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MEG ALLAPODAS
Kdzds Onkormfnvzati Hivatal l6trehoz6sdr6t

amely l6trejdtt
Parid Nagykdzs6gi Onkormrinyzat K6pvisel6-testiilete (k6pviseli: Mudriczki J6zsef polg6rmester),
valamint
Bodony Kdzs6gi Onkormr{nyzat K6pvisel6-testiilete (k6pviseli: Kov6cs Istvr{n polg6rmester)
(tovSbbiakban: Felek) kdzdtt a mai napon az alilbbi felt6telekkel.

l . Parid Nagykdzs6g Onkormrinyzata (3240 Pardd, Kossuth Lajos rit 91.) 6s Bodony Kdzs6gi
Onkormrinyzat (3242 Bodony, Liget u. 2) aMagyarorszfughelyi rinkorminyzatair6l sz6l6 2011.
6vi CLXXXIX. tdrv6ny (tov6bbiakban: Mdtv.) 85. $ (1) bekezd6se alapjrin 2013. januir 1.
napjit6l hatinozatlan id6re ktiziis iinkormfnyzati hivatalt (tov6bbiakban: Hivatal) hoznak l6tre.

A Hivatal elnevez6se: ,,Par6di K6z<is Onkorminyzati Hivatal". lMdtv. 34. $ (5) bek. b) pont]
Sz6khetye: 3240 Parhd, Kossuth Lajos rit 91. A Paridi K<iz<is Onkorm5nyzati Hivatal
szewezetileg jogut6dja a megsziin6, illetve 6talakul6 polgr{rmesteri hivataloknak.

A Hivatalt a jegyz6 vezeti. A jegyzilt aljegyz6 helyettesiti.

a. Az firintett kdpvisel6-testiiletek polg6rmesterei megdllapodnak abban, hogy a MOtv. l46lc.
$ (1) bekezd6se 6rtelm6ben a megsziin6 parhdi polgrirmesteri hivatal jegyz6j6t - annak
egyet6rt6s6vel - a Kdzds Onkormdnyzati Hivatal jegzljek5nt, pillyinati kiir6s ndlktil
hatin ozatlan ide i g tov6bb fo glalkoztatj ak.

b. Az flrintett k6pvisel6-testiiletek polgSrmesterei meg6llapodnak abban, hogy a Mdtv. 146/C.
$ (2) bekezd6se 6rtelm6ben a megsziin6 bodonyi polgirmesteri hivatal jegyzojdt - annak
egyet6rt6s6vel, 6s a parhdi jegyzo javaslalira - a Kdzds Onkorm6nyzati Hivatal
aljegyz1jekflnt"pillyiuati kifnis n6lkiil hathrozatlan ideig tov6bb foglalkoztatj6k.

A Hivatal sz6khely6n a - jegyzo vezet6s6vel - 7 f6 iigyint6z6 (k6nisztl'dsel6) dolgozik. Munkakdri
megoszl6s szerint: 3 f6 p6nziigyi-gazdfilkod6si, I f6 ad6iiryi,3 f6 igazgathsi teriileten. A
hivatalban 1 f6 fizikai alkalmazott (hivatalseg6d) munkavdllal6 nyer foglalkoztatast.

Bodony telepiildsen a Liget u.2. szhm alatt - 6lland6 jelleggel miikrid6 - kirendelts6g biztositja a
folyamatos iigyint6z6st 6s az iigyf6lfogad6st. tigyf6lfogadfs heti 3 napon tdrt6nik. A kirendeltsdg
vezet6je az aljegyz1. A kirendelts6gen I fo igazgatilsi, anyakdnyvvezet6 ngykrt6z6 miikddik.

A Felek mindk6t telepiil6sen biztositjrik az igazgathsi munka ellfitAsihoz sztiks6ges szem6lyi 6s
thrgyi felt6teleket.

A Hivatal miik6d6si 6s fenntart6si k6lts6geit a kdpvisel6-testtiletek egyiittes til6sen hatArozzilE
meg. Ugyancsak egytittes iil6sen hagyjrik j6vh a kdzcis hivatal miikrid6sdr6l k6sziilt p5nzijgyi
besz6mol6t., a hatrilyos tdrvdnyi el6ir6soknak megfelel6 tartalommal 6s id6pontban (zhrszhmadils)
A szerzbd6 k6pvisel6-testiiletek kijelentik, hogy a Hivatal 6ltal ellfitott teleptildsek 2012. 6vi CCry
tdrv6ny szerint szitmitott miikdd6si kdltsdgeinek a krizponti kcilts6gvet6sb6l nem fedezett r1szdt-
sajSt krilts6gvet6siik terh6re - az al{tbbiak szerint biztosftjrik:

