossá nyilvánítására.
A fenti módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Megállapodást e határozat 1. számú melléklete tartalmazza.
Határidő: 2014. december 31.
Felelős: jegyző
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1. sz. melléklet

MEGÁLLAPODÁS
CSÁKVÁRI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL
létrehozására és működtetésére
(egységes szerkezetben a 2015. január 1-től hatályos módosítással
Csákvár, 2012. december 17.
Hatálybalépés időpontja: 2013. január 1.
Jóváhagyva:
Csákvár Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének 325/2012. (XII.06) határozata
Bodmér Község Önkormányzata Képviselőtestületének 67/2012. (XII.6) határozata
Vértesboglár Község Önkormányzata Képviselőtestületének 120/2012. (XII.6) határozata
A 2015. január 1-től hatályos Megállapodást jóváhagyta:
Csákvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 459/2014. (XII.02) határozata
Bodmér Község Önkormányzata Képviselőtestületének 118/2014. (XII.2) határozata
Vértesboglár Község Önkormányzata Képviselőtestületének 142/2014. (XII.2) határozata
Gánt Község Önkormányzata Képviselőtestületének 186/2014. (XII.2) határozata
Csákvár Város Önkormányzata Képviselőtestülete, Bodmér Község Önkormányzata Képviselőtestülete,
Vértesboglár Község Önkormányzata Képviselőtestülete és Gánt Község Önkormányzatának Képviselőtestülete
a „Magyarország helyi önkormányzatairól” szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. – továbbiakban: Mötv. – 85. § - 86.§ai alapján, az „államháztartásról” szóló 2011. évi CXCV. tv. 8. §-ában, és „a közszolgálati tisztviselőkről” szóló
2011. évi CXCIX. tv. – továbbiakban: Kttv. – rendelkezéseiben foglaltak figyelembevételével Közös
Önkormányzati Hivatal létrehozására és működtetésére jelen Megállapodásban foglalt tartalommal állapodnak
meg:
Gánt Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a 181/2014.(XI.24.) számú határozatába foglaltan
kinyilvánította, hogy 2015. január 1-től csatlakozni kíván a Csákvári Közös Önkormányzati Hivatal közös
fenntartásához és működtetéséhez. Csákvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 459/2014. (XII. 02.)
számú, Bodmér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 118/2014. (XII. 02.) számú, Vértesboglár
Község Önkormányzata Képviselőtestületének 142/2014. (XII. 02.) számú határozatával a csatlakozási
szándékot elfogadta és hozzájárult a közös fenntartás kibővítéséhez.
1.

Csákvár Nagyközség Önkormányzatának Képviselőtestülete, Bodmér Község Önkormányzatának
Képviselőtestülete és Vértesboglár Község Önkormányzatának Képviselőtestülete az Mötv. 84. § (1)
bekezdésében rögzített feladatok ellátására - a 2012. december 31-napjáig Csákvár Nagyközség, Bodmér
Község és Vértesboglár Község körjegyzőségi feladatait ellátó Csákvári Nagyközség Önkormányzata
Polgármesteri Hivatala Alapító Okiratának módosításával, a Polgármesteri Hivatal átszervezésével 2013. január 1-i kezdő hatállyal
határozatlan időtartamra hozták létre és közösen működtetik:
a CSÁKVÁRI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATALT.
A Csákvári Közös Önkormányzati Hivatal közös fenntartói:
1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

Csákvár Város Önkormányzata
székhelye: 8083 Csákvár, Szabadság tér 9. sz.
lakosságszáma 2014. január 1-i állapot szerint: 5249 fő
képviseli: Illés Szabolcs polgármester
Bodmér Község Önkormányzata
székhelye: 8080 Bodmér, Vasvári P. u. 58. sz.
lakosságszáma 2014. január 1-i állapot szerint: 255 fő
képviseli: Balogh István polgármester
Vértesboglár Község Önkormányzata
székhelye: 8085 Vértesboglár, Alkotmány u. 3. sz.
lakosságszáma 2024. január 1-i állapot szerint: 910 fő
képviseli: Sztányi István polgármester
Gánt Község Önkormányzata (2015. január 1-től)
székhelye: 8082 Gánt, Hegyalja út 25. sz.
lakosságszáma 2014. január 1-i állapot szerint: 831 fő
képviseli: Spergelné Rádl Ibolya polgármester

A Csákvári Közös Önkormányzati Hivatal székhelytelepülése: Csákvár Város
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2.

A Közös Önkormányzati Hivatal – továbbiakban: KÖH 2.1.
2.2.
2.3.

2.4.

2.5.
3.

Elnevezése:
Csákvári Közös Önkormányzati Hivatal
Székhelye:
8083 Csákvár, Szabadság tér 9. sz.
Telephelyei:
ügyfélszolgálati megbízott általi ügyfélfogadást biztosítva:
2.3.1
8080 Bodmér, Vasvári P. utca 58. sz.
2.3.2.
8085 Vértesboglár, Alkotmány utca 3. sz.
Csákvári Közös Önkormányzati Hivatal Gánti Kirendeltsége:
2.3.3.
8082 Gánt, Hegyalja u. 25.
A Közös Önkormányzati Hivatal bélyegző felirata:
Csákvári Közös Önkormányzati Hivatal
8083 Csákvár, Szabadság tér 9.
A bélyegző közepén Magyarország címerével.
Illetékességi területe:

Csákvár, Bodmér, Vértesboglár és Gánt települések teljes
közigazgatási területe.

A Közös Önkormányzati Hivatal jogállása:
3.1.
3.2.

3.3.

Önálló jogi személy
A KÖH közös működtetése a fenntartó Önkormányzatok Magyar Államkincstárnál vezetett
törzskönyvi nyilvántartási számait nem érinti:
3.2.1. Csákvár Nagyközség Önkormányzata nyilvántartási száma:
727057
3.2.2. Bodmér Község Önkormányzata nyilvántartási száma:
364461
3.2.3. Vértesboglár Község Önkormányzata nyilvántartási száma:
364450
3.2.4. Gánt Község Önkormányzata nyilvántartási száma:
362247
A Közös Önkormányzati Hivatal ellátja munkamegosztási megállapodás alapján:
Mese-Vár Óvoda
8083 Csákvár, Ady E. u. 2.
3.3.2. Gondozási Központ és Idősek Otthona
8083 Csákvár, Szent István u. 13.
3.3.3. Floriana Könyvtár
8083 Csákvár, Széchenyi u. 8.
3.3.4. Vértesboglári Általános Művelődési Központ
8085 Vértesboglár, Alkotmány u. 14.
3.3.5. Gánti Német Nemzetiségi Egységes Óvoda és Bölcsőde
8082 Gánt, Táncsics u. 4.
önállóan működő helyi önkormányzati költségvetési szervek pénzügyi-gazdálkodási feladatait.
3.3.1.

Ellátja továbbá a Gróf Eszterházy Móric Általános Iskola - 8083 Csákvár, Szabadság tér 8. sz. –
működtetésével kapcsolatos pénzügyi-gazdálkodási feladatokat.
3.4.

A Képviselőtestületek az Áht. 8. § (2) bekezdése s az Ávr. 4. § (1) bekezdése c) pontjában
foglaltak alapján megállapodnak abban, hogy a Közös Önkormányzati Hivatal irányító szerve:
Csákvár Város Önkormányzata Képviselőtestülete
székhelye: 8083 Csákvár, Szabadság tér 9. sz.
mely gyakorolja az Áht. 9. § (1) bekezdésében meghatározott irányítói jogkört azon kivétellel,
hogy a Közös Önkormányzati Hivatal Alapító Okiratának megállapítására s annak módosítására,
továbbá a Közös Önkormányzati Hivatal, mint helyi önkormányzati költségvetési szerv
megszüntetésére, továbbá éves költségvetése tekintetében engedélyezett létszáma s az Áht. 23. §
(2) bekezdés b) pontjában nevesített előirányzatai megállapítására s éves költségvetési
beszámolója elfogadására a Képviselőtestületek együttesen jogosultak.
Az elfogadott Alapító Okirat s annak módosításai törzskönyvi nyilvántartásba való bejegyzése
érdekében az Alapító Okirat – s annak módosítása – Magyar Államkincstár részére történő
megküldésére, s valamennyi szükséges intézkedés megtételére irányító szervi jogkörében Csákvár
Város Önkormányzata Képviselőtestülete jogosult, egyben köteles.

4.

A Csákvári Közös Önkormányzati Hivatal gondoskodik
a Vértesboglári Német Nemzetiségi
Önkormányzat – melynek székhelye: 8085 Vértesboglár, Alkotmány utca 3. sz., Gánti Nemzetiségi
Önkormányzat, melynek székhelye: 8082 Gánt, Hegyalja u. 25. sz. - Áht. 27. § (2) bekezdésében foglalt a
helyi nemzetiségi önkormányzatok bevételeivel, kiadásaival kapcsolatban a tervezési, gazdálkodási,
ellenőrzési, finanszírozási, adatszolgáltatási és beszámolási feladatokról, s „a nemzetiségek jogairól” szóló
2011. évi CLXXIX. tv. 80. §-ában foglalt működésükkel kapcsolatos feladatok ellátásáról.

5.

A Képviselőtestületek kölcsönösen rögzítik, hogy a Csákvári Közös Önkormányzati Hivatal működése
jogfolytonos, - jelen Megállapodás a helyi önkormányzati költségvetési szerv jogi személyiségét nem érinti,
törzskönyvi nyilvántartási száma, adószáma, pénzintézeti számlaszáma változatlan.
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A Közös Önkormányzati Hivatal működésére vonatkozó jelen Megállapodás Csákvár Város
Önkormányzata jegyzőjének kinevezését, továbbá a Polgármesteri Hivatal köztisztviselőinek jogviszonyát
- a Polgármesteri Hivatal átszervezésére tekintettel - szintén nem érinti a jegyző és a köztisztviselők
közszolgálati jogviszonya változatlanul fennáll.
6.

A Közös Önkormányzati Hivatal a képviselőtestületek által működtetett egységes hivatal, mely ellátja:
6.1.

6.2.

7.

A Közös Önkormányzati Hivatal vezetője: a Jegyző.
7.1.
7.2.

7.3.
7.4.

8.

A Jegyző kinevezése feltételeit a Kttv. 247. § (1) bekezdése rögzíti, a képesítési feltételek alól
felmentés nem adható.
A Jegyzőt Csákvár Város Önkormányzata polgármestere, Bodmér Község Önkormányzata
polgármestere, Vértesboglár Község Önkormányzata polgármestere, és Gánt Község
Önkormányzata polgármestere nevezi ki és menti fel.
A Jegyző kinevezéséhez, felmentéséhez a polgármesterek lakosságszám arányos többségi döntése
szükséges.
Többségi a döntés akkor, ha Csákvár, Bodmér, Vértesboglár és Gánt települések
összlakosságszámát 100 %-nak tekintve a polgármesterek által leadott azonos nevű szavazatok
alapján az adott településekre vonatkoztatott százalékarány összesítve meghaladja az 50%-ot.
A Jegyző tekintetében az egyéb munkáltatói jogkört Csákvár Város Önkormányzata polgármestere
gyakorolja.
A jegyzői pályázati felhívásról a polgármesterek a 7.2. pontban foglaltak szerint döntenek,
melynek előkészítésével kapcsolatos feladatokat Csákvár Város Önkormányzata polgármestere
látja el.

A Jegyző Mötv.-ben meghatározott feladatai:
8.1.
8.2.
8.3.
8.4.
8.5.
8.6.
8.7.
8.8.
8.9.
8.10.
8.11.

9.

A négy település tekintetében az Mötv. 84. § (1) bekezdése alapján az alábbi feladatokat:
6.1.1. Csákvár Város Önkormányzata, Bodmér Község Önkormányzata, Vértesboglár Község
Önkormányzata, és Gánt Község Önkormányzata működésével,
6.1.2. a polgármesterek, vagy a jegyző feladat és hatáskörébe tartozó ügyek döntésre való
előkészítésével és végrehajtásával összefüggő feladatokat,
6.1.3. továbbá közreműködik az Önkormányzatok egymás közötti, valamint az állami
szervekkel történő együttműködéseinek összehangolásában.
Vértesboglár település tekintetében továbbá a Vértesboglári Német Nemzetiségi Önkormányzat,
Gánt település tekintetében a Gánti Német Nemzetiségi Önkormányzat működésével kapcsolatos
az Áht. 27. § (2) bekezdésében meghatározott gazdálkodási és „a nemzetiségek jogairól” szóló
2011. évi CLXXIX. tv. 80. §-ában részletezett feladatokat.

Dönt a jogszabály által hatáskörébe utalt államigazgatási ügyekben.
Gyakorolja a munkáltatói jogokat a Közös Önkormányzati Hivatal köztisztviselői és
munkavállalói tekintetében.
Gondoskodik a fenntartó Önkormányzatok működtetésével kapcsolatos feladatok ellátásáról.
Tanácskozási joggal vesz részt a – fenntartó - Képviselőtestületek és a képviselőtestületek
bizottságainak ülésén.
Jelzi a Képviselőtestületeknek, a Képviselőtestületek szerveinek és a polgármestereknek, ha a
döntésük, működésük jogszabálysértő.
Évente beszámol a Képviselőtestületeknek a Hivatal tevékenységéről.
Döntésre előkészíti a polgármesterek hatáskörébe tartozó államigazgatási ügyeket.
Dönt azokban a hatósági ügyekben, amelyeket a Képviselőtestületek és a polgármesterek adnak át.
Dönt a hatáskörébe utalt önkormányzati és önkormányzati hatósági ügyekben.
A hatáskörébe tartozó ügyekben szabályozza a kiadmányozás rendjét.
Az Mötv. előírása szerint ellátja a talált tárgyakra vonatkozó hatáskörébe utalt feladatokat.

A Jegyző Vértesboglár Német Nemzetiségi Önkormányzat, és Gánti Német Nemzetiségi Önkormányzat
működéséhez kapcsolódó feladatai:
9.1.

9.2.

9.3.

Gondoskodik mindazon gazdálkodási feladatok hivatali ellátásáról, melyet az Áht.
27. § (2) bekezdése a helyi nemzetiségi önkormányzatok gazdálkodásával kapcsolatosan
meghatároz.
A „nemzetiségek jogairól” szóló 2011. évi CLXXIX. tv. 80. § (4) bekezdésében foglaltak alapján
részt vesz a Vértesboglári Német Nemzetiségi Önkormányzat, és a Gánti Német Nemzetiségi
Önkormányzat testületi ülésein s jelzi, amennyiben törvénysértést észlel.
Gondoskodik mindazon feladat közös önkormányzati hivatali feladat ellátásáról, melyet
Vértesboglár Község Önkormányzata Képviselőtestülete és a Vértesboglári Német Nemzetiségi
Önkormányzat, valamint Gánt Község Önkormányzata és a Gánti Német Nemzetiségi
Önkormányzat között létrejött Megállapodás a 2011. évi CLXXIX. törvény 80. §-ban foglalt
feladatok teljesítéséhez a Közös Önkormányzati Hivatal részére meghatároz, avagy a
Polgármesteri Hivatal részére meghatározott.
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10. A Jegyző tartós távolléte esetén, avagy a jegyzői munkakör betöltetlensége esetén a helyettesítésről a Közös
Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatában foglaltak az irányadóak, mely helyettesítés
időtartama a 6 hónapot nem haladhatja meg.
11. A Csákvári Közös Önkormányzati Hivatal a Jegyző vagy megbízottja által:
11.1. A székhely Csákvár Városban lévő Közös Önkormányzati Hivatalban hétfőn 8 00 órától –1200 óráig;
szerdán 800 órától -1730 óráig; csütörtökön 800 órától -1200 óráig ügyfélfogadást biztosít.
A Jegyző a Csákvári Közös Önkormányzati Hivatalban látja el munkáját, melyből szerdai napokon
800 órától - 1200 óráig jegyzői fogadóórát tart.
11.2. Bodmér Községben a 11.4.1. pontban nevesített telephelyen keddi napokon 8 00 órától -1200 óráig
ügyfélfogadást biztosít.
11.3. Vértesboglár Községben biztosított 11.4.2. pont szerinti telephelyen keddi napokon 13 30 órától - 1730
óráig biztosítja az ügyfélfogadást.
11.4. A Közös Önkormányzati Hivatal kirendeltséget, Csákvári Közös Önkormányzati Hivatal Gánti
Kirendeltsége néven a Gánt Község Önkormányzata Képviselőtestületének tulajdonában és
fenntartásában lévő 8082 Gánt Hegyalja u. 25. sz. alatti épületben működtet.
11.5. A lakossági ügyfélfogadást ügyfélszolgálati megbízottak útján az alábbi helyszíneken biztosítja:
11.5.1. 8085 Bodmér, Vasvári Pál u. 58. sz. alatti Községháza,
11.5.2. 8085 Vértesboglár, Alkotmány utca 3. sz. alatti Községház.
12. A Csákvári Közös Önkormányzati Hivatal munka- és ügyfélfogadási rendjét a Szervezeti és Működési
Szabályzata tartalmazza.
13. A Képviselőtestületek a Közös Önkormányzati Hivatal szervezeti felépítésében és létszámában az alábbiak
szerint állapodnak meg:
13.1. jegyző: 1 fő
13.2. aljegyző: 1 fő
13.3. igazgatási belső szervezeti egység: 8 fő
13.4. önkormányzati és társulási feladatokat ellátó szervezeti egység: 7 fő
13.5. gazdálkodási belső szervezeti egység: 9 fő
13.6. takarító hivatalsegéd: 1 fő
14. A Közös Önkormányzati Hivatal köztisztviselői tekintetében a munkáltatói jogokat a Jegyző gyakorolja.
14.1. A munkáltatói jogkör gyakorlás körében a köztisztviselők – foglalkoztatottak- kinevezéséhez,
bérezéséhez, felmentéséhez, jutalmazásához - az általuk meghatározott körben - Csákvár Város
Önkormányzata polgármestere, Bodmér Község Önkormányzata polgármestere , Vértesboglár
Község Önkormányzata polgármestere és Gánt Község Önkormányzata polgármestere egyetértése
szükséges.
14.2. Az egyetértési jog gyakorlása érdekében a Jegyző a tervezett munkáltatói döntés előtt köteles a
polgármestereket megkeresni, a döntés érvényességéhez – amennyiben jogkörüket fenntartják mind a négy polgármester aláírása szükséges.
14.3. A polgármesterek az Őket megillető egyetértési jogkörükben eltérő álláspontjuk esetén mindaddig
egyeztetnek 3 munkanapos időközönként, míg közöttük azonos álláspont ki nem alakul.
Amennyiben a Jegyző megkeresésétől számított 30 napon belül mind három polgármester részéről
az egyetértést tanúsító nyilatkozat nem áll rendelkezésére, úgy a Jegyző részéről az érvényes
munkáltatói intézkedés nem hozható meg.
14.4. A Közös Önkormányzati Hivatal köztisztviselőinek, munkavállalóinak a foglalkoztatásával,
juttatásaikkal kapcsolatos szabályozás egységes.
15.

A Kttv. 237. §- ában foglalt a juttatásokkal és támogatásokkal kapcsolatos önkormányzati rendelet
megalkotására Csákvár Város Önkormányzata Képviselőtestülete jogosult.
15.1

15.2

15.3

A szociális, jóléti, kulturális, egészségügyi juttatásokra, szociális és kegyeleti támogatások
megállapítására, s annak módosítására vonatkozó rendelettervezetet a Jegyző köteles Csákvár
Város Önkormányzata Képviselőtestülete napirendet tárgyaló ülését megelőző 30 nappal korábban
Bodmér Község Önkormányzata, Vértesboglár Község Önkormányzata és Gánt Község
Önkormányzata polgármestere részére megküldeni.
Bodmér Község Önkormányzata Képviselőtestülete, Vértesboglár Község Önkormányzata
Képviselőtestülete, és Gánt Község Önkormányzata Képviselőtestülete soron következő ülésén, de
legkésőbb 20 napon belül a rendelet tervezetben foglaltakról véleményt nyilvánít, melyet a Közös
Önkormányzati Hivatalt vezető Jegyző részére írásban a polgármesterek megküldenek.
Amennyiben a 15.2. pont alatti Képviselőtestületek a tervezetben foglaltakkal nem értenek egyet,
úgy indoklással ellátott álláspontjukat a rendelet megalkotását megelőzően a Jegyzőnek Csákvár
Város Önkormányzata Képviselőtestülete ülésén kell ismertetnie.
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15.4

15.5

Amennyiben az egyetértését meg nem adó Önkormányzat Képviselőtestülete(k) indokolásában
foglaltak megalapozottak, úgy a három Önkormányzat polgármestere által egyeztetett újabb
javaslat szerint az eljárást ismételten le kell folytatni.
Ha a 15.2. pont szerinti Önkormányzatok Képviselőtestületei indokaikat nem fogalmazzák meg,
avagy azt nem ismertetik, illetőleg a benne foglaltak megalapozatlanok, úgy Csákvár Város
Önkormányzat Képviselőtestülete ezen utóbbi tényt megállapító döntését követően az eredeti
javaslat szerinti tartalmú önkormányzati rendelet a székhely Önkormányzat Képviselőtestülete
által megalkotható.

16. A Képviselőtestületek a Közös Önkormányzati Hivatal munkájával kapcsolatos kérdésekben szükség
szerint célszerűen együttes ülésen határozhatnak.
Ha valamelyik képviselőtestület a Közös Önkormányzati Hivatalt érintő kérdésben kezdeményezi együttes
ülés tartását, a kezdeményező gondoskodik – a polgármester és a jegyző útján – az ülés összehívásáról, az
előterjesztés elkészítéséről.
A Képviselőtestületek részéről együttes döntés szükséges, különösen az alábbi előterjesztésekről:
16.1.
16.2.
16.3.

A Közös Önkormányzati Hivatal éves költségvetése Áht. 23. § (2) bekezdés b) pontja szerinti
megállapítása, az éves költségvetési beszámoló adatai elfogadása.
Közös Önkormányzati Hivatal munkájáról szóló éves beszámoló a 16.1. pont szerinti éves
költségvetési beszámolóhoz kapcsolódóan.
A Közös Önkormányzati Hivatal Alapító Okirata s annak módosításai jóváhagyása.

17. A Csákvári Közös Önkormányzati Hivatal működési költségeit a következők szerint biztosítják a
Képviselőtestületek:
17.1.

17.2.

17.3.

17.4.

17.5.

17.6.

A Közös Önkormányzati Hivatal működési fedezeteként szolgálnak a mindenkor hatályos éves
állami költségvetési törvényben a közös hivatali működéséhez meghatározott központi
költségvetési hozzájárulások, melyet a Magyar Államkincstár Csákvár Város Önkormányzata e
célra elkülönített számlájára folyósít.
A Közös Önkormányzati Hivatal költségvetésének részét képezik a jegyző és a köztisztviselők,
munkavállalók rendszeres és nem rendszeres személyi juttatásai, azaz a cafetéria juttatások,
közlekedési költségtérítések, s egyéb foglalkoztatáshoz kapcsolódó költségek, beleértve a
továbbképzéssel kapcsolatosan felmerülő költségeket is, továbbá a Közös Önkormányzati Hivatal
működtetése során felmerülő dologi költségek (papír, írószer, telefon, Internet, gépjárműhasználat,
a székhely hivatal üzemeltetésével kapcsolatos víz, villany, fűtés, csatorna s egyéb
közműszolgáltatások költsége, stb.).
A bodméri lakossági ügyfélfogadás helyszínét biztosító bodméri 110/1 hrsz-ú, 8080 Bodmér,
Vasvári P. u. 58. sz. – hivatali épület működtetéséről, s az ügyfélfogadáshoz szükséges dologi
költségekről Bodmér Község Önkormányzata, a vértesboglári helyszínű ügyfélfogadást biztosító
vértesboglári 252/5 hrsz-ú, 8085 Vértesboglár, Alkotmány utca 3. szám alatti hivatali épület
működtetéséről, s az ügyfélfogadáshoz szükséges dologi költségekről Vértesboglár Község
Önkormányzata, A gánti lakossági ügyfélfogadás helyszínét biztosító gánti 178 hrsz-ú, 8082 Gánt,
Hegyalja u. 25. sz. – hivatali épület működtetéséről, s az ügyfélfogadáshoz szükséges dologi
költségekről Gánt Község Önkormányzata gondoskodik saját költségviselésük mellett, ezen
működési, továbbá dologi költségeket a Közös Önkormányzati Hivatal éves költségvetése nem
tartalmazza, azok közvetlenül az érintett Önkormányzatok éves költségvetésének részét képezik.
A Közös Önkormányzati Hivatal állami költségvetési hozzájárulással nem fedezett valamennyi
többletköltségét a települések lakosságszám arányosan viselik, a tárgyévet megelőző év január 1-i
lakosságszám figyelembevételével.
A Közös Önkormányzati Hivatal Áht. 23. § (2) bekezdés b) pontjában meghatározottak szerinti:
– engedélyezett létszámát,
– költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok
szerinti bontásban
Csákvár Város Önkormányzata éves költségvetéséről szóló önkormányzati rendelete tartalmazza.
A Közös Önkormányzati Hivatal önálló elemi költségvetéssel rendelkezik, melyet a négy
Képviselőtestület a költségvétési rendeletének tárgyalásával egy időben elfogad.

