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 ELŐTERJESZTÉS 

a Képviselő-testület 

2022. január 31-i soron következő ülésére 

 

 

Tárgy: Budajenői Közös Önkormányzati Hivatal megállapodás és SzMSz módosítása 

 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A Budajenői Közös Önkormányzati Hivatal (a továbbiakban: KÖH) létrehozásáról és 

működtetéséről - a vonatkozó jogszabályok alapján – Megállapodást kötött 2013-ban a három 

önkormányzat képviselő-testülete. A Megállapodás 5.1. pontja szerint – összhangban a magasabb 

rendű jogszabályi rendelkezésekkel - a tagönkormányzatok képviselő-testületeinek minősített 

többséggel, át nem ruházható hatáskörben meghozott döntése szükséges a megállapodás 

jóváhagyásához, módosításához és megszüntetéséhez. 

 

1. A Tök Község Önkormányzata a közterület-felügyelet önálló ellátása mellett döntött a 

tavalyi évben, így kilépett a BÖT Közterület-felügyeleti ellátásból. Most az 1 fő közterület-

felügyelő státuszáról kell dönteni, mivel az köztisztviselői minőségben, így a Hivatal 

szervezetén belül látható el. Ezzel a Hivatal létszáma 17 főre nő. 
 

Mellékelem a töki testület 87/2021. (XII. 21.) határozatát. amelyben a fenti döntés meghozta 

azzal, hogy a státusz finanszírozását teljes mértlékben biztosítja. 

 

2. Megszűnt továbbá a Hivatal budajenői székhelyén 1 státusz, mivel a koordinációs és 

szervezési ügyintézői állás már nem annak szervezetében, hanem önkormányzati dolgozóként kerül 

ellátásra, ezért módosítani kell ezzel is a KÖH  dokumentumait. 
 

3. Pontosításra került a fenti pont első sora is, mivel az állam ez évben 14 fő helyett 14,7 főre 

vetítve támogatja a hivatal működését. 

 

A fentiekre tekintettel a Megállapodás 2.1. pontjai kerül módosításra a jelen előterjesztés melléklete 

szerint. A Hivatal szervezeti és működési szabályzata a megállapodással azonos módon 

tartalmazza annak szervezeti felépítését, így értelemszerűn azt is módosítani kell. 

 

Két döntést kell tehát hozni, mivel módosítani kell a Hivatal 

- létrehozásáról és fenntartásáról szóló megállapodást, és 

- szervezeti és működési szabályzatát.  

 

 

Kérem a tisztelt képviselő-testületet, hogy fentiek alapján tárgyalja meg és fogadja el az alábbi 

határozat tervezeteket:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Határozat tervezet 1.: 
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Remeteszőlős Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

…/2022. (… …) sz. határozata  

Remeteszőlős Község Önkormányzatának Képviselő-testülete, a Magyarország helyi 

önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 85. §-ában kapott felhatalmazás alapján, 

igazgatási feladataik ellátására létrehozott és Remeteszőlős, illetve Tök községekkel közösen 

működtetett Budajenői Közös Önkormányzati Hivatal létrehozására és fenntartására kötött 

megállapodás módosítását a melléklet szerinti tartalommal elfogadja. 

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert megállapodás aláírására. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős:  jegyző 

 

 

 

 

 

 

Határozat tervezet 2.: 

Remeteszőlős Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

…/2022. (… …) sz. határozata  

 

Remeteszőlős Község Önkormányzatának Képviselő-testülete, a Magyarország helyi 

önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 85. §-ában kapott felhatalmazás alapján a 

Budajenői Közös Önkormányzati Hivatal szervezeti és működés szabályzatának módosítását a 

melléklet szerinti tartalommal elfogadja. 

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert megállapodás aláírására. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős:   jegyző 

 

 

Remeteszőlős, 2022. január 29. 

 

 

      

 

 

   Szathmáry Gergely 

          polgármester 
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MEGÁLLAPODÁS 

Közös Önkormányzati Hivatal létrehozásáról és fenntartásáról 

9. számú módosítása 

 

Budajenő Község Önkormányzata (2093 Budajenő, Fő u. 1-3., képviseli: Budai István polgármester), 

Remeteszőlős Község Önkormányzata (2090 Remeteszőlős, Vénusz u. 8-10, képviseli: Szathmáry Gergely 

polgármester), Tök Község Önkormányzata (2073 Tök, Fő u. 1., képviseli: Bősze András polgármester) a 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 85. §-

ában kapott felhatalmazás alapján, igazgatási feladataik ellátására, a Budajenői Közös Önkormányzati 

Hivatal létrehozására és fenntartására kötött Megállapodást (a továbbiakban Megállapodás) az alábbiak 

szerint módosítják: 

1. A megállapodás 2.1. pontjai az alábbiak szerint módosul: 

2.1. A Hivatal létszáma és 

szervezete: 

 

 

Összesen: 16 fő hivatali dolgozó, ebből államilag támogatott 14,7 fő 

Budajenő székhelyen: 7 fő  

- 1 fő jegyző, 

- 1 fő adó ügyintéző 

- 2 fő igazgatási ügyintéző 

- 1 fő koordinációs és szervezési ügyintéző (Budajenő 

finanszírozza) 

- 1 fő pénzügyi ügyintéző 

- 1 fő műszaki ügyintéző 

- 1 fő titkársági ügyintéző 

A Hivatal munkáját segíti további 3 fő megbízási szerződéssel 

(2 fő pénzügyi, 1 fő adóügyi területen), Budajenő 

finanszírozásával. 