a. Parhd Nagykdzs6g Onkorminyzatinak K6pvisel6-tesfiilete aParfudi Kdz<is Onkorm6nyzati
Hivatalt megillet6, Magyarorszilg2013.6vi kdzponti kdlts6gvet6s6r6l sz6l6 2012.6vi CCIV.
t6rv6nyben 6,47 fore meg5llapitott 28.334.933 Ft dsszegri feladatfinanszirozhs 6s saj6t
bev6telei terh6re 3.249.434 Ft nagys6grendben biztositja, a Parfdi sz6khelydn dolgoz6 7
ktiztisztvisel6 6s I fizikai alkalmazolt szem6lyi juttatrisait 6s a munkaad6t terhel6 j6rul6kok
kiad6sait, tov6bb6 a Pari.di sz6khelyen felmeriil6 miikdd6si 6s fenntart6si kiadfsokat
amelynek el6zetesen szhmitott telj es <issze ge 3 1.584.367 Ft
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b. Bodony Kiizs6gi Onkorm6nyzat Kdpvisel6-testtilete biaositja a k6z<js hivatalhoz ltadott
kdztisztvisel6k - Magyarorszhg2013.6vi kdzponti k6lts6gvet6s6r6l sz6l6 2012.6vi CCIV.
Tdrv6nyben 116l f6re meg6llapitott 8.030.267 Ft dsszegii feladatfinansziroz1s 6,s a
feladatfinanszirozdssalnem fedezett <isszeg vonatkoz{sr{bun .u]6t bev6telei terh6re 4.270.759
Ft nagys6grendben a szem6lyi juttat6st 6s a munkaad6t lerhel6 j6rul6kok kiad6st, 3
ktiztisztvisel6 tov6bb6 a kirendelts6gen felmertil6 miikcid6si kiad6sokat, amelynek
el6zetesen szhmitott telj es d,sszege 12.30 1.026 Ft.

c. A Kdztis Onkormrinyzati Hivatalt illet6 6,47 6s 116l fi6 utin megrllapitott
feladatfinanszirozilsitrlmogat6s lehivfsrira 6s felhaszn6lfusfna aParhdiKcizd,s Onkoinranyzati
Hivatal jo-g.osg! a,zal, hoil a mindenkori kdlts6gvet6si tdrvdnyben meghatiirorott 6.
j.98osults6gi feltdtelek alapjfun lehivhat6 hozzfujetrulfust kizin6lig a o,par6di Kiiziis
o nko rm6n y zatt Hw atar" szerv miik6d6 s i kd lts6 gete forditj a.

d' A feladat ftnanszirozfussal nem fedezett 7.520.193 Ft cisszeget par6d 6s Bodony telepiil6s
dnkormSnyzata _minden h6nap 15 napj6ig 50-50 V" arhiyban utalja a par6di K<jz6s
Onkormriny zati Hiv atal sznmlaj 6r a.

e. A fizet6si kdtelezetts6g elmulaszt6sa eset6re vonatkoz6 eljrir6s: A fizet6si kcitelezetts6g
elmulasztiis6t, annak felmeriil6sdt a befizetdsre meg6llapitott hatririd6 lejfurtat k6vet6 15
napt6ri nap eltelt6vel lehet v6lelmezni. A fizetdsi koteleietts6g elmulaszt6sa eset6n irasos
felsz6lit6s kiad6srira keri.ilhet sor 10 napos fizet6si hatririd6vel fnnek lej1rta ut6n a sz6khely
telepiil6s <inkorm6nyzata nev6ben a telepiil6s polg6rmestere beszed6si hegbiz[s (inkassz6)
kibocsdlisra jogosult. Az ene ir6nyul6 felhatalmaz6 lev6l a megflLpod6s kdtelez6
mell6klete.

8. fanfld telepiil6s polgirmestere a Mdtv. 67. $ a) pontja alapjr{n irdnyftja a Hivatalt. E kcirben tett
int6zked6seihez a Bodony telepiil6sen miikdd6 kirindelts6gre vonatioz6an Bodony telepiil6s
polg6rmesterdnek egyet6rt6se sziiks6ges.

9' A,iegyz6 (aljegyz6) kinevez6s6hez, felment6s6hez a polgrirmesterek lakossdgsz6m-ar6nyos,
ttibbsdgi ddnt6se sziikseges. A jegyzlvel szembeni egy6b munlcltat6i jogokat pardd teleptil6s
pol g6rmestere gyakorolj a.

10. A Hivatal kdzisztvisel6i, alkalmazottjai tekintet6ben a munlcittat6i jogokat, tovdbb6 az aljegyziS
tekintetdben az egydb munk6ltat6i jogokat a legyz| gyakorolja. a 

-noAony 
telepiil6sen miik<id6

kirendelts6g kdztisztvisel6je kinevezdsdhez, b1rez1i6hez, feiment6s6hez es luLmaz1s1hoz az
6rintett Bodony telepiil6s polg{rmester6nek egyet6rt6se (is) sziiks6ges.