17.7. A Képviselőtestületek megállapodnak abban, hogy az esetleges pénzügyi hozzájárulásról és annak
módjáról külön határozatban döntenek.
17.8. Gánt Község Önkormányzatának Képviselő-testülete vállalja, hogy az áthelyezéssel átkerülő
köztisztviselő 2015. évben esedékes jubileumi jutalmát teljes egészében költségvetéséből
kiegyenlíti, továbbá ha törvénymódosítás miatt köztisztviselői létszámcsökkentést kell végrehajtani tekintettel arra, hogy Gánt település csatlakozásával elismert 2 fő köztisztviselő helyett három fő
áthelyezéssel történő foglalkoztatását vállalta a hivatal - egy fő végkielégítésének fedezetét
költségvetéséből biztosítja.
Gánt Község Önkormányzatának Képviselő-testülete kinyilvánítja, hogy ha az e pontban leírt
kötelezettség kifizetését 3 napon belül nem téríti meg a Hivatal részére, azonnali beszedési
megbízást engedményez, ennek jogosultságáról számlavezető pénzintézetét értesíti.
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18. A Közös Önkormányzati Hivatal vagyona Csákvár Város Önkormányzata által biztosított ingatlan, tárgyi
eszközök, berendezési tárgyak és egyéb ingóságok térítésmentes használati joga, melyet a Csákváron, 2011.
június 30-napján kelt Csákvár Város – Bodmér Község – Vértesboglár Község körjegyzőségi feladatait
ellátó Csákvár Város Önkormányzati Hivatala közös fenntartására és működtetésére létrejött Megállapodás
mellékletét képező 2011. december 31-i állapotnak megfelelő leltár tartalmaz, mely jelen Megállapodás 1.
számú mellékletét képezi.
18.1.

A leltárban szereplő egyes vagyontárgyak változatlanul Csákvár Város Önkormányzata
tulajdonában maradnak, kizárólag az ingyenes használati jog illeti meg a Közös Önkormányzati
Hivatalt.

18.2.

Jelen megállapodás megszűnése esetén a 2011. december 31-i állapotnak megfelelő leltárban
szereplő vagyontárgyak használati joga ismételten a jogot biztosító Önkormányzatot illeti meg.

19. A Közös Önkormányzati Hivatal vagyonát képezik a Csákvári Polgármesteri Hivatal vagyontárgyai –
melyeket 2012. december 31-napjával felveendő – a Megállapodás 2. számú mellékletét képező
leltárjegyzékben szereplő vagyontárgyak, továbbá a Közös Önkormányzati Hivatal működése során a
költségvetése terhére vásárolt, vagy egyéb jogcímen szerzett vagyon (ingatlan, tárgyi eszköz, egyéb
ingóság), mely a Közös Önkormányzati Hivatal tulajdonába kerül.
19.1. A Közös Önkormányzati Hivatal megszűnése esetén ezen vagyontárgyak megosztása az
Önkormányzatok által a vásárláskor viselt költségek arányában történik, melyekre nézve a
tulajdonközösség megszüntetési eljárás a 19.2. pontban foglaltakkal azonos.
19.2. A más szervtől kapott, ingyenesen átvett és a megszűnéskor meglévő vagyon (ingatlan, tárgyi eszköz,
stb.) megosztása lakosságarányosan történik oly módon, hogy a vagyontárgy azon Önkormányzat
tulajdonában marad, melynek tulajdonában lévő iroda felszerelését képezte a vagyontárgy, az érintett
Önkormányzat pedig a másik két Önkormányzat tulajdoni hányadát a megszűnés időpontjában
fennálló forgalmi értéken pénzben megváltja.
20. A Képviselőtestületek vállalják, hogy a Közös Önkormányzati Hivatal esetleges megszűnése esetén a
személyi állomány tovább foglalkoztatását biztosítják akként, hogy a székhelyhivatalban dolgozó
köztisztviselők továbbfoglalkoztatásáról – 5 fő kivételével - Csákvár Város Önkormányzata, 2 fő
köztisztviselő továbbfoglalkoztatásáról Vértesboglár Község Önkormányzata, 3 fő továbbfoglalkoztatásáról
Gánt Község Önkormányzata gondoskodik.
20.1. A Közös Önkormányzati Hivatal megszűnése esetén a Jegyző jogviszonyának megszűnésével
kapcsolatos juttatásokat a települések önkormányzatai lakosságszám arányában biztosítják.
20.2. A Közös Önkormányzati Hivatal megszűnése esetén a zárszámadást követően elfogadott
pénzmaradvány az Önkormányzatokat a többletköltségek viseléséhez biztosított előirányzat
arányában illeti meg.
21. A Közös Önkormányzati Hivatal működésének ellenőrzését, a feladatok egyeztetését a polgármesterek
együttesen végzik.
22. Csákvár Város Önkormányzata, Bodmér Község Önkormányzata, Vértesboglár Község Önkormányzata és
Gánt Község Önkormányzata az „információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról” szóló
2011. évi CXII. törvényben meghatározott közérdekű adatok megismerhetősége érdekében külön-külön
önálló honlappal rendelkeznek, melyeken történő a
37. § (1) bekezdésében meghatározottak kötelező megjelentetéséről a Csákvári Közös Önkormányzati
Hivatal gondoskodik.
23. A Csákvári Közös Önkormányzati Hivatal az önkormányzati ciklus időtartama alatt nem szüntethető meg, s
ezen időtartamon belül annak fenntartásához csatlakozni, abból kiválni sem lehet.
24. A Közös Önkormányzati Hivatal, mint helyi önkormányzati költségvetési szerv megszüntetéséről az
általános önkormányzati választások napját követő 60 napon belül állapodhatnak meg a
Képviselőtestületek.
25. A Közös Önkormányzati Hivatal közös fenntartásához csatlakozás a 24. pontban foglalt időtartamon belül
lehet, amennyiben:
25.1. annak Mötv. 85. § (1) bekezdésében foglalt feltételei fennállnak, s
25.2. a Képviselőtestületek a csatlakozás elfogadásával döntenek jelen Megállapodás csatlakozó
Önkormányzat Képviselőtestületével együtt történő módosításáról.
26. Csákvár Város Önkormányzata Képviselőtestülete, Bodmér Község Önkormányzata Képviselőtestülete és
Vértesboglár Község Önkormányzata Képviselőtestülete kölcsönösen rögzítik, hogy a „Magyarország helyi
önkormányzatairól” szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. – Mötv. – 156. § (2) bekezdésére figyelemmel a
közöttük Csákváron, 2011. június 30-napján létrejött Csákvár Város –Bodmér Község – Vértesboglár
Község körjegyzőségi feladatait ellátó Csákvár Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatala közös
fenntartására és működtetésére vonatkozó Megállapodás 2014. december 31-napján hatályát veszti.
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A módosított Megállapodást annak elolvasása, tartalmának megértése után a Képviselőtestületek nevében eljáró
polgármesterek, mint önkormányzati akarattal teljességgel megegyezőt helybenhagyólag saját kezűleg aláírták.
Csákvár, 2014. december „9.”
/: Illés Szabolcs:/
Csákvár Város Önkormányzata
polgármestere

/: Balogh István László:/
Bodmér Község Önkormányzata
polgármestere

/: Sztányi István :/
Vértesboglár Község Önkormányzata
polgármestere

/: Spergelné Rádl Ibolya :/
Gánt Község Önkormányzata
polgármestere

Záradék:
A 2015. január 1-től hatályos módosított Megállapodást a Képviselőtestületek alábbi határozataikkal
jóváhagyólag elfogadták:
·
·
·
·

Csákvár Város Önkormányzata Képviselőtestülete 459/2014.(XII.2.) határozatával.
Bodmér Község Önkormányzata Képviselőtestülete 118/2014.(XII.2.) határozatával.
Vértesboglár Község Önkormányzata Képviselőtestülete 142/2014.(XII.2.) határozatával.
Gánt Község Önkormányzata Képviselőtestülete 186/2014.(XII.2.) határozatával.
/: Tóth Jánosné :/
Csákvár Város Önkormányzata
címzetes főjegyzője

Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

Spergelné Rádl Ibolya Gánt Község polgármestere:
Kérem, aki egyetért a Közös Hivatal fenntartását biztosító megállapodás előterjesztés szerinti
módosításával az elhangzott módosítás beépítésével együtt, valamint az egységes szerkezetbe foglalt
megállapodással, kézfeltartással jelezze.
Gánt Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 5 (öt) „igen” szavazattal, „nem” szavazat
és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza:
Gánt Község Önkormányzata Képviselő-testületének
186/2014. (XII. 02.) határozata
a Csákvári Közös Önkormányzati Hivatal fenntartását és működtetését biztosító Megállapodás I. számú
módosításáról
I.
Gánt Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a Csákvári Közös Önkormányzat Hivatal fenntartásáról és
működtetéséről szóló Megállapodás I számú módosítását megismerte és azt elfogadja.
II.
Csákvár, Bodmér, Vértesboglár és Gánt települések Önkormányzatának Képviselőtestületei a Csákvári Közös
Önkormányzati Hivatal létrehozására és működtetéséről szóló Megállapodás (továbbiakban: Megállapodás)
tartalmát 2015. január 1-jétől a következők szerint módosítják:
1./ A Megállapodás bevezető része kiegészül:
„Gánt Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a 181/2014.(XI.24.) számú határozatába foglaltan
kinyilvánította, hogy 2015. január 1-től csatlakozni kíván a Csákvári Közös Önkormányzati Hivatal közös
fenntartásához és működtetéséhez. Csákvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 459/2014. (XII.
02.) számú, Bodmér Község Önkormányzata Képviselőtestületének 118/2014. (XII. 02.) számú, Vértesboglár
Község Önkormányzata Képviselőtestületének 142/2014. (XII. 02.) számú határozatával a csatlakozási
szándékot elfogadta és hozzájárult a közös fenntartás kibővítéséhez.”
2./ A Megállapodás 1.pontja 1.1 -1.3 alpontjaiban szereplő lakosság számnál a 2014. január 1-jei
állapot szerinti lakosságszám szerepel, az
1.1 pont kiegészül: „képviseli: Illés Szabolcs polgármester”,
1.2. pont kiegészül „képviseli:Balogh István polgármester”
1.3 pont kiegészül „képviseli: Sztányi István polgármester” szövegrésszel,
és kiegészül a következő 1.4. ponttal:
„1.4. Gánt Község Önkormányzata 2015. január 1-től
székhelye: 8082 Gánt Hegyalja u. 25.
lakosságszám 2014. január 1-i állapot szerint: 831fő
képviseli: Spergelné Rádl Ibolya polgármester”
A Csákvári Közös Önkormányzati Hivatal székhelytelepülése: Csákvár város”
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3./ A Megállapodás 2.3 pontja kiegészül a következővel:
„Csákvári Közös Önkormányzati Hivatal Gánti Kirendeltsége
2.3.3. 8082 Gánt Hegyalja u. 25. sz.”

4./ A Megállapodás 2.5 pontjában szereplő illetékességi terület kiegészül „Gánt” település
közigazgatási területével
5./ A Megállapodás 3.3 pontja helyébe a következő 3.3 pont kerül:
„3.3. A Közös Önkormányzati Hivatal ellátja munkamegosztási megállapodás alapján:”
6./ A Megállapodás kiegészül a következő 3.2.4. ponttal:
„3.2.4. Gánt Község Önkormányzata nyilvántartási száma: 362247„
7./ A Megállapodás kiegészül a következő 3.3.5 ponttal
„3.3.5. Gánti Német Nemzetiségi Egységes Óvoda és Bölcsőde
8082 Gánt Táncsics u. 4.”
8./ A Megállapodás 4. pontja kiegészül a Vértesboglár Német Nemzetiségi Önkormányzat – melynek
székhelye: 8085, Vértesboglár, Alkotmány u. 3.sz. szövegrész után a következő
„Gánti Nemzetiségi Önkormányzat, melynek székhelye:8082 Gánt Hegyalja u. 25. sz.”
szövegrésszel
9./ A Megállapodás 6.1 pontjában szereplő „három” település helyébe „négy” település kerül
a 6.1.1. pont helyébe a következő 6.1.1 pont kerül:
„6.1.1. Csákvár Város Önkormányzata, Bodmér Község Önkormányzata, Vértesboglár Község
Önkormányzata és Gánt község Önkormányzata működésével.”
A 6.2 pont kiegészül”Gánt település tekintetében továbbá a Gánti Német Nemzetiségi
Önkormányzat működésével” kapcsolatos feladatellátásra.
10./ A Megállapodás 7.2 pontja kiegészül: „Gánt Község Önkormányzata polgármestere”
szövegrésszel, továbbá a Csákvár, Bodmér Vértesboglár települések felsorolás „Gánt” településsel.
11./ A Megállapodás 8. pontja kiegészül a következő 8.11. ponttal:
„8.11. Az Mötv. előírásai szerint ellátja a talált tárgyakra vonatkozó hatáskörébe utalt feladatokat.”
12./ A Megállapodás 9. pontja kiegészül a „Gánti Német Nemzetiségi önkormányzat” szövegrésszel, a
9.2 pont a „Gánti Német Nemzetiségi Önkormányzat” szöveggel.
A 9.3 pont értelemszerűen kiegészül a” Gánt Község Önkormányzatának Képviselőtestülete és a
Gánti Német Nemzetiségi Önkormányzat között „ szövegrésszel.
13./ A Megállapodás 11.4 pontja helyébe a következő 11.4 pont és 11.5 pont kerül:
„11.4 A Közös Önkormányzati Hivatal kirendeltséget Csákvári Közös Önkormányzati
Hivatal Gánti Kirendeltsége néven a Gánt Község Önkormányzata
Képviselőtestületének tulajdonában és fenntartásában lévő 8082 Gánt Hegyalja u. 25. sz.
alatti épületben működtet.
11.5 A lakossági ügyfélfogadást ügyfélszolgálati megbízottak útján az alábbi helyszíneken
biztosítja:
11.5.1. 8085 Bodmér Vasvári Pál u. 58 sz. alatti Községháza
11.5.2. 8085 Vértesboglár Alkotmány u. 3.sz. alatti Községház
14./ A Megállapodás 12. pontja helyébe a következő 12. pont kerül:
„12. A Csákvári Közös Önkormányzati Hivatal munka- és ügyfélfogadási rendjét a Szervezeti és
Működési Szabályzata tartalmazza.”
15./ A Megállapodás 13. pontjába a következő 13. pont kerül:
„13. A Képviselőtestületek a Közös Önkormányzati Hivatal szervezeti felépítésében és
létszámában az alábbiak szerint állapodnak meg:
13.1. Jegyző: 1 fő
13.2. Aljegyző: 1 fő
13.3. Igazgatási belső szervezeti egység: 8 fő
13.4. önkormányzati és társulási feladatokat ellátó szervezeti egység: 7 fő
13.5. Gazdálkodási belső szervezeti egység: 9 fő
13.6. Takarító, hivatalsegéd: 1 fő
16./ A Megállapodás 14. 1. pontja értelemszerűen kiegészül „Gánt Község Önkormányzata
polgármesterével,” a 14.2. pontban szereplő „mindkét polgármester” szövetrész helyébe „mind a
négy polgármester” szövegrész kerül.
17./ A Megállapodás 15. pontjához tartozó alpontok értelemszerűen kiegészítésre kerülnek „Gánt
Község Önkormányzatának Képviselő-testülete” szövegrésszel.
18./ A Megállapodás 17.3. pontja kiegészül a Gánti Kirendeltség helyszínét biztosító gánti 178. hrsz.-ú
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8082 Gánt Hegyalja u. 25. sz. hivatali épület működtetéséről, a munkavégzéshez szükséges dologi
költségekről Gánt Község Önkormányzata” szövegrész kerül.
19./ A Megállapodás 17.4. pontja helyébe a következő 17.4 pont kerül:
„17.4. A Közös önkormányzati Hivatal állami költségvetési hozzájárulással nem fedezett
valamennyi többletköltségét a települések lakosságszám arányosan viselik a tárgyévet megelőző
év január 1-jei lakosságszám figyelembevételével.
20./ A Megállapodás 17. pontja kiegészül a következő 17.8 ponttal:
„l7,8.
Gánt Község Önkormányzatának Képviselő-testülete vállalja, hogy az áthelyezéssel
átkerülő köztisztviselő 2015. évben esedékes jubileumi jutalmát teljes egészében
költségvetéséből kiegyenlíti, továbbá ha törvénymódosítás miatt köztisztviselői
létszámcsökkentést kell végrehajtani – tekintettel arra, hogy Gánt település csatlakozásával
elismert két fő köztisztviselő helyett három fő áthelyezéssel történő foglalkoztatását vállalta a
Hivatal - egy fő végkielégítésének fedezetét költségvetéséből biztosítja.
Gánt Község Önkormányzatának Képviselőtestülete kinyilvánítja, hogy ha az e pontban
leírt kötelezettség kifizetését három napon belül nem téríti meg a Hivatal részére, azonnali
beszedési megbízást engedményez, ennek jogosultságáról számlavezető pénzintézetét értesíti.
21./ A Megállapodás 20. pontja helyébe a következő 20 pont kerül:
„20. A Képviselőtestületek vállalják, hogy a Közös Önkormányzati Hivatal esetleges megszűnése
esetén a személyi állomány tovább foglalkoztatását biztosítják akként, hogy a
székhelyhivatalban dolgozó köztisztviselők továbbfoglalkoztatásáról – 5 fő kivételével –
Csákvár Város Önkormányzata, 2 fő köztisztviselő továbbfoglalkoztatásáról Vértesboglár
Község Önkormányzata, 3 fő köztisztviselő továbbfoglalkoztatásáról Gánt Község
Önkormányzata gondoskodik.”
22./ A Megállapodás 22. pontja értelemszerűen kiegészül „Gánt Község Önkormányzata”
szövegrésszel.
23./ A Megállapodás teljes szövegében a „Csákvár Nagyközség” elnevezés „Csákvár Város”-ra változik,
tekintettel a település 2013. július 15-től történő várossá nyilvánítására.
A fenti módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Megállapodást e határozat 1. számú melléklete tartalmazza.
Határidő: 2014. december 31.
Felelős: jegyző
1sz. melléklet

MEGÁLLAPODÁS
CSÁKVÁRI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL
létrehozására és működtetésére
(egységes szerkezetben a 2015. január 1-től hatályos módosítással
Csákvár, 2012. december 17.
Hatálybalépés időpontja: 2013. január 1.
Jóváhagyva:
Csákvár Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének 325/2012. (XII.06) határozata
Bodmér Község Önkormányzata Képviselőtestületének 67/2012. (XII.6) határozata
Vértesboglár Község Önkormányzata Képviselőtestületének 120/2012. (XII.6) határozata
A 2015. január 1-től hatályos Megállapodást jóváhagyta:
Csákvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 459/2014. (XII.02) határozata
Bodmér Község Önkormányzata Képviselőtestületének 118/2014. (XII.2) határozata
Vértesboglár Község Önkormányzata Képviselőtestületének 142/2014. (XII.2) határozata
Gánt Község Önkormányzata Képviselőtestületének 186/2014. (XII.2) határozata
Csákvár Város Önkormányzata Képviselőtestülete, Bodmér Község Önkormányzata Képviselőtestülete,
Vértesboglár Község Önkormányzata Képviselőtestülete és Gánt Község Önkormányzatának Képviselőtestülete
a „Magyarország helyi önkormányzatairól” szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. – továbbiakban: Mötv. – 85. § - 86.§ai alapján, az „államháztartásról” szóló 2011. évi CXCV. tv. 8. §-ában, és „a közszolgálati tisztviselőkről” szóló
2011. évi CXCIX. tv. – továbbiakban: Kttv. – rendelkezéseiben foglaltak figyelembevételével Közös
Önkormányzati Hivatal létrehozására és működtetésére jelen Megállapodásban foglalt tartalommal állapodnak
meg:
Gánt Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a 181/2014.(XI.24.) számú határozatába foglaltan
kinyilvánította, hogy 2015. január 1-től csatlakozni kíván a Csákvári Közös Önkormányzati Hivatal közös
fenntartásához és működtetéséhez. Csákvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 459/2014. (XII. 02.)
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számú, Bodmér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 118/2014. (XII. 02.) számú, Vértesboglár
Község Önkormányzata Képviselőtestületének 142/2014. (XII. 02.) számú határozatával a csatlakozási
szándékot elfogadta és hozzájárult a közös fenntartás kibővítéséhez.
1.

Csákvár Nagyközség Önkormányzatának Képviselőtestülete, Bodmér Község Önkormányzatának
Képviselőtestülete és Vértesboglár Község Önkormányzatának Képviselőtestülete az Mötv. 84. § (1)
bekezdésében rögzített feladatok ellátására - a 2012. december 31-napjáig Csákvár Nagyközség, Bodmér
Község és Vértesboglár Község körjegyzőségi feladatait ellátó Csákvári Nagyközség Önkormányzata
Polgármesteri Hivatala Alapító Okiratának módosításával, a Polgármesteri Hivatal átszervezésével 2013. január 1-i kezdő hatállyal
határozatlan időtartamra hozták létre és közösen működtetik:
a CSÁKVÁRI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATALT.
A Csákvári Közös Önkormányzati Hivatal közös fenntartói:
1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

Csákvár Város Önkormányzata
székhelye: 8083 Csákvár, Szabadság tér 9. sz.
lakosságszáma 2014. január 1-i állapot szerint: 5249 fő
képviseli: Illés Szabolcs polgármester
Bodmér Község Önkormányzata
székhelye: 8080 Bodmér, Vasvári P. u. 58. sz.
lakosságszáma 2014. január 1-i állapot szerint: 255 fő
képviseli: Balogh István polgármester
Vértesboglár Község Önkormányzata
székhelye: 8085 Vértesboglár, Alkotmány u. 3. sz.
lakosságszáma 2024. január 1-i állapot szerint: 910 fő
képviseli: Sztányi István polgármester
Gánt Község Önkormányzata (2015. január 1-től)
székhelye: 8082 Gánt, Hegyalja út 25. sz.
lakosságszáma 2014. január 1-i állapot szerint: 831 fő
képviseli: Spergelné Rádl Ibolya polgármester

A Csákvári Közös Önkormányzati Hivatal székhelytelepülése: Csákvár Város
2.

A Közös Önkormányzati Hivatal – továbbiakban: KÖH 2.1.

Elnevezése:

Csákvári Közös Önkormányzati Hivatal

2.2.

Székhelye:

8083 Csákvár, Szabadság tér 9. sz.

2.3.

Telephelyei:
ügyfélszolgálati megbízott általi ügyfélfogadást biztosítva:
2.3.1
8080 Bodmér, Vasvári P. utca 58. sz.
2.3.2.
8085 Vértesboglár, Alkotmány utca 3. sz.
Csákvári Közös Önkormányzati Hivatal Gánti Kirendeltsége:
2.3.3.
8082 Gánt, Hegyalja u. 25.

3.

2.4.

A Közös Önkormányzati Hivatal bélyegző felirata:
Csákvári Közös Önkormányzati Hivatal
8083 Csákvár, Szabadság tér 9.
A bélyegző közepén Magyarország címerével.

2.5.

Illetékességi területe:

Csákvár, Bodmér, Vértesboglár és Gánt települések teljes
közigazgatási területe.

A Közös Önkormányzati Hivatal jogállása:
3.1.
3.2.

Önálló jogi személy
A KÖH közös működtetése a fenntartó Önkormányzatok Magyar Államkincstárnál vezetett
törzskönyvi nyilvántartási számait nem érinti:
3.2.1. Csákvár Nagyközség Önkormányzata nyilvántartási száma:
727057
3.2.2. Bodmér Község Önkormányzata nyilvántartási száma:
364461
3.2.3. Vértesboglár Község Önkormányzata nyilvántartási száma:
364450
3.2.4. Gánt Község Önkormányzata nyilvántartási száma:
362247

3.3.

A Közös Önkormányzati Hivatal ellátja munkamegosztási megállapodás alapján:
3.3.1.
3.3.2.

Mese-Vár Óvoda
8083 Csákvár, Ady E. u. 2.
Gondozási Központ és Idősek Otthona
8083 Csákvár, Szent István u. 13.
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Floriana Könyvtár
8083 Csákvár, Széchenyi u. 8.
3.3.4. Vértesboglári Általános Művelődési Központ
8085 Vértesboglár, Alkotmány u. 14.
3.3.5. Gánti Német Nemzetiségi Egységes Óvoda és Bölcsőde
8082 Gánt, Táncsics u. 4.
önállóan működő helyi önkormányzati költségvetési szervek pénzügyi-gazdálkodási feladatait.
3.3.3.