Remeteszőlős kirendeltségen: 4 fő  

- 1 fő igazgatási ügyintéző 

- 1 fő pénzügyi ügyintéző 

- 1 közterület-felügyelő  

- 1 adó ügyintéző (Remeteszőlős finanszírozza) 

A Kirendeltség munkáját segíti további 1 fő megbízási 

szerződéssel (1 fő pénzügyi területen), Remeteszőlős 

finanszírozásával. 

Tök kirendeltségen: 5 fő  

- 1 fő aljegyző 

- 1 fő igazgatási ügyintéző 

- 1 fő pénzügyi-gazdálkodási ügyintéző 

- 1 fő adó ügyintéző 

- 1 fő közterület-felügyelő 
A Kirendeltség munkáját segíti további 1 fő megbízási 

szerződéssel (pénzügyi területen), Tök finanszírozásával. 

A Kirendeltség munkáját segíti további 1 fő megbízási 

szerződéssel (pénzügyi területen), Tök finanszírozásával. 

 

2. A jelen módosítást  

Budajenő Község Önkormányzatának képviselő-testülete a .../2022. (.... ....), 

Remeteszőlős Község Önkormányzata képviselő-testülete a ..../2022. (... ...), 

Tök község Önkormányzata képviselő-testülete a .../2022. (... ...)  

számú határozatával hagyta jóvá. 
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……………………. 

Bősze András 

Tök Község Polgármestere 

 

 

 

……………………. 

Budai István 

Budajenő Község Polgármestere 

 

 

 

……………………. 

Szathmáry Gergely 

Remeteszőlős Község Polgármestere 

 

 

 

 

 

Budajenői Közös Önkormányzati Hivatal 

Szervezeti és működési szabályzata 

3. módosítása 

 

Budajenő Község Önkormányzat Képviselő-testülete, Remeteszőlős Község Önkormányzatának 

Képviselő-testülete és Tök Község Önkormányzatának Képviselő-testülete, az államháztartásról szóló 

2011. évi CXCV. törvény 8. § (1) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az 

államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a 

továbbiakban: Ávr.) 13. § (1) bekezdéseiben foglalt tartalmi követelményeknek megfelelően, a 2013. 

január 1-i hatállyal létrehozott Budajenői Közös Önkormányzati Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) 

működésének részletes szabályait tartalmazó szervezeti és működési szabályzatot (a továbbiakban: 

szmsz.) az alábbiak szerint módosítja: 

 
1. Az szmsz. 4.2. pontja a következők szerint módosul: 

 

4.2. A Hivatal létszáma és 

szervezete: 

 

 

Összesen: 16 fő hivatali dolgozó, ebből államilag támogatott 14,7 fő 

Budajenő székhelyen: 7 fő  

- 1 fő jegyző, 

- 1 fő adó ügyintéző 

- 2 fő igazgatási ügyintéző 

- 1 fő koordinációs és szervezési ügyintéző (Budajenő 

finanszírozza) 

- 1 fő pénzügyi ügyintéző 

- 1 fő műszaki ügyintéző 

- 1 fő titkársági ügyintéző 

A Hivatal munkáját segíti további 3 fő megbízási szerződéssel 

(2 fő pénzügyi, 1 fő adóügyi területen), Budajenő 

finanszírozásával. 

Remeteszőlős kirendeltségen: 4 fő  

- 1 fő igazgatási ügyintéző 

- 1 fő pénzügyi ügyintéző 

- 1 közterület-felügyelő  

- 1 adó ügyintéző (Remeteszőlős finanszírozza) 

A Kirendeltség munkáját segíti további 1 fő megbízási 

szerződéssel (1 fő pénzügyi területen), Remeteszőlős 

finanszírozásával. 

Tök kirendeltségen: 5 fő  

- 1 fő aljegyző 

- 1 fő igazgatási ügyintéző 

- 1 fő pénzügyi-gazdálkodási ügyintéző 

- 1 fő adó ügyintéző 

- 1 fő közterület-felügyelő 
A Kirendeltség munkáját segíti további 1 fő megbízási 

szerződéssel (pénzügyi területen), Tök finanszírozásával. 

A Kirendeltség munkáját segíti további 1 fő megbízási 

szerződéssel (pénzügyi területen), Tök finanszírozásával. 

 

2. Jelen módosítást  
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Budajenő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a(z) .../2022. (.... ...),  

Remeteszőlős Község Önkormányzat Képviselő-testülete a(z) .../2022. (.... ...),,  

Tök Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a(z) .../2022. (.... ...),  

számú határozatával hagyta jóvá. 

 

 

 

 

Bősze András 

Tök Község Polgármestere 

Budai István 

Budajenő Község Polgármestere 

Szathmáry Gergely  

Remeteszőlős Község Polgármestere 

 

 