I 1. A kirendeltsdg 6n6ll6an eltrftja az alilbbi feladatokat:
- kdpvisel6-testtiletek miikddds6vel kapcsolatos ddntds-el6k6szft6s, v6grehajtds, jegyz6kdnyvi

dokumentrilils, letalap trimogatris (foglalkoztatfst helyeffesitl tArnogatits, rindszeres szoci6lis
seg6ly), krizistimogat6s,

- bizotts6gok miikdd6s6vel kapcsolatos hivatali feladatok,
- a polg6rmesterek hatr{skdr6be tartoz6 iigyek ddnt6sre val6 el6kdszitdse, v6greh ajtAsa,
- ell6tmr{nykezel6s
- beruhindsokkal, p6lyinatok'kal6sszefiigg6 hivatali - elsz6mol6si, fenntarklsi - feladatok,
- adatkezel6s, nyilv6ntarti4sok vezet6se,
-ft ildiigyiigazgatds,vaddszati,vadkr{riigyek
- birtokv6delem
- anyak<inyvi tigyint6z6s, lakcim-nyilvr{ntart6s
- v6lasrt6si igazgatAs
- iigyfelfogadis,

A kiiziis hivatal sz6khely6n megielen6 mindk6t telepiil6sre vonatkoz6 feladatok:
- kdlts6gvet6s, z6rszirmad6s, p6nziigyi beszhmol6k k6szit6se, kdnyveles az dn6il6an gazdhlkodo

kdltsdgvet6si szervek illetve szakfeladatok tekintet6ben.



- kdzmunka programok szervez6s6vel,
elszi{mol6sok 6s hum6npolitikai feladatok,

lebonyolitris6val 6sszefiigg6 p6nziigyi

- ad6igazgatSsi feladatok,
- hazip lnztitr miikddtet6 se,
- dnkormrinyzati intlnrr6nyek mtikdd6s6vel 6sszefiigg6 hivatali feladatok,
- nemzetis6gi dnkorm6nyzat miik6d6s6nek segit6se,
- jegyzli hatr{skdrben marad6 hat6s6gi igazgatfusi feladatok,
- kere skede lmi igazgatin,
- hagyatdki iigyint6z6s,
- ad66rt€k bizonyitvdny,
- lakSsfenntartrisi trimogatr{s, temet6si seg6ly, kijzgy6gyellfitfus,
- katasztr6fav6delmi igazBatfus,
- ingatlan vagyonnyilv 6ntafi6s (vagyonkataszter),
- gy6mhat6s5gi, gyermekv6delmi feladatok, 6vodiutatilsi trimogatds,
- humiinpolitikai feladatok

12. A jegyz6 a hivatal tev6kenysdg6r6l 6vente egy alkalommal beszr{mol a k6pvisel6-testiiletek
iil6s6n. A Felek egytttes iil6sen ddntenek a hivatal kdlts6gvet6s6nek, zirszhmadfusfunak
elfogad6sr{r61.

13. A Hivatal szervezet6re, miikdd6s6re 6s egyes adataira vonatkoz6 rdszletes rendelkez6seket a
Hivatal - mint kdlts6gvet6si szerv - SZNISZ-e. Ug5nendje 6s Alapit6 Okirata tartalmazza. Ezek
j6vr{hary5s6r6l a Felek min6sitett tribbs6ggel ddntenek.

14. A Hivatalt megsziintetni, abb6l kiv6lni vagy althoz csatlakozni kizhr6lag az 6ltal6nos
<inkormi{nyzati villasrtisok napj6t kdvet6 60 napon beliil lehet. Ezen kivi.il a meg6llapodfs
brirmikor m6dosithat6.

15. Jelen megSllapod6s 6rv6nyess6g6hez a felek mindegyikdnek min6sitett t6bbs6ggel hozott
j6vilhagy6 (elfogad6) hatirozata sztiks6ges. Ugyancsak a felek mindegyik6nek min6sitett
tdbbs6ggel hozott erybehangz6 dcint6se sziiks6ges a meg6llapod6s m6dosititsithoz.

16. Felek megSllapodnak abban, hogy a meg6llapodis 3-7. pontjaiban szabillyozott k6rd6sekben az
dnkormSnyzatok 2013 6vi kdlts6gvet6se bev6teli oldal6nak teljes ismeret6ben jelen meg6llapod6st
feliilvizsg6lj6k.

P arhd, 2012. december 20. Bodony, 2012. december 20.
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polgdrmester

A ParSdi Kdzds Onkormr{nyzatiHivatalban tdrt6n6 tov6bbfoglalkoztatdsommal egyetdrtek:

{il,r8_
D6r Tamris

aljegtzd
a 3 /b.) pont tekintet6ben
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