Ellátja továbbá a Gróf Eszterházy Móric Általános Iskola - 8083 Csákvár, Szabadság tér 8. sz. –
működtetésével kapcsolatos pénzügyi-gazdálkodási feladatokat.
3.4.

A Képviselőtestületek az Áht. 8. § (2) bekezdése s az Ávr. 4. § (1) bekezdése c) pontjában
foglaltak alapján megállapodnak abban, hogy a Közös Önkormányzati Hivatal irányító szerve:
Csákvár Város Önkormányzata Képviselőtestülete
székhelye: 8083 Csákvár, Szabadság tér 9. sz.
mely gyakorolja az Áht. 9. § (1) bekezdésében meghatározott irányítói jogkört azon kivétellel,
hogy a Közös Önkormányzati Hivatal Alapító Okiratának megállapítására s annak módosítására,
továbbá a Közös Önkormányzati Hivatal, mint helyi önkormányzati költségvetési szerv
megszüntetésére, továbbá éves költségvetése tekintetében engedélyezett létszáma s az Áht. 23. §
(2) bekezdés b) pontjában nevesített előirányzatai megállapítására s éves költségvetési
beszámolója elfogadására a Képviselőtestületek együttesen jogosultak.
Az elfogadott Alapító Okirat s annak módosításai törzskönyvi nyilvántartásba való bejegyzése
érdekében az Alapító Okirat – s annak módosítása – Magyar Államkincstár részére történő
megküldésére, s valamennyi szükséges intézkedés megtételére irányító szervi jogkörében Csákvár
Város Önkormányzata Képviselőtestülete jogosult, egyben köteles.

4.

A Csákvári Közös Önkormányzati Hivatal gondoskodik
a Vértesboglári Német Nemzetiségi
Önkormányzat – melynek székhelye: 8085 Vértesboglár, Alkotmány utca 3. sz., Gánti Nemzetiségi
Önkormányzat, melynek székhelye: 8082 Gánt, Hegyalja u. 25. sz. - Áht. 27. § (2) bekezdésében foglalt a
helyi nemzetiségi önkormányzatok bevételeivel, kiadásaival kapcsolatban a tervezési, gazdálkodási,
ellenőrzési, finanszírozási, adatszolgáltatási és beszámolási feladatokról, s „a nemzetiségek jogairól” szóló
2011. évi CLXXIX. tv. 80. §-ában foglalt működésükkel kapcsolatos feladatok ellátásáról.

5.

A Képviselőtestületek kölcsönösen rögzítik, hogy a Csákvári Közös Önkormányzati Hivatal működése
jogfolytonos, - jelen Megállapodás a helyi önkormányzati költségvetési szerv jogi személyiségét nem érinti,
törzskönyvi nyilvántartási száma, adószáma, pénzintézeti számlaszáma változatlan.
A Közös Önkormányzati Hivatal működésére vonatkozó jelen Megállapodás Csákvár Város
Önkormányzata jegyzőjének kinevezését, továbbá a Polgármesteri Hivatal köztisztviselőinek jogviszonyát
- a Polgármesteri Hivatal átszervezésére tekintettel - szintén nem érinti a jegyző és a köztisztviselők
közszolgálati jogviszonya változatlanul fennáll.

6.

A Közös Önkormányzati Hivatal a képviselőtestületek által működtetett egységes hivatal, mely ellátja:
6.1.

A négy település tekintetében az Mötv. 84. § (1) bekezdése alapján az alábbi feladatokat:
6.1.1.
6.1.2.
6.1.3.

6.2.

7.

Csákvár Város Önkormányzata, Bodmér Község Önkormányzata, Vértesboglár Község
Önkormányzata, és Gánt Község Önkormányzata működésével,
a polgármesterek, vagy a jegyző feladat és hatáskörébe tartozó ügyek döntésre való
előkészítésével és végrehajtásával összefüggő feladatokat,
továbbá közreműködik az Önkormányzatok egymás közötti, valamint az állami
szervekkel történő együttműködéseinek összehangolásában.

Vértesboglár település tekintetében továbbá a Vértesboglári Német Nemzetiségi Önkormányzat,
Gánt település tekintetében a Gánti Német Nemzetiségi Önkormányzat működésével kapcsolatos
az Áht. 27. § (2) bekezdésében meghatározott gazdálkodási és „a nemzetiségek jogairól” szóló
2011. évi CLXXIX. tv. 80. §-ában részletezett feladatokat.

A Közös Önkormányzati Hivatal vezetője: a Jegyző.
7.1.

A Jegyző kinevezése feltételeit a Kttv. 247. § (1) bekezdése rögzíti, a képesítési feltételek alól
felmentés nem adható.

7.2.

A Jegyzőt Csákvár Város Önkormányzata polgármestere, Bodmér Község Önkormányzata
polgármestere, Vértesboglár Község Önkormányzata polgármestere, és Gánt Község
Önkormányzata polgármestere nevezi ki és menti fel.
A Jegyző kinevezéséhez, felmentéséhez a polgármesterek lakosságszám arányos többségi döntése
szükséges.
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Többségi a döntés akkor, ha Csákvár, Bodmér, Vértesboglár és Gánt települések
összlakosságszámát 100 %-nak tekintve a polgármesterek által leadott azonos nevű szavazatok
alapján az adott településekre vonatkoztatott százalékarány összesítve meghaladja az 50%-ot.

8.

7.3.

A Jegyző tekintetében az egyéb munkáltatói jogkört Csákvár Város Önkormányzata polgármestere
gyakorolja.

7.4.

A jegyzői pályázati felhívásról a polgármesterek a 7.2. pontban foglaltak szerint döntenek,
melynek előkészítésével kapcsolatos feladatokat Csákvár Város Önkormányzata polgármestere
látja el.

A Jegyző Mötv.-ben meghatározott feladatai:
8.1.
8.2.
8.3.
8.4.
8.5.
8.6.
8.7.
8.8.
8.9.
8.10.
8.11.

9.

Dönt a jogszabály által hatáskörébe utalt államigazgatási ügyekben.
Gyakorolja a munkáltatói jogokat a Közös Önkormányzati Hivatal köztisztviselői és
munkavállalói tekintetében.
Gondoskodik a fenntartó Önkormányzatok működtetésével kapcsolatos feladatok ellátásáról.
Tanácskozási joggal vesz részt a – fenntartó - Képviselőtestületek és a képviselőtestületek
bizottságainak ülésén.
Jelzi a Képviselőtestületeknek, a Képviselőtestületek szerveinek és a polgármestereknek, ha a
döntésük, működésük jogszabálysértő.
Évente beszámol a Képviselőtestületeknek a Hivatal tevékenységéről.
Döntésre előkészíti a polgármesterek hatáskörébe tartozó államigazgatási ügyeket.
Dönt azokban a hatósági ügyekben, amelyeket a Képviselőtestületek és a polgármesterek adnak át.
Dönt a hatáskörébe utalt önkormányzati és önkormányzati hatósági ügyekben.
A hatáskörébe tartozó ügyekben szabályozza a kiadmányozás rendjét.
Az Mötv. előírása szerint ellátja a talált tárgyakra vonatkozó hatáskörébe utalt feladatokat.

A Jegyző Vértesboglár Német Nemzetiségi Önkormányzat, és Gánti Német Nemzetiségi Önkormányzat
működéséhez kapcsolódó feladatai:
9.1.

Gondoskodik mindazon gazdálkodási feladatok hivatali ellátásáról, melyet az Áht.
27. § (2) bekezdése a helyi nemzetiségi önkormányzatok gazdálkodásával kapcsolatosan meghatároz.

9.2.

A „nemzetiségek jogairól” szóló 2011. évi CLXXIX. tv. 80. § (4) bekezdésében foglaltak alapján
részt vesz a Vértesboglári Német Nemzetiségi Önkormányzat, és a Gánti Német Nemzetiségi
Önkormányzat testületi ülésein s jelzi, amennyiben törvénysértést észlel.

9.3.

Gondoskodik mindazon feladat közös önkormányzati hivatali feladat ellátásáról, melyet
Vértesboglár Község Önkormányzata Képviselőtestülete és a Vértesboglári Német Nemzetiségi
Önkormányzat, valamint Gánt Község Önkormányzata és a Gánti Német Nemzetiségi
Önkormányzat között létrejött Megállapodás a 2011. évi CLXXIX. törvény 80. §-ban foglalt
feladatok teljesítéséhez a Közös Önkormányzati Hivatal részére meghatároz, avagy a
Polgármesteri Hivatal részére meghatározott.

10. A Jegyző tartós távolléte esetén, avagy a jegyzői munkakör betöltetlensége esetén a helyettesítésről a Közös
Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatában foglaltak az irányadóak, mely helyettesítés
időtartama a 6 hónapot nem haladhatja meg.
11. A Csákvári Közös Önkormányzati Hivatal a Jegyző vagy megbízottja által:
11.1. A székhely Csákvár Városban lévő Közös Önkormányzati Hivatalban hétfőn 8 00 órától –1200 óráig;
szerdán 800 órától -1730 óráig; csütörtökön 800 órától -1200 óráig ügyfélfogadást biztosít.
A Jegyző a Csákvári Közös Önkormányzati Hivatalban látja el munkáját, melyből szerdai napokon
800 órától - 1200 óráig jegyzői fogadóórát tart.
11.2. Bodmér Községben a 11.4.1. pontban nevesített telephelyen keddi napokon 8 00 órától -1200 óráig
ügyfélfogadást biztosít.
11.3. Vértesboglár Községben biztosított 11.4.2. pont szerinti telephelyen keddi napokon 1330 órától - 1730
óráig biztosítja az ügyfélfogadást.
11.4. A Közös Önkormányzati Hivatal kirendeltséget, Csákvári Közös Önkormányzati Hivatal Gánti
Kirendeltsége néven a Gánt Község Önkormányzata Képviselőtestületének tulajdonában és
fenntartásában lévő 8082 Gánt Hegyalja u. 25. sz. alatti épületben működtet.
11.5. A lakossági ügyfélfogadást ügyfélszolgálati megbízottak útján az alábbi helyszíneken biztosítja:
11.5.1. 8085 Bodmér, Vasvári Pál u. 58. sz. alatti Községháza,
11.5.2. 8085 Vértesboglár, Alkotmány utca 3. sz. alatti Községház.
12. A Csákvári Közös Önkormányzati Hivatal munka- és ügyfélfogadási rendjét a Szervezeti és Működési
Szabályzata tartalmazza.
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13. A Képviselőtestületek a Közös Önkormányzati Hivatal szervezeti felépítésében és létszámában az alábbiak
szerint állapodnak meg:
13.1. jegyző: 1 fő
13.2. aljegyző: 1 fő
13.3. igazgatási belső szervezeti egység: 8 fő
13.4. önkormányzati és társulási feladatokat ellátó szervezeti egység: 7 fő
13.5. gazdálkodási belső szervezeti egység: 9 fő
13.6. takarító hivatalsegéd: 1 fő
14. A Közös Önkormányzati Hivatal köztisztviselői tekintetében a munkáltatói jogokat a Jegyző gyakorolja.
14.1. A munkáltatói jogkör gyakorlás körében a köztisztviselők – foglalkoztatottak- kinevezéséhez,
bérezéséhez, felmentéséhez, jutalmazásához - az általuk meghatározott körben - Csákvár Város
Önkormányzata polgármestere, Bodmér Község Önkormányzata polgármestere , Vértesboglár
Község Önkormányzata polgármestere és Gánt Község Önkormányzata polgármestere egyetértése
szükséges.
14.2. Az egyetértési jog gyakorlása érdekében a Jegyző a tervezett munkáltatói döntés előtt köteles a
polgármestereket megkeresni, a döntés érvényességéhez – amennyiben jogkörüket fenntartják mind a négy polgármester aláírása szükséges.
14.3. A polgármesterek az Őket megillető egyetértési jogkörükben eltérő álláspontjuk esetén mindaddig
egyeztetnek 3 munkanapos időközönként, míg közöttük azonos álláspont ki nem alakul.
Amennyiben a Jegyző megkeresésétől számított 30 napon belül mind három polgármester részéről
az egyetértést tanúsító nyilatkozat nem áll rendelkezésére, úgy a Jegyző részéről az érvényes
munkáltatói intézkedés nem hozható meg.
14.4. A Közös Önkormányzati Hivatal köztisztviselőinek, munkavállalóinak a foglalkoztatásával,
juttatásaikkal kapcsolatos szabályozás egységes.
15.

A Kttv. 237. §- ában foglalt a juttatásokkal és támogatásokkal kapcsolatos önkormányzati rendelet
megalkotására Csákvár Város Önkormányzata Képviselőtestülete jogosult.
15.1

A szociális, jóléti, kulturális, egészségügyi juttatásokra, szociális és kegyeleti támogatások
megállapítására, s annak módosítására vonatkozó rendelettervezetet a Jegyző köteles Csákvár
Város Önkormányzata Képviselőtestülete napirendet tárgyaló ülését megelőző 30 nappal korábban
Bodmér Község Önkormányzata, Vértesboglár Község Önkormányzata és Gánt Község
Önkormányzata polgármestere részére megküldeni.

15.2

Bodmér Község Önkormányzata Képviselőtestülete, Vértesboglár Község Önkormányzata
Képviselőtestülete, és Gánt Község Önkormányzata Képviselőtestülete soron következő ülésén, de
legkésőbb 20 napon belül a rendelet tervezetben foglaltakról véleményt nyilvánít, melyet a Közös
Önkormányzati Hivatalt vezető Jegyző részére írásban a polgármesterek megküldenek.

15.3

Amennyiben a 15.2. pont alatti Képviselőtestületek a tervezetben foglaltakkal nem értenek egyet,
úgy indoklással ellátott álláspontjukat a rendelet megalkotását megelőzően a Jegyzőnek Csákvár
Város Önkormányzata Képviselőtestülete ülésén kell ismertetnie.

15.4

Amennyiben az egyetértését meg nem adó Önkormányzat Képviselőtestülete(k) indokolásában
foglaltak megalapozottak, úgy a három Önkormányzat polgármestere által egyeztetett újabb
javaslat szerint az eljárást ismételten le kell folytatni.

15.5

Ha a 15.2. pont szerinti Önkormányzatok Képviselőtestületei indokaikat nem fogalmazzák meg,
avagy azt nem ismertetik, illetőleg a benne foglaltak megalapozatlanok, úgy Csákvár Város
Önkormányzat Képviselőtestülete ezen utóbbi tényt megállapító döntését követően az eredeti
javaslat szerinti tartalmú önkormányzati rendelet a székhely Önkormányzat Képviselőtestülete
által megalkotható.

16. A Képviselőtestületek a Közös Önkormányzati Hivatal munkájával kapcsolatos kérdésekben szükség
szerint célszerűen együttes ülésen határozhatnak.
Ha valamelyik képviselőtestület a Közös Önkormányzati Hivatalt érintő kérdésben kezdeményezi együttes
ülés tartását, a kezdeményező gondoskodik – a polgármester és a jegyző útján – az ülés összehívásáról, az
előterjesztés elkészítéséről.
A Képviselőtestületek részéről együttes döntés szükséges, különösen az alábbi előterjesztésekről:
16.1.

A Közös Önkormányzati Hivatal éves költségvetése Áht. 23. § (2) bekezdés b) pontja szerinti
megállapítása, az éves költségvetési beszámoló adatai elfogadása.

16.2.

Közös Önkormányzati Hivatal munkájáról szóló éves beszámoló a 16.1. pont szerinti éves
költségvetési beszámolóhoz kapcsolódóan.
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16.3.

A Közös Önkormányzati Hivatal Alapító Okirata s annak módosításai jóváhagyása.

17. A Csákvári Közös Önkormányzati Hivatal működési költségeit a következők szerint biztosítják a
Képviselőtestületek:
17.1.

A Közös Önkormányzati Hivatal működési fedezeteként szolgálnak a mindenkor hatályos éves
állami költségvetési törvényben a közös hivatali működéséhez meghatározott központi
költségvetési hozzájárulások, melyet a Magyar Államkincstár Csákvár Város Önkormányzata e
célra elkülönített számlájára folyósít.

17.2.

A Közös Önkormányzati Hivatal költségvetésének részét képezik a jegyző és a köztisztviselők,
munkavállalók rendszeres és nem rendszeres személyi juttatásai, azaz a cafetéria juttatások,
közlekedési költségtérítések, s egyéb foglalkoztatáshoz kapcsolódó költségek, beleértve a
továbbképzéssel kapcsolatosan felmerülő költségeket is, továbbá a Közös Önkormányzati Hivatal
működtetése során felmerülő dologi költségek (papír, írószer, telefon, Internet, gépjárműhasználat,
a székhely hivatal üzemeltetésével kapcsolatos víz, villany, fűtés, csatorna s egyéb
közműszolgáltatások költsége, stb.).

17.3.

A bodméri lakossági ügyfélfogadás helyszínét biztosító bodméri 110/1 hrsz-ú, 8080 Bodmér,
Vasvári P. u. 58. sz. – hivatali épület működtetéséről, s az ügyfélfogadáshoz szükséges dologi
költségekről Bodmér Község Önkormányzata, a vértesboglári helyszínű ügyfélfogadást biztosító
vértesboglári 252/5 hrsz-ú, 8085 Vértesboglár, Alkotmány utca 3. szám alatti hivatali épület
működtetéséről, s az ügyfélfogadáshoz szükséges dologi költségekről Vértesboglár Község
Önkormányzata, A gánti lakossági ügyfélfogadás helyszínét biztosító gánti 178 hrsz-ú, 8082 Gánt,
Hegyalja u. 25. sz. – hivatali épület működtetéséről, s az ügyfélfogadáshoz szükséges dologi
költségekről Gánt Község Önkormányzata gondoskodik saját költségviselésük mellett, ezen
működési, továbbá dologi költségeket a Közös Önkormányzati Hivatal éves költségvetése nem
tartalmazza, azok közvetlenül az érintett Önkormányzatok éves költségvetésének részét képezik.

17.4.

A Közös Önkormányzati Hivatal állami költségvetési hozzájárulással nem fedezett valamennyi
többletköltségét a települések lakosságszám arányosan viselik, a tárgyévet megelőző év január 1-i
lakosságszám figyelembevételével.

17.5. A Közös Önkormányzati Hivatal Áht. 23. § (2) bekezdés b) pontjában meghatározottak szerinti:
– engedélyezett létszámát,
– költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok
szerinti bontásban
Csákvár Város Önkormányzata éves költségvetéséről szóló önkormányzati rendelete tartalmazza.
17.6. A Közös Önkormányzati Hivatal önálló elemi költségvetéssel rendelkezik, melyet a négy
Képviselőtestület a költségvétési rendeletének tárgyalásával egy időben elfogad.
17.7. A Képviselőtestületek megállapodnak abban, hogy az esetleges pénzügyi hozzájárulásról és annak
módjáról külön határozatban döntenek.
17.8. Gánt Község Önkormányzatának Képviselő-testülete vállalja, hogy az áthelyezéssel átkerülő
köztisztviselő 2015. évben esedékes jubileumi jutalmát teljes egészében költségvetéséből
kiegyenlíti, továbbá ha törvénymódosítás miatt köztisztviselői létszámcsökkentést kell végrehajtani tekintettel arra, hogy Gánt település csatlakozásával elismert 2 fő köztisztviselő helyett három fő
áthelyezéssel történő foglalkoztatását vállalta a hivatal - egy fő végkielégítésének fedezetét
költségvetéséből biztosítja.
Gánt Község Önkormányzatának Képviselő-testülete kinyilvánítja, hogy ha az e pontban leírt
kötelezettség kifizetését 3 napon belül nem téríti meg a Hivatal részére, azonnali beszedési
megbízást engedményez, ennek jogosultságáról számlavezető pénzintézetét értesíti.
18. A Közös Önkormányzati Hivatal vagyona Csákvár Város Önkormányzata által biztosított ingatlan, tárgyi
eszközök, berendezési tárgyak és egyéb ingóságok térítésmentes használati joga, melyet a Csákváron, 2011.
június 30-napján kelt Csákvár Város – Bodmér Község – Vértesboglár Község körjegyzőségi feladatait
ellátó Csákvár Város Önkormányzati Hivatala közös fenntartására és működtetésére létrejött Megállapodás
mellékletét képező 2011. december 31-i állapotnak megfelelő leltár tartalmaz, mely jelen Megállapodás 1.
számú mellékletét képezi.
18.1.

A leltárban szereplő egyes vagyontárgyak változatlanul Csákvár Város Önkormányzata
tulajdonában maradnak, kizárólag az ingyenes használati jog illeti meg a Közös Önkormányzati
Hivatalt.

18.2.

Jelen megállapodás megszűnése esetén a 2011. december 31-i állapotnak megfelelő leltárban
szereplő vagyontárgyak használati joga ismételten a jogot biztosító Önkormányzatot illeti meg.

19. A Közös Önkormányzati Hivatal vagyonát képezik a Csákvári Polgármesteri Hivatal vagyontárgyai –
melyeket 2012. december 31-napjával felveendő – a Megállapodás 2. számú mellékletét képező
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leltárjegyzékben szereplő vagyontárgyak, továbbá a Közös Önkormányzati Hivatal működése során a
költségvetése terhére vásárolt, vagy egyéb jogcímen szerzett vagyon (ingatlan, tárgyi eszköz, egyéb
ingóság), mely a Közös Önkormányzati Hivatal tulajdonába kerül.
19.1. A Közös Önkormányzati Hivatal megszűnése esetén ezen vagyontárgyak megosztása az
Önkormányzatok által a vásárláskor viselt költségek arányában történik, melyekre nézve a
tulajdonközösség megszüntetési eljárás a 19.2. pontban foglaltakkal azonos.
19.2. A más szervtől kapott, ingyenesen átvett és a megszűnéskor meglévő vagyon (ingatlan, tárgyi eszköz,
stb.) megosztása lakosságarányosan történik oly módon, hogy a vagyontárgy azon Önkormányzat
tulajdonában marad, melynek tulajdonában lévő iroda felszerelését képezte a vagyontárgy, az érintett
Önkormányzat pedig a másik két Önkormányzat tulajdoni hányadát a megszűnés időpontjában
fennálló forgalmi értéken pénzben megváltja.
20. A Képviselőtestületek vállalják, hogy a Közös Önkormányzati Hivatal esetleges megszűnése esetén a
személyi állomány tovább foglalkoztatását biztosítják akként, hogy a székhelyhivatalban dolgozó
köztisztviselők továbbfoglalkoztatásáról – 5 fő kivételével - Csákvár Város Önkormányzata, 2 fő
köztisztviselő továbbfoglalkoztatásáról Vértesboglár Község Önkormányzata, 3 fő továbbfoglalkoztatásáról
Gánt Község Önkormányzata gondoskodik.
20.1. A Közös Önkormányzati Hivatal megszűnése esetén a Jegyző jogviszonyának megszűnésével
kapcsolatos juttatásokat a települések önkormányzatai lakosságszám arányában biztosítják.
20.2. A Közös Önkormányzati Hivatal megszűnése esetén a zárszámadást követően elfogadott
pénzmaradvány az Önkormányzatokat a többletköltségek viseléséhez biztosított előirányzat
arányában illeti meg.
21. A Közös Önkormányzati Hivatal működésének ellenőrzését, a feladatok egyeztetését a polgármesterek
együttesen végzik.
22. Csákvár Város Önkormányzata, Bodmér Község Önkormányzata, Vértesboglár Község Önkormányzata és
Gánt Község Önkormányzata az „információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról” szóló
2011. évi CXII. törvényben meghatározott közérdekű adatok megismerhetősége érdekében külön-külön
önálló honlappal rendelkeznek, melyeken történő a
37. § (1) bekezdésében meghatározottak kötelező megjelentetéséről a Csákvári Közös Önkormányzati
Hivatal gondoskodik.
23. A Csákvári Közös Önkormányzati Hivatal az önkormányzati ciklus időtartama alatt nem szüntethető meg, s
ezen időtartamon belül annak fenntartásához csatlakozni, abból kiválni sem lehet.
24. A Közös Önkormányzati Hivatal, mint helyi önkormányzati költségvetési szerv megszüntetéséről az
általános önkormányzati választások napját követő 60 napon belül állapodhatnak meg a
Képviselőtestületek.
25. A Közös Önkormányzati Hivatal közös fenntartásához csatlakozás a 24. pontban foglalt időtartamon belül
lehet, amennyiben:
25.1. annak Mötv. 85. § (1) bekezdésében foglalt feltételei fennállnak, s
25.2. a Képviselőtestületek a csatlakozás elfogadásával döntenek jelen Megállapodás csatlakozó
Önkormányzat Képviselőtestületével együtt történő módosításáról.
26. Csákvár Város Önkormányzata Képviselőtestülete, Bodmér Község Önkormányzata Képviselőtestülete és
Vértesboglár Község Önkormányzata Képviselőtestülete kölcsönösen rögzítik, hogy a „Magyarország helyi
önkormányzatairól” szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. – Mötv. – 156. § (2) bekezdésére figyelemmel a
közöttük Csákváron, 2011. június 30-napján létrejött Csákvár Város –Bodmér Község – Vértesboglár
Község körjegyzőségi feladatait ellátó Csákvár Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatala közös
fenntartására és működtetésére vonatkozó Megállapodás 2014. december 31-napján hatályát veszti.
A módosított Megállapodást annak elolvasása, tartalmának megértése után a Képviselőtestületek nevében eljáró
polgármesterek, mint önkormányzati akarattal teljességgel megegyezőt helybenhagyólag saját kezűleg aláírták.
Csákvár, 2014. december „9.”
/: Illés Szabolcs:/
Csákvár Város Önkormányzata
polgármestere

/: Balogh István László:/
Bodmér Község Önkormányzata
polgármestere

/: Sztányi István :/
Vértesboglár Község Önkormányzata
polgármestere

/: Spergelné Rádl Ibolya :/
Gánt Község Önkormányzata
polgármestere

Záradék:
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A 2015. január 1-től hatályos módosított Megállapodást a Képviselőtestületek alábbi határozataikkal
jóváhagyólag elfogadták:
·
·
·
·

Csákvár Város Önkormányzata Képviselőtestülete 459/2014.(XII.2.) Kt. számú határozatával.
Bodmér Község Önkormányzata Képviselőtestülete 118/2014.(XII.2.) számú határozatával.
Vértesboglár Község Önkormányzata Képviselőtestülete 142/2014.(XII.2.) számú határozatával.
Gánt Község Önkormányzata Képviselőtestülete 186/2014.(XII.2.) számú határozatával.
/: Tóth Jánosné :/
Csákvár Város Önkormányzata
címzetes főjegyzője

Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

Balogh István Bodmér Község polgármestere:
Kérem, aki egyetért a Közös Hivatal fenntartását biztosító megállapodás előterjesztés szerinti
módosításával az elhangzott módosítás beépítésével együtt, valamint az egységes szerkezetbe foglalt
megállapodással, kézfeltartással jelezze.
Bodmér Község Képviselő-testülete 1 (egy) „igen” szavazattal, 3 (három) „nem” szavazattal, és
tartózkodás nélkül nem fogadja el a Csákvári Közös Önkormányzati Hivatal fenntartására
vonatkozó Megállapodás módosítását.
Balogh István Bodmér Község polgármestere:
A szavazás eredményét látva, úgy gondolom, át kell gondolnunk a döntésünket, mert nem cél az, hogy
megakadályozzuk Gánt csatlakozását.
Minden település részéről az hangzott el, hogy kedvezményt kapott Gánt azzal, hogy kirendeltség lesz
Gánton. Ott külön működik Hivatal, nem tudjuk, miért nem kerülhet az esetleges többletköltség miatt
biztosíték a Megállapodásba. Nem tudom a további együttműködés során a hivatal fenntartását ez
hogy fogja befolyásolni. Jegyző asszony többször elmondta, hogy nem kell fizetni az
önkormányzatoknak. A hivatalotokat két fővel nem tudjátok működtetni, ennyi az elismert létszám,
szükség van 3. főre is, ez mindenképpen többletköltséget jelent.
Spergelné Rádl Ibolya Gánt Község polgármestere:
Áthozhatják az embereket, akkor is én fizetem a kirendeltség rezsi költségét. Tiszteletben tartom, ha
nem fogadják el a módosítást, majd a Kormányhivatal dönt.

Balogh Katalin képviselő:
Miért nem tudják elfogadni az esetleges többletköltség fedezetére vonatkozó biztosítékot? Nem lesz rá
szükség, ha mégis, nem a többi önkormányzatnak kell fizetni.
Baross Botond képviselő:
El tudjuk fogadni, de most addig nem állunk fel, amíg le nem fektetjük, hogy hogyan fogja Jegyző
asszony kiszámolni. Amennyiben van vállalás, hogy a többletköltséget fedezem, tudnom kell, hogy az
hogyan számítódik.
Tóth Jánosné címzetes főjegyző
Nem fogunk tudni megbízható számítási módot mondani, csak a személyi kiadások láthatóak előre.
Egyik ügy a másik üggyel nem összehasonlítható. Ügyirat és lakosságszám alapján nem reális a
költségszámítás, mi alapján mutassam ki, hogy oszlik meg az esetleges többletkiadás?
Január elején mind a négy településnek el kell fogadni a Hivatali költségvetést.
Katonáné dr. Venguszt Beatrix képviselő:
Én is ezt mondtam, ezt a Kormányhivatal is lakosságszám arányosan szabályozná, hiszen nem lehet
kimutatni. Van 20 millió forint, ami kell a dologi kiadásokra, mert az elismert létszámra tekintettel bér
és dologi együtt van. A maradék összeget vagy visszafordítjuk, vagy megmarad pénzmaradványnak. A
pályázatíró, aljegyző járulékait is számolva, kevesebb pénz marad a dologi kiadásokra, de még mindig
fenntartható a Hivatal önkormányzati támogatás nélkül.
Baross Botond képviselő:
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Ha a két embert beültetnénk Csákvárra, és innen kellene kiszolgálniuk a helyben lévő ügyeket, az
drágább volna a Közös Hivatalnak, de ha bebizonyítják, hogy a munkaügyet jobb innen intézni, akkor
rendben. Sehol nem kértünk garanciát arra, hogy Jegyző asszony tartsa fent ezt az állapotot örökké, ez
addig él, amíg ez logikus, pénzügyileg is tartható, és olyan polgármester van Gánton, aki a létével sok
ügyet generál, amit el kell látni.
Balogh István Bodmér Község polgármestere:
Mi volt az álláspontja a csákvári bizottságoknak?
Illés Szabolcs polgármester
Biztosíték kell, és ne maradjanak függőben anyagi tartozások.
Biró Dénesné Bodmér Község alpolgármestere:
Bodmér elfogadja úgy, ha kapunk pár sort biztosítékként, hogy abból az összegből kijön a Hivatal.
Tóth Jánosné címzetes főjegyző
Ahogy most látjuk a költségvetési támogatást, ki tudom jelenteni, hogy nem kell az
önkormányzatoknak hozzájárulást fizetni a javasolt hivatali létszám esetén.
A Hivatal költségvetését mind a négy Képviselő-testületnek el kell fogadnia, és az Csákvár
Önkormányzata költségvetési rendeletében jelenik meg. A költségvetés elfogadásával egy időben
tudok konkrétabbat mondani.
Biró Dénesné Bodmér Község alpolgármestere:
Az sem biztos, hogy jelenleg van két főiskolai végzettségű dolgozó, lehet, hogy jövőre lesz öt. Akkor
már több a bérjellegű kiadás.
Balogh István Bodmér Község polgármestere:
Miután a jegyző kijelentette, hogy a jelenlegi állapotok szerint tudja finanszírozni a hivatal
költségvetését az állami finanszírozásból, javaslom, és kérem, hogy Bodmér változtassa meg
álláspontját, és fogadja el a Megállapodás módosítást.
Senkinek sem jó ez, maradt volna minden, ahogy volt. Tollvonogatással kerülnek települések ide-oda.
Sajnálatos, hogy nem volt itt senki a Kormányhivatal részéről, de remélem, hogy elolvassák, és
intézkednek a törvényhozás felé, hogy a jövőben ilyen ne fordulhasson elő.
Azt hiszem a mai estére veszítettünk egy személyes jó kapcsolatot, nekem Gánt példakép, én már túl
öreg vagyok ehhez a vitához, sajnálatos, hogy Bodméron nem indult fiatal jelölt. Sajnálom, hogy Gánt
nem igazodik a három településhez.
Kérem, szavazással is erősítsük meg, a megállapodás módosítás elfogadását. Aki egyetért,
kézfeltartással jelezze.
Bodmér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 4 (négy) „igen” szavazattal, „nem”
szavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza:
Bodmér Község Önkormányzata Képviselő-testületének
118/2014. (XII. 02.) határozata
a Csákvári Közös Önkormányzati Hivatal fenntartását és működtetését biztosító Megállapodás I. számú
módosításáról
I.
Bodmér Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a Csákvári Közös Önkormányzat Hivatal fenntartásáról
és működtetéséről szóló Megállapodás I számú módosítását megismerte és azt elfogadja.
II.
Csákvár, Bodmér, Vértesboglár és Gánt települések Önkormányzatának Képviselőtestületei a Csákvári Közös
Önkormányzati Hivatal létrehozására és működtetéséről szóló Megállapodás (továbbiakban: Megállapodás)
tartalmát 2015. január 1-jétől a következők szerint módosítják:
1./ A Megállapodás bevezető része kiegészül:
„Gánt Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a 181/2014.(XI.24.) számú határozatába foglaltan
kinyilvánította, hogy 2015. január 1-től csatlakozni kíván a Csákvári Közös Önkormányzati Hivatal közös
fenntartásához és működtetéséhez. Csákvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 459/2014. (XII.
02.) számú, Bodmér Község Önkormányzata Képviselőtestületének 118/2014. (XII. 02.) számú, Vértesboglár
Község Önkormányzata Képviselőtestületének 142/2014. (XII. 02.) számú határozatával a csatlakozási
szándékot elfogadta és hozzájárult a közös fenntartás kibővítéséhez.”
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2./ A Megállapodás 1.pontja 1.1 -1.3 alpontjaiban szereplő lakosság számnál a 2014. január 1-jei
állapot szerinti lakosságszám szerepel, az
1.1 pont kiegészül: „képviseli: Illés Szabolcs polgármester”,
1.2. pont kiegészül „képviseli:Balogh István polgármester”
1.3 pont kiegészül „képviseli: Sztányi István polgármester” szövegrésszel,
és kiegészül a következő 1.4. ponttal:
„1.4. Gánt Község Önkormányzata 2015. január 1-től
székhelye: 8082 Gánt Hegyalja u. 25.
lakosságszám 2014. január 1-i állapot szerint: 831fő
képviseli: Spergelné Rádl Ibolya polgármester”
A Csákvári Közös Önkormányzati Hivatal székhelytelepülése: Csákvár város”
3./ A Megállapodás 2.3 pontja kiegészül a következővel:
„Csákvári Közös Önkormányzati Hivatal Gánti Kirendeltsége
2.3.3. 8082 Gánt Hegyalja u. 25. sz.”
4./ A Megállapodás 2.5 pontjában szereplő illetékességi terület kiegészül „Gánt” település
közigazgatási területével
5./ A Megállapodás 3.3 pontja helyébe a következő 3.3 pont kerül:
„3.3. A Közös Önkormányzati Hivatal ellátja munkamegosztási megállapodás alapján:”
6./ A Megállapodás kiegészül a következő 3.2.4. ponttal:
„3.2.4. Gánt Község Önkormányzata nyilvántartási száma: 362247„
7./ A Megállapodás kiegészül a következő 3.3.5 ponttal
„3.3.5. Gánti Német Nemzetiségi Egységes Óvoda és Bölcsőde
8082 Gánt Táncsics u. 4.”
8./ A Megállapodás 4. pontja kiegészül a Vértesboglár Német Nemzetiségi Önkormányzat – melynek
székhelye: 8085, Vértesboglár, Alkotmány u. 3.sz. szövegrész után a következő
„Gánti Nemzetiségi Önkormányzat, melynek székhelye:8082 Gánt Hegyalja u. 25. sz.”
szövegrésszel
9./ A Megállapodás 6.1 pontjában szereplő „három” település helyébe „négy” település kerül
a 6.1.1. pont helyébe a következő 6.1.1 pont kerül:
„6.1.1. Csákvár Város Önkormányzata, Bodmér Község Önkormányzata, Vértesboglár Község
Önkormányzata és Gánt község Önkormányzata működésével.”
A 6.2 pont kiegészül”Gánt település tekintetében továbbá a Gánti Német Nemzetiségi
Önkormányzat működésével” kapcsolatos feladatellátásra.
10./ A Megállapodás 7.2 pontja kiegészül: „Gánt Község Önkormányzata polgármestere”
szövegrésszel, továbbá a Csákvár, Bodmér Vértesboglár települések felsorolás „Gánt” településsel.
11./ A Megállapodás 8. pontja kiegészül a következő 8.11. ponttal:
„8.11. Az Mötv. előírásai szerint ellátja a talált tárgyakra vonatkozó hatáskörébe utalt feladatokat.”
12./ A Megállapodás 9. pontja kiegészül a „Gánti Német Nemzetiségi önkormányzat” szövegrésszel, a
9.2 pont a „Gánti Német Nemzetiségi Önkormányzat” szöveggel.
A 9.3 pont értelemszerűen kiegészül a” Gánt Község Önkormányzatának Képviselőtestülete és a
Gánti Német Nemzetiségi Önkormányzat között „ szövegrésszel.
13./ A Megállapodás 11.4 pontja helyébe a következő 11.4 pont és 11.5 pont kerül:
„11.4 A Közös Önkormányzati Hivatal kirendeltséget Csákvári Közös Önkormányzati
Hivatal Gánti Kirendeltsége néven a Gánt Község Önkormányzata
Képviselőtestületének tulajdonában és fenntartásában lévő 8082 Gánt Hegyalja u. 25. sz.
alatti épületben működtet.
11.5 A lakossági ügyfélfogadást ügyfélszolgálati megbízottak útján az alábbi helyszíneken
biztosítja:
11.5.1. 8085 Bodmér Vasvári Pál u. 58 sz. alatti Községháza
11.5.2. 8085 Vértesboglár Alkotmány u. 3.sz. alatti Községház
14./ A Megállapodás 12. pontja helyébe a következő 12. pont kerül:
„12. A Csákvári Közös Önkormányzati Hivatal munka- és ügyfélfogadási rendjét a Szervezeti és
Működési Szabályzata tartalmazza.”
15./ A Megállapodás 13. pontjába a következő 13. pont kerül:
„13. A Képviselőtestületek a Közös Önkormányzati Hivatal szervezeti felépítésében és
létszámában az alábbiak szerint állapodnak meg:
13.1. Jegyző: 1 fő
13.2. Aljegyző: 1 fő
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13.3. Igazgatási belső szervezeti egység: 8 fő
13.4. önkormányzati és társulási feladatokat ellátó szervezeti egység: 7 fő
13.5. Gazdálkodási belső szervezeti egység: 9 fő
13.6. Takarító, hivatalsegéd: 1 fő
16./ A Megállapodás 14. 1. pontja értelemszerűen kiegészül „Gánt Község Önkormányzata
polgármesterével,” a 14.2. pontban szereplő „mindkét polgármester” szövetrész helyébe „mind a
négy polgármester” szövegrész kerül.
17./ A Megállapodás 15. pontjához tartozó alpontok értelemszerűen kiegészítésre kerülnek „Gánt
Község Önkormányzatának Képviselő-testülete” szövegrésszel.
18./ A Megállapodás 17.3. pontja kiegészül a Gánti Kirendeltség helyszínét biztosító gánti 178. hrsz.-ú
8082 Gánt Hegyalja u. 25. sz. hivatali épület működtetéséről, a munkavégzéshez szükséges dologi
költségekről Gánt Község Önkormányzata” szövegrész kerül.
19./ A Megállapodás 17.4. pontja helyébe a következő 17.4 pont kerül:
„17.4. A Közös önkormányzati Hivatal állami költségvetési hozzájárulással nem fedezett
valamennyi többletköltségét a települések lakosságszám arányosan viselik a tárgyévet megelőző
év január 1-jei lakosságszám figyelembevételével.
20./ A Megállapodás 17. pontja kiegészül a következő 17.8 ponttal:
„l7,8.
Gánt Község Önkormányzatának Képviselő-testülete vállalja, hogy az áthelyezéssel
átkerülő köztisztviselő 2015. évben esedékes jubileumi jutalmát teljes egészében
költségvetéséből kiegyenlíti, továbbá ha törvénymódosítás miatt köztisztviselői
létszámcsökkentést kell végrehajtani – tekintettel arra, hogy Gánt település csatlakozásával
elismert két fő köztisztviselő helyett három fő áthelyezéssel történő foglalkoztatását vállalta a
Hivatal - egy fő végkielégítésének fedezetét költségvetéséből biztosítja.
Gánt Község Önkormányzatának Képviselőtestülete kinyilvánítja, hogy ha az e pontban
leírt kötelezettség kifizetését három napon belül nem téríti meg a Hivatal részére, azonnali
beszedési megbízást engedményez, ennek jogosultságáról számlavezető pénzintézetét értesíti.
21./ A Megállapodás 20. pontja helyébe a következő 20 pont kerül:
„20. A Képviselőtestületek vállalják, hogy a Közös Önkormányzati Hivatal esetleges megszűnése
esetén a személyi állomány tovább foglalkoztatását biztosítják akként, hogy a
székhelyhivatalban dolgozó köztisztviselők továbbfoglalkoztatásáról – 5 fő kivételével –
Csákvár Város Önkormányzata, 2 fő köztisztviselő továbbfoglalkoztatásáról Vértesboglár
Község Önkormányzata, 3 fő köztisztviselő továbbfoglalkoztatásáról Gánt Község
Önkormányzata gondoskodik.”
22./ A Megállapodás 22. pontja értelemszerűen kiegészül „Gánt Község Önkormányzata”
szövegrésszel.
23./ A Megállapodás teljes szövegében a „Csákvár Nagyközség” elnevezés „Csákvár Város”-ra változik,
tekintettel a település 2013. július 15-től történő várossá nyilvánítására.
A fenti módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Megállapodást e határozat 1. számú melléklete tartalmazza.
Határidő: 2014. december 31.
Felelős: jegyző
1. sz. melléklet

MEGÁLLAPODÁS
CSÁKVÁRI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL
létrehozására és működtetésére
(egységes szerkezetben a 2015. január 1-től hatályos módosítással
Csákvár, 2012. december 17.
Hatálybalépés időpontja: 2013. január 1.
Jóváhagyva:
Csákvár Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének 325/2012. (XII.06) határozata
Bodmér Község Önkormányzata Képviselőtestületének 67/2012. (XII.6) határozata
Vértesboglár Község Önkormányzata Képviselőtestületének 120/2012. (XII.6) határozata
A 2015. január 1-től hatályos Megállapodást jóváhagyta:
Csákvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 459/2014. (XII.02) határozata
Bodmér Község Önkormányzata Képviselőtestületének 118/2014. (XII.2) határozata
Vértesboglár Község Önkormányzata Képviselőtestületének 142/2014. (XII.2) határozata
Gánt Község Önkormányzata Képviselőtestületének 186/2014. (XII.2) határozata
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Csákvár Város Önkormányzata Képviselőtestülete, Bodmér Község Önkormányzata Képviselőtestülete,
Vértesboglár Község Önkormányzata Képviselőtestülete és Gánt Község Önkormányzatának Képviselőtestülete
a „Magyarország helyi önkormányzatairól” szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. – továbbiakban: Mötv. – 85. § - 86.§ai alapján, az „államháztartásról” szóló 2011. évi CXCV. tv. 8. §-ában, és „a közszolgálati tisztviselőkről” szóló
2011. évi CXCIX. tv. – továbbiakban: Kttv. – rendelkezéseiben foglaltak figyelembevételével Közös
Önkormányzati Hivatal létrehozására és működtetésére jelen Megállapodásban foglalt tartalommal állapodnak
meg:
Gánt Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a 181/2014.(XI.24.) számú határozatába foglaltan
kinyilvánította, hogy 2015. január 1-től csatlakozni kíván a Csákvári Közös Önkormányzati Hivatal közös
fenntartásához és működtetéséhez. Csákvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 459/2014. (XII. 02.)
számú, Bodmér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 118/2014. (XII. 02.) számú, Vértesboglár
Község Önkormányzata Képviselőtestületének 142/2014. (XII. 02.) számú határozatával a csatlakozási
szándékot elfogadta és hozzájárult a közös fenntartás kibővítéséhez.
1.

Csákvár Nagyközség Önkormányzatának Képviselőtestülete, Bodmér Község Önkormányzatának
Képviselőtestülete és Vértesboglár Község Önkormányzatának Képviselőtestülete az Mötv. 84. § (1)
bekezdésében rögzített feladatok ellátására - a 2012. december 31-napjáig Csákvár Nagyközség, Bodmér
Község és Vértesboglár Község körjegyzőségi feladatait ellátó Csákvári Nagyközség Önkormányzata
Polgármesteri Hivatala Alapító Okiratának módosításával, a Polgármesteri Hivatal átszervezésével 2013. január 1-i kezdő hatállyal
határozatlan időtartamra hozták létre és közösen működtetik:
a CSÁKVÁRI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATALT.
A Csákvári Közös Önkormányzati Hivatal közös fenntartói:
1.1.

Csákvár Város Önkormányzata
székhelye: 8083 Csákvár, Szabadság tér 9. sz.
lakosságszáma 2014. január 1-i állapot szerint: 5249 fő
képviseli: Illés Szabolcs polgármester

1.2.

Bodmér Község Önkormányzata
székhelye: 8080 Bodmér, Vasvári P. u. 58. sz.
lakosságszáma 2014. január 1-i állapot szerint: 255 fő
képviseli: Balogh István polgármester

1.3.

Vértesboglár Község Önkormányzata
székhelye: 8085 Vértesboglár, Alkotmány u. 3. sz.
lakosságszáma 2024. január 1-i állapot szerint: 910 fő
képviseli: Sztányi István polgármester

1.4.

Gánt Község Önkormányzata (2015. január 1-től)
székhelye: 8082 Gánt, Hegyalja út 25. sz.
lakosságszáma 2014. január 1-i állapot szerint: 831 fő
képviseli: Spergelné Rádl Ibolya polgármester

A Csákvári Közös Önkormányzati Hivatal székhelytelepülése: Csákvár Város
2.

A Közös Önkormányzati Hivatal – továbbiakban: KÖH 2.1.

Elnevezése:

Csákvári Közös Önkormányzati Hivatal

2.2.

Székhelye:

8083 Csákvár, Szabadság tér 9. sz.

2.3.

Telephelyei:
ügyfélszolgálati megbízott általi ügyfélfogadást biztosítva:
2.3.1
8080 Bodmér, Vasvári P. utca 58. sz.
2.3.2.
8085 Vértesboglár, Alkotmány utca 3. sz.
Csákvári Közös Önkormányzati Hivatal Gánti Kirendeltsége:
2.3.3.
8082 Gánt, Hegyalja u. 25.

3.

2.4.

A Közös Önkormányzati Hivatal bélyegző felirata:
Csákvári Közös Önkormányzati Hivatal
8083 Csákvár, Szabadság tér 9.
A bélyegző közepén Magyarország címerével.

2.5.

Illetékességi területe:

Csákvár, Bodmér, Vértesboglár és Gánt települések teljes
közigazgatási területe.

A Közös Önkormányzati Hivatal jogállása:
3.1.

Önálló jogi személy
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3.2.

A KÖH közös működtetése a fenntartó Önkormányzatok Magyar Államkincstárnál vezetett
törzskönyvi nyilvántartási számait nem érinti:
3.2.1.
3.2.2.
3.2.3.
3.2.4.

3.3.

Csákvár Nagyközség Önkormányzata nyilvántartási száma:
Bodmér Község Önkormányzata nyilvántartási száma:
Vértesboglár Község Önkormányzata nyilvántartási száma:
Gánt Község Önkormányzata nyilvántartási száma:

727057
364461
364450
362247

A Közös Önkormányzati Hivatal ellátja munkamegosztási megállapodás alapján:
3.3.1.

Mese-Vár Óvoda
8083 Csákvár, Ady E. u. 2.

3.3.2.

Gondozási Központ és Idősek Otthona
8083 Csákvár, Szent István u. 13.

3.3.3.

Floriana Könyvtár
8083 Csákvár, Széchenyi u. 8.

3.3.4.

Vértesboglári Általános Művelődési Központ
8085 Vértesboglár, Alkotmány u. 14.

Gánti Német Nemzetiségi Egységes Óvoda és Bölcsőde
8082 Gánt, Táncsics u. 4.
önállóan működő helyi önkormányzati költségvetési szervek pénzügyi-gazdálkodási feladatait.
3.3.5.

Ellátja továbbá a Gróf Eszterházy Móric Általános Iskola - 8083 Csákvár, Szabadság tér 8. sz. –
működtetésével kapcsolatos pénzügyi-gazdálkodási feladatokat.
3.4.

A Képviselőtestületek az Áht. 8. § (2) bekezdése s az Ávr. 4. § (1) bekezdése c) pontjában
foglaltak alapján megállapodnak abban, hogy a Közös Önkormányzati Hivatal irányító szerve:
Csákvár Város Önkormányzata Képviselőtestülete
székhelye: 8083 Csákvár, Szabadság tér 9. sz.
mely gyakorolja az Áht. 9. § (1) bekezdésében meghatározott irányítói jogkört azon kivétellel,
hogy a Közös Önkormányzati Hivatal Alapító Okiratának megállapítására s annak módosítására,
továbbá a Közös Önkormányzati Hivatal, mint helyi önkormányzati költségvetési szerv
megszüntetésére, továbbá éves költségvetése tekintetében engedélyezett létszáma s az Áht. 23. §
(2) bekezdés b) pontjában nevesített előirányzatai megállapítására s éves költségvetési
beszámolója elfogadására a Képviselőtestületek együttesen jogosultak.
Az elfogadott Alapító Okirat s annak módosításai törzskönyvi nyilvántartásba való bejegyzése
érdekében az Alapító Okirat – s annak módosítása – Magyar Államkincstár részére történő
megküldésére, s valamennyi szükséges intézkedés megtételére irányító szervi jogkörében Csákvár
Város Önkormányzata Képviselőtestülete jogosult, egyben köteles.

4.

A Csákvári Közös Önkormányzati Hivatal gondoskodik
a Vértesboglári Német Nemzetiségi
Önkormányzat – melynek székhelye: 8085 Vértesboglár, Alkotmány utca 3. sz., Gánti Nemzetiségi
Önkormányzat, melynek székhelye: 8082 Gánt, Hegyalja u. 25. sz. - Áht. 27. § (2) bekezdésében foglalt a
helyi nemzetiségi önkormányzatok bevételeivel, kiadásaival kapcsolatban a tervezési, gazdálkodási,
ellenőrzési, finanszírozási, adatszolgáltatási és beszámolási feladatokról, s „a nemzetiségek jogairól” szóló
2011. évi CLXXIX. tv. 80. §-ában foglalt működésükkel kapcsolatos feladatok ellátásáról.

5.

A Képviselőtestületek kölcsönösen rögzítik, hogy a Csákvári Közös Önkormányzati Hivatal működése
jogfolytonos, - jelen Megállapodás a helyi önkormányzati költségvetési szerv jogi személyiségét nem érinti,
törzskönyvi nyilvántartási száma, adószáma, pénzintézeti számlaszáma változatlan.
A Közös Önkormányzati Hivatal működésére vonatkozó jelen Megállapodás Csákvár Város
Önkormányzata jegyzőjének kinevezését, továbbá a Polgármesteri Hivatal köztisztviselőinek jogviszonyát
- a Polgármesteri Hivatal átszervezésére tekintettel - szintén nem érinti a jegyző és a köztisztviselők
közszolgálati jogviszonya változatlanul fennáll.

6.

A Közös Önkormányzati Hivatal a képviselőtestületek által működtetett egységes hivatal, mely ellátja:
6.1.

A négy település tekintetében az Mötv. 84. § (1) bekezdése alapján az alábbi feladatokat:
6.1.1.
6.1.2.
6.1.3.

Csákvár Város Önkormányzata, Bodmér Község Önkormányzata, Vértesboglár Község
Önkormányzata, és Gánt Község Önkormányzata működésével,
a polgármesterek, vagy a jegyző feladat és hatáskörébe tartozó ügyek döntésre való
előkészítésével és végrehajtásával összefüggő feladatokat,
továbbá közreműködik az Önkormányzatok egymás közötti, valamint az állami
szervekkel történő együttműködéseinek összehangolásában.
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6.2.

7.

Vértesboglár település tekintetében továbbá a Vértesboglári Német Nemzetiségi Önkormányzat,
Gánt település tekintetében a Gánti Német Nemzetiségi Önkormányzat működésével kapcsolatos
az Áht. 27. § (2) bekezdésében meghatározott gazdálkodási és „a nemzetiségek jogairól” szóló
2011. évi CLXXIX. tv. 80. §-ában részletezett feladatokat.

A Közös Önkormányzati Hivatal vezetője: a Jegyző.
7.1.

A Jegyző kinevezése feltételeit a Kttv. 247. § (1) bekezdése rögzíti, a képesítési feltételek alól
felmentés nem adható.

7.2.

A Jegyzőt Csákvár Város Önkormányzata polgármestere, Bodmér Község Önkormányzata
polgármestere, Vértesboglár Község Önkormányzata polgármestere, és Gánt Község
Önkormányzata polgármestere nevezi ki és menti fel.
A Jegyző kinevezéséhez, felmentéséhez a polgármesterek lakosságszám arányos többségi döntése
szükséges.
Többségi a döntés akkor, ha Csákvár, Bodmér, Vértesboglár és Gánt települések
összlakosságszámát 100 %-nak tekintve a polgármesterek által leadott azonos nevű szavazatok
alapján az adott településekre vonatkoztatott százalékarány összesítve meghaladja az 50%-ot.

8.

7.3.

A Jegyző tekintetében az egyéb munkáltatói jogkört Csákvár Város Önkormányzata polgármestere
gyakorolja.

7.4.

A jegyzői pályázati felhívásról a polgármesterek a 7.2. pontban foglaltak szerint döntenek,
melynek előkészítésével kapcsolatos feladatokat Csákvár Város Önkormányzata polgármestere
látja el.

A Jegyző Mötv.-ben meghatározott feladatai:
8.1.
8.2.
8.3.
8.4.
8.5.
8.6.
8.7.
8.8.
8.9.
8.10.
8.11.

9.

Dönt a jogszabály által hatáskörébe utalt államigazgatási ügyekben.
Gyakorolja a munkáltatói jogokat a Közös Önkormányzati Hivatal köztisztviselői és
munkavállalói tekintetében.
Gondoskodik a fenntartó Önkormányzatok működtetésével kapcsolatos feladatok ellátásáról.
Tanácskozási joggal vesz részt a – fenntartó - Képviselőtestületek és a képviselőtestületek
bizottságainak ülésén.
Jelzi a Képviselőtestületeknek, a Képviselőtestületek szerveinek és a polgármestereknek, ha a
döntésük, működésük jogszabálysértő.
Évente beszámol a Képviselőtestületeknek a Hivatal tevékenységéről.
Döntésre előkészíti a polgármesterek hatáskörébe tartozó államigazgatási ügyeket.
Dönt azokban a hatósági ügyekben, amelyeket a Képviselőtestületek és a polgármesterek adnak át.
Dönt a hatáskörébe utalt önkormányzati és önkormányzati hatósági ügyekben.
A hatáskörébe tartozó ügyekben szabályozza a kiadmányozás rendjét.
Az Mötv. előírása szerint ellátja a talált tárgyakra vonatkozó hatáskörébe utalt feladatokat.

A Jegyző Vértesboglár Német Nemzetiségi Önkormányzat, és Gánti Német Nemzetiségi Önkormányzat
működéséhez kapcsolódó feladatai:
9.1.

Gondoskodik mindazon gazdálkodási feladatok hivatali ellátásáról, melyet az Áht.
27. § (2) bekezdése a helyi nemzetiségi önkormányzatok gazdálkodásával kapcsolatosan
meghatároz.

9.2.

A „nemzetiségek jogairól” szóló 2011. évi CLXXIX. tv. 80. § (4) bekezdésében foglaltak alapján
részt vesz a Vértesboglári Német Nemzetiségi Önkormányzat, és a Gánti Német Nemzetiségi
Önkormányzat testületi ülésein s jelzi, amennyiben törvénysértést észlel.

9.3.

Gondoskodik mindazon feladat közös önkormányzati hivatali feladat ellátásáról, melyet
Vértesboglár Község Önkormányzata Képviselőtestülete és a Vértesboglári Német Nemzetiségi
Önkormányzat, valamint Gánt Község Önkormányzata és a Gánti Német Nemzetiségi
Önkormányzat között létrejött Megállapodás a 2011. évi CLXXIX. törvény 80. §-ban foglalt
feladatok teljesítéséhez a Közös Önkormányzati Hivatal részére meghatároz, avagy a
Polgármesteri Hivatal részére meghatározott.

10. A Jegyző tartós távolléte esetén, avagy a jegyzői munkakör betöltetlensége esetén a helyettesítésről a Közös
Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatában foglaltak az irányadóak, mely helyettesítés
időtartama a 6 hónapot nem haladhatja meg.
11. A Csákvári Közös Önkormányzati Hivatal a Jegyző vagy megbízottja által:
11.1. A székhely Csákvár Városban lévő Közös Önkormányzati Hivatalban hétfőn 8 00 órától –1200 óráig;
szerdán 800 órától -1730 óráig; csütörtökön 800 órától -1200 óráig ügyfélfogadást biztosít.
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A Jegyző a Csákvári Közös Önkormányzati Hivatalban látja el munkáját, melyből szerdai napokon
800 órától - 1200 óráig jegyzői fogadóórát tart.
11.2. Bodmér Községben a 11.4.1. pontban nevesített telephelyen keddi napokon 8 00 órától -1200 óráig
ügyfélfogadást biztosít.
11.3. Vértesboglár Községben biztosított 11.4.2. pont szerinti telephelyen keddi napokon 1330 órától - 1730
óráig biztosítja az ügyfélfogadást.
11.4. A Közös Önkormányzati Hivatal kirendeltséget, Csákvári Közös Önkormányzati Hivatal Gánti
Kirendeltsége néven a Gánt Község Önkormányzata Képviselőtestületének tulajdonában és
fenntartásában lévő 8082 Gánt Hegyalja u. 25. sz. alatti épületben működtet.
11.5. A lakossági ügyfélfogadást ügyfélszolgálati megbízottak útján az alábbi helyszíneken biztosítja:
11.5.1. 8085 Bodmér, Vasvári Pál u. 58. sz. alatti Községháza,
11.5.2. 8085 Vértesboglár, Alkotmány utca 3. sz. alatti Községház.
12. A Csákvári Közös Önkormányzati Hivatal munka- és ügyfélfogadási rendjét a Szervezeti és Működési
Szabályzata tartalmazza.
13. A Képviselőtestületek a Közös Önkormányzati Hivatal szervezeti felépítésében és létszámában az alábbiak
szerint állapodnak meg:
13.1. jegyző: 1 fő
13.2. aljegyző: 1 fő
13.3. igazgatási belső szervezeti egység: 8 fő
13.4. önkormányzati és társulási feladatokat ellátó szervezeti egység: 7 fő
13.5. gazdálkodási belső szervezeti egység: 9 fő
13.6. takarító hivatalsegéd: 1 fő
14. A Közös Önkormányzati Hivatal köztisztviselői tekintetében a munkáltatói jogokat a Jegyző gyakorolja.
14.1. A munkáltatói jogkör gyakorlás körében a köztisztviselők – foglalkoztatottak- kinevezéséhez,
bérezéséhez, felmentéséhez, jutalmazásához - az általuk meghatározott körben - Csákvár Város
Önkormányzata polgármestere, Bodmér Község Önkormányzata polgármestere , Vértesboglár
Község Önkormányzata polgármestere és Gánt Község Önkormányzata polgármestere egyetértése
szükséges.
14.2. Az egyetértési jog gyakorlása érdekében a Jegyző a tervezett munkáltatói döntés előtt köteles a
polgármestereket megkeresni, a döntés érvényességéhez – amennyiben jogkörüket fenntartják mind a négy polgármester aláírása szükséges.
14.3. A polgármesterek az Őket megillető egyetértési jogkörükben eltérő álláspontjuk esetén mindaddig
egyeztetnek 3 munkanapos időközönként, míg közöttük azonos álláspont ki nem alakul.
Amennyiben a Jegyző megkeresésétől számított 30 napon belül mind három polgármester részéről
az egyetértést tanúsító nyilatkozat nem áll rendelkezésére, úgy a Jegyző részéről az érvényes
munkáltatói intézkedés nem hozható meg.
14.4. A Közös Önkormányzati Hivatal köztisztviselőinek, munkavállalóinak a foglalkoztatásával,
juttatásaikkal kapcsolatos szabályozás egységes.
15.

A Kttv. 237. §- ában foglalt a juttatásokkal és támogatásokkal kapcsolatos önkormányzati rendelet
megalkotására Csákvár Város Önkormányzata Képviselőtestülete jogosult.
15.1

A szociális, jóléti, kulturális, egészségügyi juttatásokra, szociális és kegyeleti támogatások
megállapítására, s annak módosítására vonatkozó rendelettervezetet a Jegyző köteles Csákvár
Város Önkormányzata Képviselőtestülete napirendet tárgyaló ülését megelőző 30 nappal korábban
Bodmér Község Önkormányzata, Vértesboglár Község Önkormányzata és Gánt Község
Önkormányzata polgármestere részére megküldeni.

15.2

Bodmér Község Önkormányzata Képviselőtestülete, Vértesboglár Község Önkormányzata
Képviselőtestülete, és Gánt Község Önkormányzata Képviselőtestülete soron következő ülésén, de
legkésőbb 20 napon belül a rendelet tervezetben foglaltakról véleményt nyilvánít, melyet a Közös
Önkormányzati Hivatalt vezető Jegyző részére írásban a polgármesterek megküldenek.

15.3

Amennyiben a 15.2. pont alatti Képviselőtestületek a tervezetben foglaltakkal nem értenek egyet,
úgy indoklással ellátott álláspontjukat a rendelet megalkotását megelőzően a Jegyzőnek Csákvár
Város Önkormányzata Képviselőtestülete ülésén kell ismertetnie.

15.4

Amennyiben az egyetértését meg nem adó Önkormányzat Képviselőtestülete(k) indokolásában
foglaltak megalapozottak, úgy a három Önkormányzat polgármestere által egyeztetett újabb
javaslat szerint az eljárást ismételten le kell folytatni.
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15.5

Ha a 15.2. pont szerinti Önkormányzatok Képviselőtestületei indokaikat nem fogalmazzák meg,
avagy azt nem ismertetik, illetőleg a benne foglaltak megalapozatlanok, úgy Csákvár Város
Önkormányzat Képviselőtestülete ezen utóbbi tényt megállapító döntését követően az eredeti
javaslat szerinti tartalmú önkormányzati rendelet a székhely Önkormányzat Képviselőtestülete
által megalkotható.

16. A Képviselőtestületek a Közös Önkormányzati Hivatal munkájával kapcsolatos kérdésekben szükség
szerint célszerűen együttes ülésen határozhatnak.
Ha valamelyik képviselőtestület a Közös Önkormányzati Hivatalt érintő kérdésben kezdeményezi együttes
ülés tartását, a kezdeményező gondoskodik – a polgármester és a jegyző útján – az ülés összehívásáról, az
előterjesztés elkészítéséről.
A Képviselőtestületek részéről együttes döntés szükséges, különösen az alábbi előterjesztésekről:
16.1.

A Közös Önkormányzati Hivatal éves költségvetése Áht. 23. § (2) bekezdés b) pontja szerinti
megállapítása, az éves költségvetési beszámoló adatai elfogadása.

16.2.

Közös Önkormányzati Hivatal munkájáról szóló éves beszámoló a 16.1. pont szerinti éves
költségvetési beszámolóhoz kapcsolódóan.

16.3.

A Közös Önkormányzati Hivatal Alapító Okirata s annak módosításai jóváhagyása.

17. A Csákvári Közös Önkormányzati Hivatal működési költségeit a következők szerint biztosítják a
Képviselőtestületek:
17.1.

A Közös Önkormányzati Hivatal működési fedezeteként szolgálnak a mindenkor hatályos éves
állami költségvetési törvényben a közös hivatali működéséhez meghatározott központi
költségvetési hozzájárulások, melyet a Magyar Államkincstár Csákvár Város Önkormányzata e
célra elkülönített számlájára folyósít.

17.2.

A Közös Önkormányzati Hivatal költségvetésének részét képezik a jegyző és a köztisztviselők,
munkavállalók rendszeres és nem rendszeres személyi juttatásai, azaz a cafetéria juttatások,
közlekedési költségtérítések, s egyéb foglalkoztatáshoz kapcsolódó költségek, beleértve a
továbbképzéssel kapcsolatosan felmerülő költségeket is, továbbá a Közös Önkormányzati Hivatal
működtetése során felmerülő dologi költségek (papír, írószer, telefon, Internet, gépjárműhasználat,
a székhely hivatal üzemeltetésével kapcsolatos víz, villany, fűtés, csatorna s egyéb
közműszolgáltatások költsége, stb.).

17.3.

A bodméri lakossági ügyfélfogadás helyszínét biztosító bodméri 110/1 hrsz-ú, 8080 Bodmér,
Vasvári P. u. 58. sz. – hivatali épület működtetéséről, s az ügyfélfogadáshoz szükséges dologi
költségekről Bodmér Község Önkormányzata, a vértesboglári helyszínű ügyfélfogadást biztosító
vértesboglári 252/5 hrsz-ú, 8085 Vértesboglár, Alkotmány utca 3. szám alatti hivatali épület
működtetéséről, s az ügyfélfogadáshoz szükséges dologi költségekről Vértesboglár Község
Önkormányzata, A gánti lakossági ügyfélfogadás helyszínét biztosító gánti 178 hrsz-ú, 8082 Gánt,
Hegyalja u. 25. sz. – hivatali épület működtetéséről, s az ügyfélfogadáshoz szükséges dologi
költségekről Gánt Község Önkormányzata gondoskodik saját költségviselésük mellett, ezen
működési, továbbá dologi költségeket a Közös Önkormányzati Hivatal éves költségvetése nem
tartalmazza, azok közvetlenül az érintett Önkormányzatok éves költségvetésének részét képezik.

17.4.

A Közös Önkormányzati Hivatal állami költségvetési hozzájárulással nem fedezett valamennyi
többletköltségét a települések lakosságszám arányosan viselik, a tárgyévet megelőző év január 1-i
lakosságszám figyelembevételével.

17.5. A Közös Önkormányzati Hivatal Áht. 23. § (2) bekezdés b) pontjában meghatározottak szerinti:
– engedélyezett létszámát,
– költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok
szerinti bontásban
Csákvár Város Önkormányzata éves költségvetéséről szóló önkormányzati rendelete tartalmazza.
17.6. A Közös Önkormányzati Hivatal önálló elemi költségvetéssel rendelkezik, melyet a négy
Képviselőtestület a költségvétési rendeletének tárgyalásával egy időben elfogad.
17.7. A Képviselőtestületek megállapodnak abban, hogy az esetleges pénzügyi hozzájárulásról és annak
módjáról külön határozatban döntenek.
17.8. Gánt Község Önkormányzatának Képviselő-testülete vállalja, hogy az áthelyezéssel átkerülő
köztisztviselő 2015. évben esedékes jubileumi jutalmát teljes egészében költségvetéséből
kiegyenlíti, továbbá ha törvénymódosítás miatt köztisztviselői létszámcsökkentést kell végrehajtani tekintettel arra, hogy Gánt település csatlakozásával elismert 2 fő köztisztviselő helyett három fő
áthelyezéssel történő foglalkoztatását vállalta a hivatal - egy fő végkielégítésének fedezetét
költségvetéséből biztosítja.
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Gánt Község Önkormányzatának Képviselő-testülete kinyilvánítja, hogy ha az e pontban leírt
kötelezettség kifizetését 3 napon belül nem téríti meg a Hivatal részére, azonnali beszedési
megbízást engedményez, ennek jogosultságáról számlavezető pénzintézetét értesíti.
18. A Közös Önkormányzati Hivatal vagyona Csákvár Város Önkormányzata által biztosított ingatlan, tárgyi
eszközök, berendezési tárgyak és egyéb ingóságok térítésmentes használati joga, melyet a Csákváron, 2011.
június 30-napján kelt Csákvár Város – Bodmér Község – Vértesboglár Község körjegyzőségi feladatait
ellátó Csákvár Város Önkormányzati Hivatala közös fenntartására és működtetésére létrejött Megállapodás
mellékletét képező 2011. december 31-i állapotnak megfelelő leltár tartalmaz, mely jelen Megállapodás 1.
számú mellékletét képezi.
18.1.

A leltárban szereplő egyes vagyontárgyak változatlanul Csákvár Város Önkormányzata
tulajdonában maradnak, kizárólag az ingyenes használati jog illeti meg a Közös Önkormányzati
Hivatalt.

18.2.

Jelen megállapodás megszűnése esetén a 2011. december 31-i állapotnak megfelelő leltárban
szereplő vagyontárgyak használati joga ismételten a jogot biztosító Önkormányzatot illeti meg.

19. A Közös Önkormányzati Hivatal vagyonát képezik a Csákvári Polgármesteri Hivatal vagyontárgyai –
melyeket 2012. december 31-napjával felveendő – a Megállapodás 2. számú mellékletét képező
leltárjegyzékben szereplő vagyontárgyak, továbbá a Közös Önkormányzati Hivatal működése során a
költségvetése terhére vásárolt, vagy egyéb jogcímen szerzett vagyon (ingatlan, tárgyi eszköz, egyéb
ingóság), mely a Közös Önkormányzati Hivatal tulajdonába kerül.
19.1. A Közös Önkormányzati Hivatal megszűnése esetén ezen vagyontárgyak megosztása az
Önkormányzatok által a vásárláskor viselt költségek arányában történik, melyekre nézve a
tulajdonközösség megszüntetési eljárás a 19.2. pontban foglaltakkal azonos.
19.2. A más szervtől kapott, ingyenesen átvett és a megszűnéskor meglévő vagyon (ingatlan, tárgyi eszköz,
stb.) megosztása lakosságarányosan történik oly módon, hogy a vagyontárgy azon Önkormányzat
tulajdonában marad, melynek tulajdonában lévő iroda felszerelését képezte a vagyontárgy, az érintett
Önkormányzat pedig a másik két Önkormányzat tulajdoni hányadát a megszűnés időpontjában
fennálló forgalmi értéken pénzben megváltja.
20. A Képviselőtestületek vállalják, hogy a Közös Önkormányzati Hivatal esetleges megszűnése esetén a
személyi állomány tovább foglalkoztatását biztosítják akként, hogy a székhelyhivatalban dolgozó
köztisztviselők továbbfoglalkoztatásáról – 5 fő kivételével - Csákvár Város Önkormányzata, 2 fő
köztisztviselő továbbfoglalkoztatásáról Vértesboglár Község Önkormányzata, 3 fő továbbfoglalkoztatásáról
Gánt Község Önkormányzata gondoskodik.
20.1. A Közös Önkormányzati Hivatal megszűnése esetén a Jegyző jogviszonyának megszűnésével
kapcsolatos juttatásokat a települések önkormányzatai lakosságszám arányában biztosítják.
20.2. A Közös Önkormányzati Hivatal megszűnése esetén a zárszámadást követően elfogadott
pénzmaradvány az Önkormányzatokat a többletköltségek viseléséhez biztosított előirányzat
arányában illeti meg.
21. A Közös Önkormányzati Hivatal működésének ellenőrzését, a feladatok egyeztetését a polgármesterek
együttesen végzik.
22. Csákvár Város Önkormányzata, Bodmér Község Önkormányzata, Vértesboglár Község Önkormányzata és
Gánt Község Önkormányzata az „információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról” szóló
2011. évi CXII. törvényben meghatározott közérdekű adatok megismerhetősége érdekében külön-külön
önálló honlappal rendelkeznek, melyeken történő a
37. § (1) bekezdésében meghatározottak kötelező megjelentetéséről a Csákvári Közös Önkormányzati
Hivatal gondoskodik.
23. A Csákvári Közös Önkormányzati Hivatal az önkormányzati ciklus időtartama alatt nem szüntethető meg, s
ezen időtartamon belül annak fenntartásához csatlakozni, abból kiválni sem lehet.
24. A Közös Önkormányzati Hivatal, mint helyi önkormányzati költségvetési szerv megszüntetéséről az
általános önkormányzati választások napját követő 60 napon belül állapodhatnak meg a
Képviselőtestületek.
25. A Közös Önkormányzati Hivatal közös fenntartásához csatlakozás a 24. pontban foglalt időtartamon belül
lehet, amennyiben:
25.1. annak Mötv. 85. § (1) bekezdésében foglalt feltételei fennállnak, s
25.2. a Képviselőtestületek a csatlakozás elfogadásával döntenek jelen Megállapodás csatlakozó
Önkormányzat Képviselőtestületével együtt történő módosításáról.
26. Csákvár Város Önkormányzata Képviselőtestülete, Bodmér Község Önkormányzata Képviselőtestülete és
Vértesboglár Község Önkormányzata Képviselőtestülete kölcsönösen rögzítik, hogy a „Magyarország helyi
önkormányzatairól” szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. – Mötv. – 156. § (2) bekezdésére figyelemmel a
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közöttük Csákváron, 2011. június 30-napján létrejött Csákvár Város –Bodmér Község – Vértesboglár
Község körjegyzőségi feladatait ellátó Csákvár Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatala közös
fenntartására és működtetésére vonatkozó Megállapodás 2014. december 31-napján hatályát veszti.
A módosított Megállapodást annak elolvasása, tartalmának megértése után a Képviselőtestületek nevében eljáró
polgármesterek, mint önkormányzati akarattal teljességgel megegyezőt helybenhagyólag saját kezűleg aláírták.
Csákvár, 2014. december „9.”
/: Illés Szabolcs:/
Csákvár Város Önkormányzata
polgármestere

/: Balogh István László:/
Bodmér Község Önkormányzata
polgármestere

/: Sztányi István :/
Vértesboglár Község Önkormányzata
polgármestere

/: Spergelné Rádl Ibolya :/
Gánt Község Önkormányzata
polgármestere

Záradék:
A 2015. január 1-től hatályos módosított Megállapodást a Képviselőtestületek alábbi határozataikkal
jóváhagyólag elfogadták:
·
·
·
·

Csákvár Város Önkormányzata Képviselőtestülete 459/2014.(XII.2.) Kt. számú határozatával.
Bodmér Község Önkormányzata Képviselőtestülete 118/2014.(XII.2.) számú határozatával.
Vértesboglár Község Önkormányzata Képviselőtestülete 142/2014.(XII.2.) számú határozatával.
Gánt Község Önkormányzata Képviselőtestülete 186/2014.(XII.2.) számú határozatával.
/: Tóth Jánosné :/
Csákvár Város Önkormányzata
címzetes főjegyzője

Katonáné dr. Venguszt Beatrix képviselő:
Javaslom beépíteni a szövegbe, hogy jelen megállapodás csak abban az esetben lép hatályba, ha
hatályba lép a járások átszervezésével kapcsolatos jogszabály.
Illés Szabolcs Csákvár Város polgármestere:
Egyetértek. A Csákvári Közös Önkormányzati Hivatal Alapító Okiratának módosítása az utolsó
határozat, melyről dönteni kell.
Sztányi István Vértesboglár Község polgármestere:
Nem tartom demokratikus megoldásnak, hogy most már négyen alkotunk Hivatalt, és a csákvári
polgármester nevezheti ki a jegyzőt. Létszámarányosan fele annyian vagyunk, annak ellenére, hogy
plusz három önkormányzat vagyunk.
Illés Szabolcs Csákvár Város polgármestere:
Amennyiben több hozzászólás, kérdés, észrevétel nincs, kérem, aki egyetért az Alapító Okirat
módosításának elfogadásával, kézfeltartással jelezze.
Csákvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 8 (nyolc) „igen” szavazattal, „nem”
szavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza:
Csákvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének
460/2014. (XII. 02.) határozata
a Csákvári Közös Önkormányzati Hivatal Alapító Okiratának módosításáról
I.
Csákvár Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Csákvári Közös Önkormányzati Hivatal
Alapító Okirat XIV. számú módosítását megismerte és azt elfogadja.
Csákvári Közös Önkormányzati Hivatal Alapító Okiratának
2015. január 1-től hatályos, XIV. sz. módosítása:
Csákvár Város Önkormányzatának képviselőtestülete Bodmér Község, Önkormányzatának képviselőtestülete
Vértesboglár Község Önkormányzatának képviselőtestülete és Gánt Község Önkormányzatának
képviselőtestülete a Csákvári Közös Önkormányzati Hivatal Alapító Okiratát 2015. január 1.-i hatállyal az
alábbiak szerint módosítja, mely a XIV. számú módosítás:
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1./ Az Alapító Okirat 2.2 és 2.3. pontja helyébe a következő 2.2 pont és a 2.3. pont kerül:
„2.2. Számlavezető Pénzintézete: Buda Regionális Bank Zrt.
2.3. Pénzintézeti számlaszáma: 58300031-14500716
2./ Az Alapító Okirat Telephelyekről szóló 2.5. pontja kiegészül:
„Csákvári Közös Önkormányzati Hivatal Gánti Kirendeltsége 8082 Gánt Hegyalja u. 25. „
3./ Az Alapító Okirat 3. pontjában a „Jelen Alapító Okirat módosítást jóváhagyó s a módosításokkal
egységes szerkezetbe foglaló határozatok száma:
Csákvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 460/2014. (XII. 02.) sz. határozata
Bodmér Város Önkormányzata Képviselőtestületének 119/2014. (XII. 02.) sz. határozata
Vértesboglár Község Önkormányzata Képviselőtestületének 143/2014. (XII. 02.) sz. határozata
Gánt Község Önkormányzata Képviselőtestületének 187/2014. (XII. 02.) sz. határozata „
szövegrész kerül.
4./ Az Alapító Okirat 4. pontja kiegészül:
„Gánt Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
székhelye: 8082 Gánt Hegyalja u. 25.”
5./ Az Alapító Okirat 7.1 pontja helyébe a következő 7.1. pont kerül:
„7.1. Illetékességi területe:
Csákvár Város, Bodmér Község, Vértesboglár Község és Gánt Község teljes közigazgatási
területe”
6./ Az Alapító Okirat 7.2.2. pontja hatályát veszti.
7./ Az alapító Okirat 8. pontjában szereplő
- „Önállóan működő és gazdálkodó, az előirányzatai feletti rendelkezési jogosultság
tekintetében teljes jogkörű” szövegrész törlésre kerül,
- költségvetési szervek felsorolása kiegészül:
„ – Gánti Német Nemzetiségi Egységes Óvoda és Bölcsőde (8o82 Gánt Táncsics u. 4.)”,
- a felsorolásban szereplő „Florina Könyvtár” helyett „Florina Könyvtár és Közösségi Tér”
elnevezés kerül
-.”önállóan működő helyi önkormányzati költségvetési szervek” szövegrész törlésre kerül.
8./ Az Alapító Okirat 9. pontban lévő „Jogszabályok által meghatározott közfeladata:” cím helyett
„Közfeladata” cím kerül
a 9.1. pontja értelemszerűen kiegészül: „Gánt Község Önkormányzata „
szövegrésszel,
a 9.2. pontja pedig a „Gánti Német Nemzetiségi Önkormányzat – melynek
székhelye: 8082 Gánt Hegyalja u. 25.-„ szövegrésszel.
9./ Az Alapító Okirat „9.3.2. pontja Csákvár és Környékes Szociális Intézményi Társulás 8083
Csákvári Szabadság tér 9.” hatályát veszti.
10./ Az Alapító Okirat 10. pontja helyébe az alábbi 10. pont kerül.
„10.A költségvetési szerv alaptevékenysége:
10.1. TEÁOR ’08 alapján:
10.2. Szakágazati besorolása:
10.3.

10.3.1.

8411’08 Általános közigazgatás
841105 Helyi önkormányzatok, és társulások igazgatási
tevékenysége.
Kormányzati funkció szerinti tevékenység megnevezése
Megnevezés

kormányzati funkció
száma

Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és
általános igazgatási tevékenysége

011130
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10.3.2. Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások
Országgyűlési,
önkormányzati
és
európai
parlamenti
10.3.3.
képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek
10.3.4. Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek

013210
016010
016020

11./ Az Alapító Okirat 11.3 pontja értelemszerűen kiegészül: „Gánti Község Önkormányzata
polgármestere” szövegrésszel.
12./ Az Alapító Okirat 11.5. pontja helyébe a következő 11.5. pont kerül: „Az Alapító Okirat 2015.
januári 1.-i hatályú jelen módosítása a kinevezett jegyző kinevezését, közszolgálati jogviszonyát
nem érinti.”
13./ Az Alapító Okirat 13. pontja kiegészül a következő 13.2 ponttal:
„13.2. A Gánti Kirendeltség működését biztosító Gánt Község Önkormányzata tulajdonában lévő,
az önkormányzat törzsvagyonában, továbbá egyéb vagyoni körébe sorolt, a költségvetési
szerv költségvetési nyilvántartásaiban rögzített ingó- és ingatlan vagyon.”
14./ Az Alapító Okirat 14. pontja értelemszerűen kiegészül: Gánt Község Önkormányzata”
szövegrésszel.
15./ Az Alapító Okirat 15. pontja helyébe a következő 15. pont kerül:
„15. A Csákvári Közös Önkormányzati Hivatal vállalkozási tevékenységet nem folytat.”
16./ Az alapító Okirat szövegében szereplő „Csákvár Nagyközség” elnevezés „Csákvár Város
elnevezésre változik tekintettel a település 2015. július 15-től történő várossá nyilvánítására.
II.
A Képviselőtestület a Csákvári Közös Önkormányzati Hivatal Alapító Okiratát fenti módosítással egységes
szerkezetbe foglalja e határozat 1. sz. melléklete szerint, felhatalmazza a Polgármestert annak aláírására.
A Képviselő-testület felkéri a Csákvári Közös Önkormányzati Hivatal jegyzőjét, hogy a Csákvári Közös
Önkormányzati Hivatal Alapító Okiratának módosítását, továbbá az egységes szerkezetbe foglalt alapító
Okiratot a Magyar Államkincstár Fejér Megyei Igazgatósága – 8000 Székesfehérvár Petőfi u. 5. – részére a
változások átvezetés érdekében 8 napon belül küldje meg, s kérje a törzskönyvi adatokban a módosítások
bejegyzését.

1. sz. melléklet
Csákvári Közös Önkormányzati Hivatal
Alapító Okirata
a 2015. január 1-i hatályú XIV. számú módosítással egységes szerkezetben

1. A költségvetési szerv neve:

Csákvári Közös Önkormányzati Hivatal

2. A költségvetési szerv székhelye:

8083 Csákvár, Szabadság tér 9.

2.1. A Magyar Államkincstárnál
vezetett törzskönyvi száma:

361514

2.2.

Számlavezető pénzintézete:

Buda Regionális Bank Zrt.

2.3.

Pénzintézeti számlaszáma:

58300031-14500716

2.4.

Adóigazgatási száma:

15361514-1-07

2.5.

Telephelyei:
ügyfélszolgálati megbízott általi ügyfélfogadást biztosítva:



8080 Bodmér, Vasvári P. u. 58. sz.
8085 Vértesboglár, Alkotmány utca 3. sz.
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Csákvári Közös Önkormányzati Hivatal Gánti Kirendeltsége
 8082 Gánt, Hegyalja u. 25. sz.
3. Létrehozásáról rendelkező határozat száma:
81/2003. (VII.8.) számú határozata

Csákvár Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestülete

Jelen Alapító Okirat módosítást jóváhagyó s a módosítással egységes szerkezetbe foglaló határozatok
száma:
Csákvár Város Önkormányzata Képviselő-testülete
460/2014. (XII.02.) számú határozata
Bodmér Község Önkormányzata
119/2014. (XII.02.) számú határozata

Képviselő-testülete

Vértesboglár Község Önkormányzata Képviselő-testülete
143/2014. (XII.02.) számú határozata
Gánt Község Önkormányzata Képviselő-testülete 187/2014.
(XII.02.) számú határozata
4. A költségvetési szerv alapító, fenntartó szervei, székhelyeik:
·

Csákvár Város Önkormányzata Képviselőtestülete
székhelye: 8083 Csákvár, Szabadság tér 9. sz.
Bodmér Község Önkormányzata Képviselőtestülete
székhelye: 8080 Bodmér, Vasvári P. u. 58. sz.
Vértesboglár Község Önkormányzata Képviselőtestülete
székhelye: 8085 Vértesboglár, Alkotmány utca 3. sz.
Gánt Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
székhelye: 8082 Gánt, Hegyalja u. 25. sz.

5. A költségvetési szerv irányító szerve:

Csákvár Város Önkormányzat Képviselőtestülete
székhelye: 8083 Csákvár, Szabadság tér 9. sz.

6. A költségvetési szerv típusa:

közös önkormányzati hivatal

7. A költségvetési szerv illetékességi és működési területe:
7.1.

Illetékességi területe:

7.2.

Működési területe:
7.2.1.

Csákvár Város, Bodmér Község, Vértesboglár Község és
Gánt Község teljes közigazgatási területe

A 9.3.1. pontban nevesített Társulás esetében Bodmér, Csákberény, Csákvár, Gánt, Pátka,
Szár, Újbarok, Vértesboglár és Zámoly települések közigazgatási területe,

8. A költségvetési szerv jogállása:
Önálló jogi személy. önálló adószámmal és bankszámlával rendelkező helyi önkormányzati
költségvetési szerv.
Pénzügyi-gazdálkodási feladatait saját gazdasági szervezete útján látja el.
A költségvetési szerv saját éves elemi költségvetéssel rendelkezik.
A költségvetési szerv - külön munkamegosztási megállapodás alapján - ellátja a :
Csákvári Mese-Vár Óvoda és Bölcsőde (8083 Csákvár, Ady E. u. 2.)
Gondozási Központ és Idősek Otthona (8083 Csákvár, Szent István u. 13.)
- Floriana Könyvtár és Közösségi Tér (8083 Csákvár, Széchenyi u. 8.)
- Vértesboglári Általános Művelődési Központ (8085 Vértesboglár, Alkotmány u. 14.)
- Gánti Német Nemzetiségi Egységes Óvoda és Bölcsőde (8082 Gánt, Táncsics u. 4.)
pénzügyi-gazdálkodási feladatait, továbbá
- a Gróf Esterházy Móric Általános Iskola - 8083 Csákvár, Szabadság tér 8. – működtetéséhez
kapcsolódó pénzügyi gazdálkodási feladatokat.
9. Közfeladata:
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10.

9.1.

A „Magyarország helyi önkormányzatairól” szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. – Mötv. – 84. § (1)
bekezdése alapján Csákvár Város Önkormányzata, Bodmér Község Önkormányzata, Vértesboglár
Község Önkormányzata és Gánt Község Önkormányzata működésével, valamint az Önkormányzat
polgármesterei, vagy a jegyző feladat- és hatáskörébe tartozó ügyek döntésre való előkészítésével és
végrehajtásával kapcsolatos feladatok ellátása s közreműködés az Önkormányzatok egymás közötti,
valamint az állami szervekkel történő együttműködésének összehangolásában.

9.2.

Az „államháztartásról” szóló 2011. évi CXCV. tv. 27. § (2) bekezdésében foglalt a helyi nemzetiségi
önkormányzatok bevételeivel és kiadásaival kapcsolatban a tervezési, gazdálkodási, ellenőrzési,
finanszírozási, adatszolgáltatási és beszámolási feladatok, továbbá, a „nemzetiségek jogairól” szóló
2011. évi CLXXIX. tv. 80. §-ában meghatározott feladatok ellátása a Vértesboglár Német
Nemzetiségi Önkormányzat – melynek székhelye: 8085 Vértesboglár, Alkotmány utca 3.–, Gánti
Német Nemzetiségi Önkormányzat - melynek székhelye: 8082 Gánt, Hegyalja u. 25.) működéséhez kapcsolódóan.

9.3.

Az Mötv. 95. § (4) bekezdésében foglaltak szerinti az alábbi Társulások munkaszervezeti
feladatainak s a Társulások költségvetése végrehajtásával és gazdálkodásával kapcsolatos
feladatainak ellátása:
9.3.1. Csákvári Önkormányzati Társulás
8083 Csákvár, Szabadság tér 9.

A költségvetési szerv alaptevékenysége:
10.1. TEÁOR ’08 alapján:

8411’08 Általános közigazgatás

10.2. Szakágazati besorolása:

841105 Helyi önkormányzatok, és társulások igazgatási
tevékenysége.

10.3.

10.3.1.

Kormányzati funkció szerinti tevékenység megnevezése
Megnevezés

kormányzati funkció
száma

Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és
általános igazgatási tevékenysége

011130

10.3.2. Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások
Országgyűlési,
önkormányzati
és
európai
parlamenti
10.3.3.
képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek
10.3.4. Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek
11.

013210
016010
016020

A költségvetési szerv vezetőjének, a Jegyzőnek a kinevezési rendje:
11.1. A jegyzői álláshelyet nyilvános pályázat útján kell betölteni. A pályázati eljárás előkészítésével és
lefolytatásával kapcsolatos feladatokat a székhely önkormányzat: Csákvár Város Önkormányzata
polgármestere látja el.
11.2. A Jegyző kinevezési feltételeit „a közszolgálati tisztviselőkről” szóló 2011. évi CXCIX. tv. 247. §
(1) bekezdésében rögzíti, a képesítési feltételek alól felmentés nem adható.
11.3. A Jegyzőt Csákvár Város Önkormányzata polgármestere, Bodmér Község Önkormányzata
polgármestere, Vértesboglár Község Önkormányzata polgármestere, és Gánt Község
Önkormányzata polgármestere, együttesen nevezi ki lakosságarányos többségi döntéssel. A
kinevezés határozatlan időre szól.
11.4. A Jegyző tekintetében az egyéb munkáltató jogkört Csákvár Város Önkormányzata polgármestere
gyakorolja.
11.5. Az Alapító Okirat 2013. január 1-i hatályú jelen módosítása a kinevezett jegyző kinevezését,
közszolgálati jogviszonyát nem érinti.
A Csákvári Közös Önkormányzati Hivatalt, mint helyi önkormányzati költségvetési szervet a Jegyző vezeti
és képviseli.

12.

A költségvetési szerv foglalkoztatottjai:
12.1. A foglalkoztatott köztisztviselők jogviszonya közszolgálati jogviszony, melyre „a közszolgálati
tisztviselőkről” szóló 2011. évi CXCIX. törvény – Kttv. – rendelkezései az irányadók.
12.2. A költségvetési szerv munkavállalói jogviszonyára a Kttv. szabályain túlmenően a „Munka
törvénykönyvéről” szóló 2012. évi I. tv. rendelkezései is alkalmazandók.
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12.3. A költségvetési szervvel megbízásos jogviszonyban állók esetében a Ptk. vonatkozó rendelkezései
az irányadóak.
13.

A költségvetési szerv feladatellátását szolgáló vagyon: melyre nézve a költségvetési szervet használati jog
illeti meg:
13.1. Csákvár Város Önkormányzata tulajdonában lévő, az önkormányzat törzsvagyonába, továbbá egyéb
vagyoni körébe sorolt, a költségvetési szerv könyvviteli nyilvántartásaiban rögzített ingó - és
ingatlan vagyon.
13.2.A Gánti Kirendeltség működését biztosító, Gánt Község Önkormányzata tulajdonában lévő, az
önkormányzat törzsvagyonában, tovább egyéb vagyoni körébe sorolt, a költségvetési szerv
költségvetési nyilvántartásaiban rögzített ingó-és ingatlanvagyon.

14.

A használatba adott vagyon feletti rendelkezési jog:
A költségvetési szerv a 13. pont szerint rendelkezésére bocsátott vagyontárgyakat a feladatai ellátásához
szabadon használhatja, de nem idegenítheti és nem terhelheti meg azokat.
A 13. pont szerinti vagyontárgyak tekintetében a költségvetési szerv az önkormányzat vagyonáról és a
vagyongazdálkodás szabályairól szóló, Csákvár Város Önkormányzata és Gánt Község Önkormányzata
mindenkor hatályos önkormányzati rendeletében foglalt előírásoknak köteles eleget tenni.

15.

A Csákvári Közös Önkormányzati Hivatal vállalkozási tevékenységet nem folytat.

Záradék:
Az Alapító Okiratot Csákvár Város Képviselő-testülete 460/2014. (XII.02.) számú határozatával, Bodmér
Község Önkormányzat Képviselő-testülete 119/2014. (XII.02.) számú határozatával, Vértesboglár Község
Önkormányzata Képviselő-testülete 143/2014. (XII.02.) számú Gánt Község Önkormányzata Képviselő-testülete
187/2014. (XII.02.) számú határozatával módosította s foglalta a módosítással egységes szerkezetbe.
Csákvár, 2014. december 02.
/: Illés Szabolcs :/
Csákvár Város Önkormányzata
polgármestere

/: Sztányi István :/
Vértesboglár Község Önkormányzata
polgármestere

/: Balogh István László :/
Bodmér Község Önkormányzata
polgármestere

/: Spergelné Rádl Ibolya :/
Gánt Község Önkormányzata
polgármestere

/: Tóth Jánosné :/
Csákvári Közös Önkormányzati Hivatal
címzetes főjegyzője
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

Sztányi István Vértesboglár Község polgármestere:
Kérem, aki egyetért a Csákvári Közös Önkormányzati Hivatal Alapító Okiratának módosításával,
kézfeltartással jelezze.
Vértesboglár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 4 (négy) „igen” szavazattal, „nem”
szavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza:
Vértesboglár Község Önkormányzata Képviselő-testületének
143/2014. (XII. 02.) határozata
a Csákvári Közös Önkormányzati Hivatal Alapító Okiratának módosításáról
I.
Vértesboglár Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a Csákvári Közös Önkormányzati Hivatal
Alapító Okirat XIV. számú módosítását megismerte és azt elfogadja.
Csákvári Közös Önkormányzati Hivatal Alapító Okiratának
2015. január 1-től hatályos, XIV. sz. módosítása:

55

Csákvár Város Önkormányzatának képviselőtestülete Bodmér Község, Önkormányzatának képviselőtestülete
Vértesboglár Község Önkormányzatának képviselőtestülete és Gánt Község Önkormányzatának
képviselőtestülete a Csákvári Közös Önkormányzati Hivatal Alapító Okiratát 2015. január 1.-i hatállyal az
alábbiak szerint módosítja, mely a XIV. számú módosítás:
1./ Az Alapító Okirat 2.2 és 2.3. pontja helyébe a következő 2.2 pont és a 2.3. pont kerül:
„2.2. Számlavezető Pénzintézete: Buda Regionális Bank Zrt.
2.3. Pénzintézeti számlaszáma: 58300031-14500716
2./ Az Alapító Okirat Telephelyekről szóló 2.5. pontja kiegészül:
„Csákvári Közös Önkormányzati Hivatal Gánti Kirendeltsége 8082 Gánt Hegyalja u. 25. „
3./ Az Alapító Okirat 3. pontjában a „Jelen Alapító Okirat módosítást jóváhagyó s a módosításokkal
egységes szerkezetbe foglaló határozatok száma:
Csákvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 460/2014. (XII. 02.) sz. határozata
Bodmér Város Önkormányzata Képviselőtestületének 119/2014. (XII. 02.) sz. határozata
Vértesboglár Község Önkormányzata Képviselőtestületének 143/2014. (XII. 02.) sz. határozata
Gánt Község Önkormányzata Képviselőtestületének 187/2014. (XII. 02.) sz. határozata „
szövegrész kerül.
4./ Az Alapító Okirat 4. pontja kiegészül:
„Gánt Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
székhelye: 8082 Gánt Hegyalja u. 25.”
5./ Az Alapító Okirat 7.1 pontja helyébe a következő 7.1. pont kerül:
„7.1. Illetékességi területe:
Csákvár Város, Bodmér Község, Vértesboglár Község és Gánt Község teljes közigazgatási
területe”
6./ Az Alapító Okirat 7.2.2. pontja hatályát veszti.
7./ Az alapító Okirat 8. pontjában szereplő
- „Önállóan működő és gazdálkodó, az előirányzatai feletti rendelkezési jogosultság
tekintetében teljes jogkörű” szövegrész törlésre kerül,
- költségvetési szervek felsorolása kiegészül:
„ – Gánti Német Nemzetiségi Egységes Óvoda és Bölcsőde (8o82 Gánt Táncsics u. 4.)”,
- a felsorolásban szereplő „Florina Könyvtár” helyett „Florina Könyvtár és Közösségi Tér”
elnevezés kerül
-.”önállóan működő helyi önkormányzati költségvetési szervek” szövegrész törlésre kerül.
8./ Az Alapító Okirat 9. pontban lévő „Jogszabályok által meghatározott közfeladata:” cím helyett
„Közfeladata” cím kerül
a 9.1. pontja értelemszerűen kiegészül: „Gánt Község Önkormányzata „
szövegrésszel,
a 9.2. pontja pedig a „Gánti Német Nemzetiségi Önkormányzat – melynek
székhelye: 8082 Gánt Hegyalja u. 25.-„ szövegrésszel.
9./ Az Alapító Okirat „9.3.2. pontja Csákvár és Környékes Szociális Intézményi Társulás 8083
Csákvári Szabadság tér 9.” hatályát veszti.
10./ Az Alapító Okirat 10. pontja helyébe az alábbi 10. pont kerül.
„10.A költségvetési szerv alaptevékenysége:
10.1. TEÁOR ’08 alapján:
10.2. Szakágazati besorolása:
10.3.

8411’08 Általános közigazgatás
841105 Helyi önkormányzatok, és társulások igazgatási
tevékenysége.
Kormányzati funkció szerinti tevékenység megnevezése
Megnevezés
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kormányzati funkció

száma
10.3.1.

Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és
általános igazgatási tevékenysége

10.3.2. Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások
Országgyűlési,
önkormányzati
és
európai
parlamenti
10.3.3.
képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek
10.3.4. Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek

011130
013210
016010
016020

11./ Az Alapító Okirat 11.3 pontja értelemszerűen kiegészül: „Gánti Község Önkormányzata
polgármestere” szövegrésszel.
12./ Az Alapító Okirat 11.5. pontja helyébe a következő 11.5. pont kerül: „Az Alapító Okirat 2015.
januári 1.-i hatályú jelen módosítása a kinevezett jegyző kinevezését, közszolgálati jogviszonyát
nem érinti.”
13./ Az Alapító Okirat 13. pontja kiegészül a következő 13.2 ponttal:
„13.2. A Gánti Kirendeltség működését biztosító Gánt Község Önkormányzata tulajdonában lévő,
az önkormányzat törzsvagyonában, továbbá egyéb vagyoni körébe sorolt, a költségvetési
szerv költségvetési nyilvántartásaiban rögzített ingó- és ingatlan vagyon.”
14./ Az Alapító Okirat 14. pontja értelemszerűen kiegészül: Gánt Község Önkormányzata”
szövegrésszel.
15./ Az Alapító Okirat 15. pontja helyébe a következő 15. pont kerül:
„15. A Csákvári Közös Önkormányzati Hivatal vállalkozási tevékenységet nem folytat.”
16./ Az alapító Okirat szövegében szereplő „Csákvár Nagyközség” elnevezés „Csákvár Város
elnevezésre változik tekintettel a település 2015. július 15-től történő várossá nyilvánítására.
II.
A Képviselőtestület a Csákvári Közös Önkormányzati Hivatal Alapító Okiratát fenti módosítással egységes
szerkezetbe foglalja e határozat 1. sz. melléklete szerint, felhatalmazza a Polgármestert annak aláírására.
A Képviselő-testület felkéri a Csákvári Közös Önkormányzati Hivatal jegyzőjét, hogy a Csákvári Közös
Önkormányzati Hivatal Alapító Okiratának módosítását, továbbá az egységes szerkezetbe foglalt alapító
Okiratot a Magyar Államkincstár Fejér Megyei Igazgatósága – 8000 Székesfehérvár Petőfi u. 5. – részére a
változások átvezetés érdekében 8 napon belül küldje meg, s kérje a törzskönyvi adatokban a módosítások
bejegyzését.

1. sz. melléklet
Csákvári Közös Önkormányzati Hivatal
Alapító Okirata
a 2015. január 1-i hatályú XIV. számú módosítással egységes szerkezetben
1. A költségvetési szerv neve:

Csákvári Közös Önkormányzati Hivatal

2. A költségvetési szerv székhelye:

8083 Csákvár, Szabadság tér 9.

a.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.

A Magyar Államkincstárnál
vezetett törzskönyvi száma:
361514
Számlavezető pénzintézete:
Buda Regionális Bank Zrt.
Pénzintézeti számlaszáma:
58300031-14500716
Adóigazgatási száma:
15361514-1-07
Telephelyei:
ügyfélszolgálati megbízott általi ügyfélfogadást biztosítva:


8080 Bodmér, Vasvári P. u. 58. sz.
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 8085 Vértesboglár, Alkotmány utca 3. sz.
Csákvári Közös Önkormányzati Hivatal Gánti Kirendeltsége
 8082 Gánt, Hegyalja u. 25. sz.
3. Létrehozásáról rendelkező határozat száma:
Csákvár Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestülete
81/2003. (VII.8.) számú határozata
Jelen Alapító Okirat módosítást jóváhagyó s a módosítással egységes szerkezetbe foglaló határozatok
száma:
Csákvár Város Önkormányzata Képviselő-testülete 460/2014. (XII.02.) számú határozata
Bodmér Község Önkormányzata Képviselő-testülete 119/2014. (XII.02.) számú határozata
Vértesboglár Község Önkormányzata Képviselő-testülete 143/2014. (XII.02.) számú határozata
Gánt Község Önkormányzata Képviselő-testülete 187/2014. (XII.02.) számú határozata

4. A költségvetési szerv alapító, fenntartó szervei, székhelyeik:
·

Csákvár Város Önkormányzata Képviselőtestülete
székhelye: 8083 Csákvár, Szabadság tér 9. sz.
Bodmér Község Önkormányzata Képviselőtestülete
székhelye: 8080 Bodmér, Vasvári P. u. 58. sz.
Vértesboglár Község Önkormányzata Képviselőtestülete
székhelye: 8085 Vértesboglár, Alkotmány utca 3. sz.

Gánt Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
székhelye: 8082 Gánt, Hegyalja u. 25. sz.
5. A költségvetési szerv irányító szerve:
Csákvár Város Önkormányzat Képviselőtestülete
székhelye: 8083 Csákvár, Szabadság tér 9. sz.
6. A költségvetési szerv típusa:
közös önkormányzati hivatal
7. A költségvetési szerv illetékességi és működési területe:
7.1. Illetékességi területe:
Csákvár Város, Bodmér Község, Vértesboglár Község és
Gánt Község teljes közigazgatási területe
7.2.

Működési területe:

A 9.3.1. pontban nevesített Társulás esetében Bodmér, Csákberény, Csákvár, Gánt, Pátka,
Szár, Újbarok, Vértesboglár és Zámoly települések közigazgatási területe,
8. A költségvetési szerv jogállása:
Önálló jogi személy. önálló adószámmal és bankszámlával rendelkező helyi önkormányzati
költségvetési szerv.
Pénzügyi-gazdálkodási feladatait saját gazdasági szervezete útján látja el.
A költségvetési szerv saját éves elemi költségvetéssel rendelkezik.
A költségvetési szerv - külön munkamegosztási megállapodás alapján - ellátja a :
Csákvári Mese-Vár Óvoda és Bölcsőde (8083 Csákvár, Ady E. u. 2.)
Gondozási Központ és Idősek Otthona (8083 Csákvár, Szent István u. 13.)
- Floriana Könyvtár és Közösségi Tér (8083 Csákvár, Széchenyi u. 8.)
- Vértesboglári Általános Művelődési Központ (8085 Vértesboglár, Alkotmány u. 14.)
- Gánti Német Nemzetiségi Egységes Óvoda és Bölcsőde (8082 Gánt, Táncsics u. 4.)
pénzügyi-gazdálkodási feladatait, továbbá
- a Gróf Esterházy Móric Általános Iskola - 8083 Csákvár, Szabadság tér 8. – működtetéséhez
kapcsolódó pénzügyi gazdálkodási feladatokat.
9. Közfeladata:
9.1. A „Magyarország helyi önkormányzatairól” szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. – Mötv. – 84. § (1)
bekezdése alapján Csákvár Város Önkormányzata, Bodmér Község Önkormányzata, Vértesboglár
Község Önkormányzata és Gánt Község Önkormányzata működésével, valamint az Önkormányzat
polgármesterei, vagy a jegyző feladat- és hatáskörébe tartozó ügyek döntésre való előkészítésével és
végrehajtásával kapcsolatos feladatok ellátása s közreműködés az Önkormányzatok egymás közötti,
valamint az állami szervekkel történő együttműködésének összehangolásában.
7.2.1.

9.2.

Az „államháztartásról” szóló 2011. évi CXCV. tv. 27. § (2) bekezdésében foglalt a helyi nemzetiségi
önkormányzatok bevételeivel és kiadásaival kapcsolatban a tervezési, gazdálkodási, ellenőrzési,
finanszírozási, adatszolgáltatási és beszámolási feladatok, továbbá, a „nemzetiségek jogairól” szóló
2011. évi CLXXIX. tv. 80. §-ában meghatározott feladatok ellátása a Vértesboglár Német
Nemzetiségi Önkormányzat – melynek székhelye: 8085 Vértesboglár, Alkotmány utca 3.–, Gánti
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Német Nemzetiségi Önkormányzat - melynek székhelye: 8082 Gánt, Hegyalja u. 25.) működéséhez kapcsolódóan.
9.3.

10.

Az Mötv. 95. § (4) bekezdésében foglaltak szerinti az alábbi Társulások munkaszervezeti
feladatainak s a Társulások költségvetése végrehajtásával és gazdálkodásával kapcsolatos
feladatainak ellátása:
9.3.1. Csákvári Önkormányzati Társulás
8083 Csákvár, Szabadság tér 9.

A költségvetési szerv alaptevékenysége:
10.1. TEÁOR ’08 alapján:

8411’08 Általános közigazgatás

10.2. Szakágazati besorolása:

841105 Helyi önkormányzatok, és társulások igazgatási
tevékenysége.
10.3.
Kormányzati funkció szerinti tevékenység megnevezése
kormányzati funkció
Megnevezés
száma
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és
10.3.1.
011130
általános igazgatási tevékenysége
10.3.2. Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások
Országgyűlési,
önkormányzati
és
európai
parlamenti
10.3.3.
képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek
10.3.4. Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek
11.

013210
016010
016020

A költségvetési szerv vezetőjének, a Jegyzőnek a kinevezési rendje:
11.1. A jegyzői álláshelyet nyilvános pályázat útján kell betölteni. A pályázati eljárás előkészítésével és
lefolytatásával kapcsolatos feladatokat a székhely önkormányzat: Csákvár Város Önkormányzata
polgármestere látja el.
11.2. A Jegyző kinevezési feltételeit „a közszolgálati tisztviselőkről” szóló 2011. évi CXCIX. tv. 247. §
(1) bekezdésében rögzíti, a képesítési feltételek alól felmentés nem adható.
11.3. A Jegyzőt Csákvár Város Önkormányzata polgármestere, Bodmér Község Önkormányzata
polgármestere, Vértesboglár Község Önkormányzata polgármestere, és Gánt Község
Önkormányzata polgármestere, együttesen nevezi ki lakosságarányos többségi döntéssel. A
kinevezés határozatlan időre szól.
11.4. A Jegyző tekintetében az egyéb munkáltató jogkört Csákvár Város Önkormányzata polgármestere
gyakorolja.
11.5. Az Alapító Okirat 2013. január 1-i hatályú jelen módosítása a kinevezett jegyző kinevezését,
közszolgálati jogviszonyát nem érinti.
A Csákvári Közös Önkormányzati Hivatalt, mint helyi önkormányzati költségvetési szervet a Jegyző vezeti
és képviseli.

12.

A költségvetési szerv foglalkoztatottjai:
12.1. A foglalkoztatott köztisztviselők jogviszonya közszolgálati jogviszony, melyre „a közszolgálati
tisztviselőkről” szóló 2011. évi CXCIX. törvény – Kttv. – rendelkezései az irányadók.
12.2. A költségvetési szerv munkavállalói jogviszonyára a Kttv. szabályain túlmenően a „Munka
törvénykönyvéről” szóló 2012. évi I. tv. rendelkezései is alkalmazandók.
12.3. A költségvetési szervvel megbízásos jogviszonyban állók esetében a Ptk. vonatkozó rendelkezései
az irányadóak.

13.

A költségvetési szerv feladatellátását szolgáló vagyon: melyre nézve a költségvetési szervet használati jog
illeti meg:
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13.1. Csákvár Város Önkormányzata tulajdonában lévő, az önkormányzat törzsvagyonába, továbbá egyéb
vagyoni körébe sorolt, a költségvetési szerv könyvviteli nyilvántartásaiban rögzített ingó - és
ingatlan vagyon.
13.2.A Gánti Kirendeltség működését biztosító, Gánt Község Önkormányzata tulajdonában lévő, az
önkormányzat törzsvagyonában, tovább egyéb vagyoni körébe sorolt, a költségvetési szerv
költségvetési nyilvántartásaiban rögzített ingó-és ingatlanvagyon.
14.

A használatba adott vagyon feletti rendelkezési jog:
A költségvetési szerv a 13. pont szerint rendelkezésére bocsátott vagyontárgyakat a feladatai ellátásához
szabadon használhatja, de nem idegenítheti és nem terhelheti meg azokat.
A 13. pont szerinti vagyontárgyak tekintetében a költségvetési szerv az önkormányzat vagyonáról és a
vagyongazdálkodás szabályairól szóló, Csákvár Város Önkormányzata és Gánt Község Önkormányzata
mindenkor hatályos önkormányzati rendeletében foglalt előírásoknak köteles eleget tenni.

15.

A Csákvári Közös Önkormányzati Hivatal vállalkozási tevékenységet nem folytat.

Záradék:
Az Alapító Okiratot Csákvár Város Képviselő-testülete 460/2014. (XII.02.) számú határozatával, Bodmér
Község Önkormányzat Képviselő-testülete 119/2014. (XII.02.) számú határozatával, Vértesboglár Község
Önkormányzata Képviselő-testülete 143/2014. (XII.02.) számú Gánt Község Önkormányzata Képviselő-testülete
187/2014. (XII.02.) számú határozatával módosította s foglalta a módosítással egységes szerkezetbe.
Csákvár, 2014. december 02.
/: Illés Szabolcs :/
Csákvár Város Önkormányzata
polgármestere

/: Sztányi István :/
Vértesboglár Község Önkormányzata
polgármestere

/: Balogh István László :/
Bodmér Község Önkormányzata
polgármestere

/: Spergelné Rádl Ibolya :/
Gánt Község Önkormányzata
polgármestere

/: Tóth Jánosné :/
Csákvári Közös Önkormányzati Hivatal
címzetes főjegyzője
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

Balogh István Bodmér Község polgármestere:
Kérem, aki egyetért a Csákvári Közös Önkormányzati Hivatal Alapító Okiratának módosításával,
kézfeltartással jelezze.
Bodmér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 4 (négy) „igen” szavazattal, „nem”
szavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza:
Bodmér Község Önkormányzata Képviselő-testületének
119/2014. (XII. 02.) határozata
a Csákvári Közös Önkormányzati Hivatal Alapító Okiratának módosításáról
I.
Bodmér Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a Csákvári Közös Önkormányzati Hivatal
Alapító Okirat XIV. számú módosítását megismerte és azt elfogadja.
Csákvári Közös Önkormányzati Hivatal Alapító Okiratának
2015. január 1-től hatályos, XIV. sz. módosítása:
Csákvár Város Önkormányzatának képviselőtestülete Bodmér Község, Önkormányzatának képviselőtestülete
Vértesboglár Község Önkormányzatának képviselőtestülete és Gánt Község Önkormányzatának
képviselőtestülete a Csákvári Közös Önkormányzati Hivatal Alapító Okiratát 2015. január 1.-i hatállyal az
alábbiak szerint módosítja, mely a XIV. számú módosítás:
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1./ Az Alapító Okirat 2.2 és 2.3. pontja helyébe a következő 2.2 pont és a 2.3. pont kerül:
„2.2. Számlavezető Pénzintézete: Buda Regionális Bank Zrt.
2.3. Pénzintézeti számlaszáma: 58300031-14500716
2./ Az Alapító Okirat Telephelyekről szóló 2.5. pontja kiegészül:
„Csákvári Közös Önkormányzati Hivatal Gánti Kirendeltsége 8082 Gánt Hegyalja u. 25. „
3./ Az Alapító Okirat 3. pontjában a „Jelen Alapító Okirat módosítást jóváhagyó s a módosításokkal
egységes szerkezetbe foglaló határozatok száma:
Csákvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 460/2014. (XII. 02.) sz. határozata
Bodmér Város Önkormányzata Képviselőtestületének 119/2014. (XII. 02.) sz. határozata
Vértesboglár Község Önkormányzata Képviselőtestületének 143/2014. (XII. 02.) sz. határozata
Gánt Község Önkormányzata Képviselőtestületének 187/2014. (XII. 02.) sz. határozata „
szövegrész kerül.
4./ Az Alapító Okirat 4. pontja kiegészül:
„Gánt Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
székhelye: 8082 Gánt Hegyalja u. 25.”
5./ Az Alapító Okirat 7.1 pontja helyébe a következő 7.1. pont kerül:
„7.1. Illetékességi területe:
Csákvár Város, Bodmér Község, Vértesboglár Község és Gánt Község teljes közigazgatási
területe”
6./ Az Alapító Okirat 7.2.2. pontja hatályát veszti.
7./ Az alapító Okirat 8. pontjában szereplő
- „Önállóan működő és gazdálkodó, az előirányzatai feletti rendelkezési jogosultság
tekintetében teljes jogkörű” szövegrész törlésre kerül,
- költségvetési szervek felsorolása kiegészül:
„ – Gánti Német Nemzetiségi Egységes Óvoda és Bölcsőde (8o82 Gánt Táncsics u. 4.)”,
- a felsorolásban szereplő „Florina Könyvtár” helyett „Florina Könyvtár és Közösségi Tér”
elnevezés kerül
-.”önállóan működő helyi önkormányzati költségvetési szervek” szövegrész törlésre kerül.
8./ Az Alapító Okirat 9. pontban lévő „Jogszabályok által meghatározott közfeladata:” cím helyett
„Közfeladata” cím kerül
a 9.1. pontja értelemszerűen kiegészül: „Gánt Község Önkormányzata „
szövegrésszel,
a 9.2. pontja pedig a „Gánti Német Nemzetiségi Önkormányzat – melynek
székhelye: 8082 Gánt Hegyalja u. 25.-„ szövegrésszel.
9./ Az Alapító Okirat „9.3.2. pontja Csákvár és Környékes Szociális Intézményi Társulás 8083
Csákvári Szabadság tér 9.” hatályát veszti.
10./ Az Alapító Okirat 10. pontja helyébe az alábbi 10. pont kerül.
„10.A költségvetési szerv alaptevékenysége:
10.1. TEÁOR ’08 alapján:
10.2. Szakágazati besorolása:
10.3.

10.3.1.

8411’08 Általános közigazgatás
841105 Helyi önkormányzatok, és társulások igazgatási
tevékenysége.
Kormányzati funkció szerinti tevékenység megnevezése
Megnevezés

kormányzati funkció
száma

Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és
általános igazgatási tevékenysége

011130
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10.3.2. Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások
Országgyűlési,
önkormányzati
és
európai
parlamenti
10.3.3.
képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek
10.3.4. Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek

013210
016010
016020

11./ Az Alapító Okirat 11.3 pontja értelemszerűen kiegészül: „Gánti Község Önkormányzata
polgármestere” szövegrésszel.
12./ Az Alapító Okirat 11.5. pontja helyébe a következő 11.5. pont kerül: „Az Alapító Okirat 2015.
januári 1.-i hatályú jelen módosítása a kinevezett jegyző kinevezését, közszolgálati jogviszonyát
nem érinti.”
13./ Az Alapító Okirat 13. pontja kiegészül a következő 13.2 ponttal:
„13.2. A Gánti Kirendeltség működését biztosító Gánt Község Önkormányzata tulajdonában lévő,
az önkormányzat törzsvagyonában, továbbá egyéb vagyoni körébe sorolt, a költségvetési
szerv költségvetési nyilvántartásaiban rögzített ingó- és ingatlan vagyon.”
14./ Az Alapító Okirat 14. pontja értelemszerűen kiegészül: Gánt Község Önkormányzata”
szövegrésszel.
15./ Az Alapító Okirat 15. pontja helyébe a következő 15. pont kerül:
„15. A Csákvári Közös Önkormányzati Hivatal vállalkozási tevékenységet nem folytat.”
16./ Az alapító Okirat szövegében szereplő „Csákvár Nagyközség” elnevezés „Csákvár Város
elnevezésre változik tekintettel a település 2015. július 15-től történő várossá nyilvánítására.
II.
A Képviselőtestület a Csákvári Közös Önkormányzati Hivatal Alapító Okiratát fenti módosítással egységes
szerkezetbe foglalja e határozat 1. sz. melléklete szerint, felhatalmazza a Polgármestert annak aláírására.
A Képviselő-testület felkéri a Csákvári Közös Önkormányzati Hivatal jegyzőjét, hogy a Csákvári Közös
Önkormányzati Hivatal Alapító Okiratának módosítását, továbbá az egységes szerkezetbe foglalt alapító
Okiratot a Magyar Államkincstár Fejér Megyei Igazgatósága – 8000 Székesfehérvár Petőfi u. 5. – részére a
változások átvezetés érdekében 8 napon belül küldje meg, s kérje a törzskönyvi adatokban a módosítások
bejegyzését.
1. sz. melléklet
Csákvári Közös Önkormányzati Hivatal
Alapító Okirata
a 2015. január 1-i hatályú XIV. számú módosítással egységes szerkezetben
1. A költségvetési szerv neve:

Csákvári Közös Önkormányzati Hivatal

2. A költségvetési szerv székhelye:

8083 Csákvár, Szabadság tér 9.

A Magyar Államkincstárnál
vezetett törzskönyvi száma:

361514

2.2.

Számlavezető pénzintézete:

Buda Regionális Bank Zrt.

2.3.

Pénzintézeti számlaszáma:

58300031-14500716

2.4.

Adóigazgatási száma:

15361514-1-07

2.5.

Telephelyei:
ügyfélszolgálati megbízott általi ügyfélfogadást biztosítva:

a.



8080 Bodmér, Vasvári P. u. 58. sz.
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8085 Vértesboglár, Alkotmány utca 3. sz.

Csákvári Közös Önkormányzati Hivatal Gánti Kirendeltsége
 8082 Gánt, Hegyalja u. 25. sz.
3. Létrehozásáról rendelkező határozat száma:
81/2003. (VII.8.) számú határozata

Csákvár Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestülete

Jelen Alapító Okirat módosítást jóváhagyó s a módosítással egységes szerkezetbe foglaló határozatok
száma:
Csákvár Város Önkormányzata Képviselő-testülete 460/2014. (XII.02.) számú határozata
Bodmér Község Önkormányzata Képviselő-testülete 119/2014. (XII.02.) számú határozata
Vértesboglár Község Önkormányzata Képviselő-testülete 143/2014. (XII.02.) számú határozata
Gánt Község Önkormányzata Képviselő-testülete 187/2014. (XII.02.) számú határozata
4. A költségvetési szerv alapító, fenntartó szervei, székhelyeik:
Csákvár Város Önkormányzata Képviselőtestülete
székhelye: 8083 Csákvár, Szabadság tér 9. sz.
Bodmér Község Önkormányzata Képviselőtestülete
székhelye: 8080 Bodmér, Vasvári P. u. 58. sz.
Vértesboglár Község Önkormányzata Képviselőtestülete
székhelye: 8085 Vértesboglár, Alkotmány utca 3. sz.
Gánt Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
székhelye: 8082 Gánt, Hegyalja u. 25. sz.
5. A költségvetési szerv irányító szerve:

Csákvár Város Önkormányzat Képviselőtestülete
székhelye: 8083 Csákvár, Szabadság tér 9. sz.

6. A költségvetési szerv típusa:

közös önkormányzati hivatal

7. A költségvetési szerv illetékességi és működési területe:
7.1.

Illetékességi területe:

7.2.

Működési területe:
7.2.1.

Csákvár Város, Bodmér Község, Vértesboglár Község és
Gánt Község teljes közigazgatási területe

A 9.3.1. pontban nevesített Társulás esetében Bodmér, Csákberény, Csákvár, Gánt, Pátka,
Szár, Újbarok, Vértesboglár és Zámoly települések közigazgatási területe,

8. A költségvetési szerv jogállása:
Önálló jogi személy. önálló adószámmal és bankszámlával rendelkező helyi önkormányzati
költségvetési szerv.
Pénzügyi-gazdálkodási feladatait saját gazdasági szervezete útján látja el.
A költségvetési szerv saját éves elemi költségvetéssel rendelkezik.
A költségvetési szerv - külön munkamegosztási megállapodás alapján - ellátja a :
Csákvári Mese-Vár Óvoda és Bölcsőde (8083 Csákvár, Ady E. u. 2.)
Gondozási Központ és Idősek Otthona (8083 Csákvár, Szent István u. 13.)
- Floriana Könyvtár és Közösségi Tér (8083 Csákvár, Széchenyi u. 8.)
- Vértesboglári Általános Művelődési Központ (8085 Vértesboglár, Alkotmány u. 14.)
- Gánti Német Nemzetiségi Egységes Óvoda és Bölcsőde (8082 Gánt, Táncsics u. 4.)
pénzügyi-gazdálkodási feladatait, továbbá
- a Gróf Esterházy Móric Általános Iskola - 8083 Csákvár, Szabadság tér 8. – működtetéséhez
kapcsolódó pénzügyi gazdálkodási feladatokat.
9. Közfeladata:
9.1.

A „Magyarország helyi önkormányzatairól” szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. – Mötv. – 84. § (1)
bekezdése alapján Csákvár Város Önkormányzata, Bodmér Község Önkormányzata, Vértesboglár
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Község Önkormányzata és Gánt Község Önkormányzata működésével, valamint az Önkormányzat
polgármesterei, vagy a jegyző feladat- és hatáskörébe tartozó ügyek döntésre való előkészítésével és
végrehajtásával kapcsolatos feladatok ellátása s közreműködés az Önkormányzatok egymás közötti,
valamint az állami szervekkel történő együttműködésének összehangolásában.

10.

9.2.

Az „államháztartásról” szóló 2011. évi CXCV. tv. 27. § (2) bekezdésében foglalt a helyi nemzetiségi
önkormányzatok bevételeivel és kiadásaival kapcsolatban a tervezési, gazdálkodási, ellenőrzési,
finanszírozási, adatszolgáltatási és beszámolási feladatok, továbbá, a „nemzetiségek jogairól” szóló
2011. évi CLXXIX. tv. 80. §-ában meghatározott feladatok ellátása a Vértesboglár Német
Nemzetiségi Önkormányzat – melynek székhelye: 8085 Vértesboglár, Alkotmány utca 3.–, Gánti
Német Nemzetiségi Önkormányzat - melynek székhelye: 8082 Gánt, Hegyalja u. 25.) működéséhez kapcsolódóan.

9.3.

Az Mötv. 95. § (4) bekezdésében foglaltak szerinti az alábbi Társulások munkaszervezeti
feladatainak s a Társulások költségvetése végrehajtásával és gazdálkodásával kapcsolatos
feladatainak ellátása:
9.3.1. Csákvári Önkormányzati Társulás
8083 Csákvár, Szabadság tér 9.

A költségvetési szerv alaptevékenysége:
10.1. TEÁOR ’08 alapján:

8411’08 Általános közigazgatás

10.2. Szakágazati besorolása:
tevékenysége.

841105 Helyi önkormányzatok, és társulások igazgatási

10.3.

10.3.1.

Kormányzati funkció szerinti tevékenység megnevezése
Megnevezés

kormányzati funkció
száma

Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és
általános igazgatási tevékenysége

011130

10.3.2. Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások
Országgyűlési,
önkormányzati
és
európai
parlamenti
10.3.3.
képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek
10.3.4. Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek
11.

013210
016010
016020

A költségvetési szerv vezetőjének, a Jegyzőnek a kinevezési rendje:
11.1. A jegyzői álláshelyet nyilvános pályázat útján kell betölteni. A pályázati eljárás előkészítésével és
lefolytatásával kapcsolatos feladatokat a székhely önkormányzat: Csákvár Város Önkormányzata
polgármestere látja el.
11.2. A Jegyző kinevezési feltételeit „a közszolgálati tisztviselőkről” szóló 2011. évi CXCIX. tv. 247. §
(1) bekezdésében rögzíti, a képesítési feltételek alól felmentés nem adható.
11.3. A Jegyzőt Csákvár Város Önkormányzata polgármestere, Bodmér Község Önkormányzata
polgármestere, Vértesboglár Község Önkormányzata polgármestere, és Gánt Község
Önkormányzata polgármestere, együttesen nevezi ki lakosságarányos többségi döntéssel. A
kinevezés határozatlan időre szól.
11.4. A Jegyző tekintetében az egyéb munkáltató jogkört Csákvár Város Önkormányzata polgármestere
gyakorolja.
11.5. Az Alapító Okirat 2013. január 1-i hatályú jelen módosítása a kinevezett jegyző kinevezését,
közszolgálati jogviszonyát nem érinti.
A Csákvári Közös Önkormányzati Hivatalt, mint helyi önkormányzati költségvetési szervet a Jegyző vezeti
és képviseli.

12.

A költségvetési szerv foglalkoztatottjai:
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12.1. A foglalkoztatott köztisztviselők jogviszonya közszolgálati jogviszony, melyre „a közszolgálati
tisztviselőkről” szóló 2011. évi CXCIX. törvény – Kttv. – rendelkezései az irányadók.
12.2. A költségvetési szerv munkavállalói jogviszonyára a Kttv. szabályain túlmenően a „Munka
törvénykönyvéről” szóló 2012. évi I. tv. rendelkezései is alkalmazandók.
12.3. A költségvetési szervvel megbízásos jogviszonyban állók esetében a Ptk. vonatkozó rendelkezései
az irányadóak.
13.

A költségvetési szerv feladatellátását szolgáló vagyon: melyre nézve a költségvetési szervet használati jog
illeti meg:
13.1. Csákvár Város Önkormányzata tulajdonában lévő, az önkormányzat törzsvagyonába, továbbá egyéb
vagyoni körébe sorolt, a költségvetési szerv könyvviteli nyilvántartásaiban rögzített ingó - és
ingatlan vagyon.
13.2.A Gánti Kirendeltség működését biztosító, Gánt Község Önkormányzata tulajdonában lévő, az
önkormányzat törzsvagyonában, tovább egyéb vagyoni körébe sorolt, a költségvetési szerv
költségvetési nyilvántartásaiban rögzített ingó-és ingatlanvagyon.

14.

A használatba adott vagyon feletti rendelkezési jog:
A költségvetési szerv a 13. pont szerint rendelkezésére bocsátott vagyontárgyakat a feladatai ellátásához
szabadon használhatja, de nem idegenítheti és nem terhelheti meg azokat.
A 13. pont szerinti vagyontárgyak tekintetében a költségvetési szerv az önkormányzat vagyonáról és a
vagyongazdálkodás szabályairól szóló, Csákvár Város Önkormányzata és Gánt Község Önkormányzata
mindenkor hatályos önkormányzati rendeletében foglalt előírásoknak köteles eleget tenni.

15.

A Csákvári Közös Önkormányzati Hivatal vállalkozási tevékenységet nem folytat.

Záradék:
Az Alapító Okiratot Csákvár Város Képviselő-testülete 460/2014. (XII.02.) számú határozatával, Bodmér
Község Önkormányzat Képviselő-testülete 119/2014. (XII.02.) számú határozatával, Vértesboglár Község
Önkormányzata Képviselő-testülete 143/2014. (XII.02.) számú Gánt Község Önkormányzata Képviselő-testülete
187/2014. (XII.02.) számú határozatával módosította s foglalta a módosítással egységes szerkezetbe.
Csákvár, 2014. december 02.
/: Illés Szabolcs :/
Csákvár Város Önkormányzata
polgármestere

/: Sztányi István :/
Vértesboglár Község Önkormányzata
polgármestere

/: Balogh István László :/
Bodmér Község Önkormányzata
polgármestere

/: Spergelné Rádl Ibolya :/
Gánt Község Önkormányzata
polgármestere

/: Tóth Jánosné :/
Csákvári Közös Önkormányzati Hivatal
címzetes főjegyzője
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

Spergelné Rádl Ibolya Gánt Község polgármestere:
Kérem, aki egyetért a Csákvári Közös Önkormányzati Hivatal Alapító Okiratának módosításával,
kézfeltartással jelezze.

Gánt Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 5 (öt) „igen” szavazattal, „nem” szavazat
és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza:
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Gánt Község Önkormányzata Képviselő-testületének
187/2014. (XII. 02.) határozata
a Csákvári Közös Önkormányzati Hivatal Alapító Okiratának módosításáról
I.
Gánt Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a Csákvári Közös Önkormányzati Hivatal Alapító
Alapító Okirat XIV. számú módosítását megismerte és azt elfogadja.
Csákvári Közös Önkormányzati Hivatal Alapító Okiratának
2015. január 1-től hatályos, XIV. sz. módosítása:
Csákvár Város Önkormányzatának képviselőtestülete Bodmér Község, Önkormányzatának képviselőtestülete
Vértesboglár Község Önkormányzatának képviselőtestülete és Gánt Község Önkormányzatának
képviselőtestülete a Csákvári Közös Önkormányzati Hivatal Alapító Okiratát 2015. január 1.-i hatállyal az
alábbiak szerint módosítja, mely a XIV. számú módosítás:
1./ Az Alapító Okirat 2.2 és 2.3. pontja helyébe a következő 2.2 pont és a 2.3. pont kerül:
„2.2. Számlavezető Pénzintézete: Buda Regionális Bank Zrt.
2.3. Pénzintézeti számlaszáma: 58300031-14500716
2./ Az Alapító Okirat Telephelyekről szóló 2.5. pontja kiegészül:
„Csákvári Közös Önkormányzati Hivatal Gánti Kirendeltsége 8082 Gánt Hegyalja u. 25. „
3./ Az Alapító Okirat 3. pontjában a „Jelen Alapító Okirat módosítást jóváhagyó s a módosításokkal
egységes szerkezetbe foglaló határozatok száma:
Csákvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 460/2014. (XII. 02.) sz. határozata
Bodmér Város Önkormányzata Képviselőtestületének 119/2014. (XII. 02.) sz. határozata
Vértesboglár Község Önkormányzata Képviselőtestületének 143/2014. (XII. 02.) sz. határozata
Gánt Község Önkormányzata Képviselőtestületének 187/2014. (XII. 02.) sz. határozata „
szövegrész kerül.
4./ Az Alapító Okirat 4. pontja kiegészül:
„Gánt Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
székhelye: 8082 Gánt Hegyalja u. 25.”
5./ Az Alapító Okirat 7.1 pontja helyébe a következő 7.1. pont kerül:
„7.1. Illetékességi területe:
Csákvár Város, Bodmér Község, Vértesboglár Község és Gánt Község teljes közigazgatási
területe”
6./ Az Alapító Okirat 7.2.2. pontja hatályát veszti.
7./ Az alapító Okirat 8. pontjában szereplő
- „Önállóan működő és gazdálkodó, az előirányzatai feletti rendelkezési jogosultság
tekintetében teljes jogkörű” szövegrész törlésre kerül,
- költségvetési szervek felsorolása kiegészül:
„ – Gánti Német Nemzetiségi Egységes Óvoda és Bölcsőde (8o82 Gánt Táncsics u. 4.)”,
- a felsorolásban szereplő „Florina Könyvtár” helyett „Florina Könyvtár és Közösségi Tér”
elnevezés kerül
-.”önállóan működő helyi önkormányzati költségvetési szervek” szövegrész törlésre kerül.
8./ Az Alapító Okirat 9. pontban lévő „Jogszabályok által meghatározott közfeladata:” cím helyett
„Közfeladata” cím kerül
a 9.1. pontja értelemszerűen kiegészül: „Gánt Község Önkormányzata „
szövegrésszel,
a 9.2. pontja pedig a „Gánti Német Nemzetiségi Önkormányzat – melynek
székhelye: 8082 Gánt Hegyalja u. 25.-„ szövegrésszel.
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9./ Az Alapító Okirat „9.3.2. pontja Csákvár és Környékes Szociális Intézményi Társulás 8083
Csákvári Szabadság tér 9.” hatályát veszti.
10./ Az Alapító Okirat 10. pontja helyébe az alábbi 10. pont kerül.
„10.A költségvetési szerv alaptevékenysége:
10.1. TEÁOR ’08 alapján:
10.2. Szakágazati besorolása:
10.3.

10.3.1.

8411’08 Általános közigazgatás
841105 Helyi önkormányzatok, és társulások igazgatási
tevékenysége.
Kormányzati funkció szerinti tevékenység megnevezése
Megnevezés

kormányzati funkció
száma

Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és
általános igazgatási tevékenysége

011130

10.3.2. Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások
Országgyűlési,
önkormányzati
és
európai
parlamenti
10.3.3.
képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek
10.3.4. Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek

013210
016010
016020

11./ Az Alapító Okirat 11.3 pontja értelemszerűen kiegészül: „Gánti Község Önkormányzata
polgármestere” szövegrésszel.
12./ Az Alapító Okirat 11.5. pontja helyébe a következő 11.5. pont kerül: „Az Alapító Okirat 2015.
januári 1.-i hatályú jelen módosítása a kinevezett jegyző kinevezését, közszolgálati jogviszonyát
nem érinti.”
13./ Az Alapító Okirat 13. pontja kiegészül a következő 13.2 ponttal:
„13.2. A Gánti Kirendeltség működését biztosító Gánt Község Önkormányzata tulajdonában lévő,
az önkormányzat törzsvagyonában, továbbá egyéb vagyoni körébe sorolt, a költségvetési
szerv költségvetési nyilvántartásaiban rögzített ingó- és ingatlan vagyon.”
14./ Az Alapító Okirat 14. pontja értelemszerűen kiegészül: Gánt Község Önkormányzata”
szövegrésszel.
15./ Az Alapító Okirat 15. pontja helyébe a következő 15. pont kerül:
„15. A Csákvári Közös Önkormányzati Hivatal vállalkozási tevékenységet nem folytat.”
16./ Az alapító Okirat szövegében szereplő „Csákvár Nagyközség” elnevezés „Csákvár Város
elnevezésre változik tekintettel a település 2015. július 15-től történő várossá nyilvánítására.
II.
A Képviselőtestület a Csákvári Közös Önkormányzati Hivatal Alapító Okiratát fenti módosítással egységes
szerkezetbe foglalja e határozat 1. sz. melléklete szerint, felhatalmazza a Polgármestert annak aláírására.
A Képviselő-testület felkéri a Csákvári Közös Önkormányzati Hivatal jegyzőjét, hogy a Csákvári Közös
Önkormányzati Hivatal Alapító Okiratának módosítását, továbbá az egységes szerkezetbe foglalt alapító
Okiratot a Magyar Államkincstár Fejér Megyei Igazgatósága – 8000 Székesfehérvár Petőfi u. 5. – részére a
változások átvezetés érdekében 8 napon belül küldje meg, s kérje a törzskönyvi adatokban a módosítások
bejegyzését.
1. sz. melléklet
Csákvári Közös Önkormányzati Hivatal
Alapító Okirata
a 2015. január 1-i hatályú XIV. számú módosítással egységes szerkezetben
1. A költségvetési szerv neve:

Csákvári Közös Önkormányzati Hivatal

2. A költségvetési szerv székhelye:

8083 Csákvár, Szabadság tér 9.
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A Magyar Államkincstárnál
vezetett törzskönyvi száma:

361514

2.2.

Számlavezető pénzintézete:

Buda Regionális Bank Zrt.

2.3.

Pénzintézeti számlaszáma:

58300031-14500716

2.4.

Adóigazgatási száma:

15361514-1-07

2.5.

Telephelyei:
ügyfélszolgálati megbízott általi ügyfélfogadást biztosítva:

a.




8080 Bodmér, Vasvári P. u. 58. sz.
8085 Vértesboglár, Alkotmány utca 3. sz.

Csákvári Közös Önkormányzati Hivatal Gánti Kirendeltsége
 8082 Gánt, Hegyalja u. 25. sz.
3. Létrehozásáról rendelkező határozat száma:
81/2003. (VII.8.) számú határozata

Csákvár Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestülete

Jelen Alapító Okirat módosítást jóváhagyó s a módosítással egységes szerkezetbe foglaló határozatok
száma:
Csákvár Város Önkormányzata Képviselő-testülete 460/2014. (XII.02.) számú határozata
Bodmér Község Önkormányzata Képviselő-testülete 119/2014. (XII.02.) számú határozata
Vértesboglár Község Önkormányzata Képviselő-testülete 143/2014. (XII.02.) számú határozata
Gánt Község Önkormányzata Képviselő-testülete 187/2014. (XII.02.) számú határozata
4. A költségvetési szerv alapító, fenntartó szervei, székhelyeik:
·

Csákvár Város Önkormányzata Képviselőtestülete
székhelye: 8083 Csákvár, Szabadság tér 9. sz.
Bodmér Község Önkormányzata Képviselőtestülete
székhelye: 8080 Bodmér, Vasvári P. u. 58. sz.
Vértesboglár Község Önkormányzata Képviselőtestülete
székhelye: 8085 Vértesboglár, Alkotmány utca 3. sz.
Gánt Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
székhelye: 8082 Gánt, Hegyalja u. 25. sz.

5. A költségvetési szerv irányító szerve:

Csákvár Város Önkormányzat Képviselőtestülete
székhelye: 8083 Csákvár, Szabadság tér 9. sz.

6. A költségvetési szerv típusa:

közös önkormányzati hivatal

7. A költségvetési szerv illetékességi és működési területe:
7.1.

Illetékességi területe:

7.2.

Működési területe:
7.2.1.

Csákvár Város, Bodmér Község, Vértesboglár Község és
Gánt Község teljes közigazgatási területe

A 9.3.1. pontban nevesített Társulás esetében Bodmér, Csákberény, Csákvár, Gánt, Pátka,
Szár, Újbarok, Vértesboglár és Zámoly települések közigazgatási területe,

8. A költségvetési szerv jogállása:
Önálló jogi személy. önálló adószámmal és bankszámlával rendelkező helyi önkormányzati
költségvetési szerv.
Pénzügyi-gazdálkodási feladatait saját gazdasági szervezete útján látja el.
A költségvetési szerv saját éves elemi költségvetéssel rendelkezik.
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A költségvetési szerv - külön munkamegosztási megállapodás alapján - ellátja a :
Csákvári Mese-Vár Óvoda és Bölcsőde (8083 Csákvár, Ady E. u. 2.)
Gondozási Központ és Idősek Otthona (8083 Csákvár, Szent István u. 13.)
- Floriana Könyvtár és Közösségi Tér (8083 Csákvár, Széchenyi u. 8.)
- Vértesboglári Általános Művelődési Központ (8085 Vértesboglár, Alkotmány u. 14.)
- Gánti Német Nemzetiségi Egységes Óvoda és Bölcsőde (8082 Gánt, Táncsics u. 4.)
pénzügyi-gazdálkodási feladatait, továbbá
- a Gróf Esterházy Móric Általános Iskola - 8083 Csákvár, Szabadság tér 8. – működtetéséhez
kapcsolódó pénzügyi gazdálkodási feladatokat.
9. Közfeladata:

10.

9.1.

A „Magyarország helyi önkormányzatairól” szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. – Mötv. – 84. § (1)
bekezdése alapján Csákvár Város Önkormányzata, Bodmér Község Önkormányzata, Vértesboglár
Község Önkormányzata és Gánt Község Önkormányzata működésével, valamint az Önkormányzat
polgármesterei, vagy a jegyző feladat- és hatáskörébe tartozó ügyek döntésre való előkészítésével és
végrehajtásával kapcsolatos feladatok ellátása s közreműködés az Önkormányzatok egymás közötti,
valamint az állami szervekkel történő együttműködésének összehangolásában.

9.2.

Az „államháztartásról” szóló 2011. évi CXCV. tv. 27. § (2) bekezdésében foglalt a helyi nemzetiségi
önkormányzatok bevételeivel és kiadásaival kapcsolatban a tervezési, gazdálkodási, ellenőrzési,
finanszírozási, adatszolgáltatási és beszámolási feladatok, továbbá, a „nemzetiségek jogairól” szóló
2011. évi CLXXIX. tv. 80. §-ában meghatározott feladatok ellátása a Vértesboglár Német
Nemzetiségi Önkormányzat – melynek székhelye: 8085 Vértesboglár, Alkotmány utca 3.–, Gánti
Német Nemzetiségi Önkormányzat - melynek székhelye: 8082 Gánt, Hegyalja u. 25.) működéséhez kapcsolódóan.

9.3.

Az Mötv. 95. § (4) bekezdésében foglaltak szerinti az alábbi Társulások munkaszervezeti
feladatainak s a Társulások költségvetése végrehajtásával és gazdálkodásával kapcsolatos
feladatainak ellátása:
9.3.1. Csákvári Önkormányzati Társulás
8083 Csákvár, Szabadság tér 9.

A költségvetési szerv alaptevékenysége:
10.1. TEÁOR ’08 alapján:
10.2. Szakágazati besorolása:

10.3.

10.3.1.

8411’08 Általános közigazgatás
841105 Helyi önkormányzatok, és társulások igazgatási
tevékenysége.

Kormányzati funkció szerinti tevékenység megnevezése
Megnevezés

kormányzati funkció
száma

Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és
általános igazgatási tevékenysége

011130

10.3.2. Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások
Országgyűlési,
önkormányzati
és
európai
parlamenti
10.3.3.
képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek
10.3.4. Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek
11.

013210
016010
016020

A költségvetési szerv vezetőjének, a Jegyzőnek a kinevezési rendje:
11.1. A jegyzői álláshelyet nyilvános pályázat útján kell betölteni. A pályázati eljárás előkészítésével és
lefolytatásával kapcsolatos feladatokat a székhely önkormányzat: Csákvár Város Önkormányzata
polgármestere látja el.
11.2. A Jegyző kinevezési feltételeit „a közszolgálati tisztviselőkről” szóló 2011. évi CXCIX. tv. 247. §
(1) bekezdésében rögzíti, a képesítési feltételek alól felmentés nem adható.
11.3. A Jegyzőt Csákvár Város Önkormányzata polgármestere, Bodmér Község Önkormányzata
polgármestere, Vértesboglár Község Önkormányzata polgármestere, és Gánt Község
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Önkormányzata polgármestere, együttesen nevezi ki lakosságarányos többségi döntéssel. A
kinevezés határozatlan időre szól.
11.4. A Jegyző tekintetében az egyéb munkáltató jogkört Csákvár Város Önkormányzata polgármestere
gyakorolja.
11.5. Az Alapító Okirat 2013. január 1-i hatályú jelen módosítása a kinevezett jegyző kinevezését,
közszolgálati jogviszonyát nem érinti.
A Csákvári Közös Önkormányzati Hivatalt, mint helyi önkormányzati költségvetési szervet a Jegyző vezeti
és képviseli.
12.

A költségvetési szerv foglalkoztatottjai:
12.1. A foglalkoztatott köztisztviselők jogviszonya közszolgálati jogviszony, melyre „a közszolgálati
tisztviselőkről” szóló 2011. évi CXCIX. törvény – Kttv. – rendelkezései az irányadók.
12.2. A költségvetési szerv munkavállalói jogviszonyára a Kttv. szabályain túlmenően a „Munka
törvénykönyvéről” szóló 2012. évi I. tv. rendelkezései is alkalmazandók.
12.3. A költségvetési szervvel megbízásos jogviszonyban állók esetében a Ptk. vonatkozó rendelkezései
az irányadóak.

13.

A költségvetési szerv feladatellátását szolgáló vagyon: melyre nézve a költségvetési szervet használati jog
illeti meg:
13.1. Csákvár Város Önkormányzata tulajdonában lévő, az önkormányzat törzsvagyonába, továbbá egyéb
vagyoni körébe sorolt, a költségvetési szerv könyvviteli nyilvántartásaiban rögzített ingó - és
ingatlan vagyon.
13.2.A Gánti Kirendeltség működését biztosító, Gánt Község Önkormányzata tulajdonában lévő, az
önkormányzat törzsvagyonában, tovább egyéb vagyoni körébe sorolt, a költségvetési szerv
költségvetési nyilvántartásaiban rögzített ingó-és ingatlanvagyon.

14.

A használatba adott vagyon feletti rendelkezési jog:
A költségvetési szerv a 13. pont szerint rendelkezésére bocsátott vagyontárgyakat a feladatai ellátásához
szabadon használhatja, de nem idegenítheti és nem terhelheti meg azokat.
A 13. pont szerinti vagyontárgyak tekintetében a költségvetési szerv az önkormányzat vagyonáról és a
vagyongazdálkodás szabályairól szóló, Csákvár Város Önkormányzata és Gánt Község Önkormányzata
mindenkor hatályos önkormányzati rendeletében foglalt előírásoknak köteles eleget tenni.

15.

A Csákvári Közös Önkormányzati Hivatal vállalkozási tevékenységet nem folytat.

Záradék:
Az Alapító Okiratot Csákvár Város Képviselő-testülete 460/2014. (XII.02.) számú határozatával, Bodmér
Község Önkormányzat Képviselő-testülete 119/2014. (XII.02.) számú határozatával, Vértesboglár Község
Önkormányzata Képviselő-testülete 143/2014. (XII.02.) számú Gánt Község Önkormányzata Képviselő-testülete
187/2014. (XII.02.) számú határozatával módosította s foglalta a módosítással egységes szerkezetbe.
Csákvár, 2014. december 02.
/: Illés Szabolcs :/
Csákvár Város Önkormányzata
polgármestere

/: Sztányi István :/
Vértesboglár Község Önkormányzata
polgármestere

/: Balogh István László :/
Bodmér Község Önkormányzata
polgármestere

/: Spergelné Rádl Ibolya :/
Gánt Község Önkormányzata
polgármestere

/: Tóth Jánosné :/
Csákvári Közös Önkormányzati Hivatal
címzetes főjegyzője

Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
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Spergelné Rádl Ibolya Gánt Község polgármestere:
Köszönöm. Mindannyian jó polgármesterek és testületi tagok vagytok. Ha mindannyian csak feltettük
volna a kezünket nem a településünket védtük volna. Én is jobban örültem volna, ha Zámolyon
maradunk.
Zámoly úgy kezdte, hogy dr. Szekerczés Anna mindent kidolgozott, nem is értem, hogy tudtatok
aljegyző nélkül működni. Remélem jól fogunk tudni együtt működni. Őszintén a szívem Csákvár felé
húz, mint Zámoly irányába, de a hivatalunk jól működik. Szerdán telefonáltam, hogy kezdjetek el
dolgozni a módosításokon, rövid határidővel, emberfeletti munkát végeztetek. 2015. januárig szól az
ügyeleti megállapodásunk, ma megkérdezték miért nem alakítunk külön ügyeletet?
Balogh István Bodmér Község polgármestere:
Szívember is vagyok, jólesett, hogy a szíved idehúz. Itt a Vértes lábánál nem keveset tettünk, az
elődök sem, hogy ezt a közösséget együtt tartsuk. Ezt jól esett hallani. A további személyes
kapcsolatunknak ez tovább is így lesz. Köszönöm.
A Képviselő-testületek részéről több hozzászólás, bejelentés nem érkezett. A Polgármesterek
megköszönték a megjelentek részvételét, és az együtt nyilvános Képviselő-testületi ülést 19.25kor bezárták.
- kmf –
Illés Szabolcs
Csákvár Város polgármestere

Tóth Jánosné
Csákvár Város jegyzője

Katonáné dr. Venguszt Beatrix
jegyzőkönyv hitelesítő

dr. Rankl Erzsébet
jegyzőkönyv hitelesítő

Balogh István
Bodmér Község polgármestere

Tóth Jánosné
Bodmér Község jegyzője

Sztányi István
Vértesboglár Község polgármestere

Tóth Jánosné
Vértesboglár Község jegyzője

Spergelné Rádl Ibolya
Gánt Község polgármestere

Dosztály Csaba
Gánt Község jegyzője

71

