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Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Mánfa Község Önkormányzata az 1. sz. mellékelt megkereséssel fordult 
önkormányzatunkhoz. A Magyarország helyi önkormányzatairól 2011. évi CLXXXIX. 
törvény 85. § alábbi bekezdései a következők szerint szabályozzák a kérdést: 
„(7) A városi, valamint a kétezer főt meghaladó lakosságszámú települési önkormányzat 
képviselő-testülete nem tagadhatja meg a közös önkormányzati hivatal létrehozására 
irányuló megállapodás megkötését, ha azt a vele határos település kezdeményezi. 
(7a) A (7) bekezdésben meghatározott megállapodás megkötése a kormányhivatal 
vezetőjének jóváhagyásával megtagadható. A jóváhagyásról vagy annak megtagadásáról 
szóló döntés ellen az érintett önkormányzat képviselő-testülete - jogszabálysértésre 
hivatkozással - a Törvényszékhez fordulhat.” 
 
Fentiek alapján a Tisztelt Képviselő-testületnek abban kell döntést hoznia jelen előterjesztés 
alapján, hogy a törvénynek megfelelően köt-e megállapodást közös önkormányzati hivatal 
létrehozására Mánfa Község Önkormányzatával, mint városunkkal határos településsel, 
vagy megtagadja a megállapodás megkötését, és ehhez a kormányhivatal vezetőjének 
hozzájárulását kéri. Megállapodás megkötése esetén jóvá kell hagyni a megállapodás 
szövegét (2. sz. melléklet), és a polgármesteri hivatal alapító okiratát, valamint a módosító 
okiratot (3-4. sz. melléklet). Mindezeket a döntéseket 2013. március 2-iki fordulónappal 
szükséges meghozni. 
 
Mindkét döntés mellett és vele szemben is hozhatóak fel érvek. A község és lakói 
problémái, a település jellege hatalmas mértékben eltér városunkétól. Hivatalunk a létszám-
és dologi feltételek pontos meghatározása mellett önálló hivatalként megalakult a február 
21-i testületi ülésen. A törvényalkotót a kötelező csatlakozási szándék esetére előírt fogadási 
kötelezettség tekintetében feltehetőleg nem az a szándék vezette, hogy nagy- és 
középméretű városokat néhányszáz fős településekkel közös hivatal fenntartására 
kényszerítsen.  
 
A törvény alapján csatlakozását ugyanakkor alapesetben fogadnunk kell, csak külön 
engedéllyel tagadhatjuk meg. Azonos választókerülethez tartozunk, míg a közös hivatal 
fenntartása tekintetében Mánfa község vonatkozásában szóba jöhető magyarszéki, illetve 
egyházaskozári központú települések más választókerületben kerültek besorolásra.  
 
Jelen megállapodással a hivatali feladatok közös ellátására kerül sor, hasonlóan az egyéb, pl. 
családsegítésre, közoktatásra, egyéb önkormányzati feladatokra vonatkozó feladatellátási 
formákhoz. A két település természetesen teljesen önálló marad és minden kérdésben saját 
maga dönt, csak úgy, mint eddig.  
 
A mánfai hivatalban a korábbi körjegyzőségi szervezetben két fő köztisztviselő látta el a 
feladatokat, a pénzügyi-könyvelési feladatokon kívül minden alapvető funkciót ellátva, így a 
pénztárat működtették a helyi adó és szociális ügyeket is vitték. E két dolgozó 
továbbfoglalkoztatásával a hivatal el tudja látni kirendeltség formájában a feladatát Mánfa 
községben is. A székhely települési hivatal központra hárulnak ugyanakkor az irányítási, 
felügyeleti, ellenőrzési, illetve a könyvviteli, pénzügyi feladatok. Ezek elvégzésére előzetes 
számításaink szerint a Komlói Polgármesteri Hivatal részére engedélyezett létszámkereten 
felül további két fő közszolgálati tisztviselő foglalkoztatása lenne szükséges. A község 
csatlakozásával a hivatal részére biztosított finanszírozás abszolút értékben 14 millió Ft-tal 
nőne. A mánfai kirendeltség az előzetes egyeztetések szerint bérjárulékok és dologi 



költségek címén hozzávetőlegesen 7,5-8 millió Ft-ot igényelne. Az e feletti összeg lehetővé 
teszi két fő főállású közszolgálati tisztviselő foglalkoztatását a korábban a Komlói 
Polgármesteri Hivatal részére megállapított létszámon felül. Mindez azt jelenti, hogy a 
megállapodás megkötése nem okozna többlet terhet egyik önkormányzat részére sem, 
mindkét fél számára előnyös lehet. Mánfa község késői határozathozatala folytán olyan 
helyzet állt elő, hogy a Magyar Államkincstárral, illetve a Kormányhivatallal a testületi ülés 
időpontjáig további egyeztetések szükségesek és elképzelhető, hogy a kiküldött anyaghoz 
képest – elsősorban a jóváhagyási dátumok és az alapító okiratok vonatkozásában – 
módosítás szükséges. Emiatt szíves megértésüket kérem. Az alapdokumentum a közös 
hivatal létrehozásáról szóló megállapodásban minden szükséges törvényi kelléket tartalmaz. 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a mellékelt határozati javaslatot tárgyalja meg és 
szíveskedjen elfogadni. 
 
H a t á r o z a t i     j a v a s l a t: 
 
A képviselő-testület – a polgármester előterjesztésében, a pénzügyi, jogi és ellenőrzési 
bizottság javaslatainak figyelembevételével – megtárgyalta a Mánfa község 
önkormányzatával közös hivatal létrehozásáról szóló előterjesztést, és az alábbi határozatot 
hozza: 
 

1.) Komló Város Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés 1. sz. melléklete 
szerinti bejelentést tudomásul veszi, és az Mötv. 85 § (7) bekezdése alapján az 
előterjesztés 2. sz. melléklete szerinti megállapodást köti meg Mánfa Község 
Önkormányzatával 2013. március 2-iki hatállyal. 

2.) A képviselő-testület az alapító okiratot és a módosító okiratot egységes 
szerkezetben a 3-4. sz. melléklet szerinti tartalommal hagyja jóvá. Utasítja a 
jegyzőt, hogy az alapító okirat és módosító okirat Magyar Államkincstár részére 
történő megküldéséről gondoskodjon. 

3.) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a megállapodás 
aláírásával és a közös hivatal létrehozásával kapcsolatos minden szükséges 
nyilatkozatot megtegyen és iratot aláírjon. 

4.) A képviselő-testület felkéri a polgármestert és a jegyzőt, hogy a hivatal 
megalakulásával kapcsolatos egyéb teendőket, szabályzatok, ügyrendek 
módosítását készítse elő és terjessze a képviselő-testület következő ülése elé. 

 
Határidő: azonnal 
Felelős: Polics József polgármester, 
  dr. Vaskó Ernő címzetes főjegyző 
 
Komló, 2013. március 1. 
 
 
 
 Polics József 
 polgármester 
 



1. sz. melléklet 
 

 
 
 



2. sz. melléklet 
 

M E G Á L L A P O D Á S 
KÖZÖS HIVATAL LÉTREHOZÁSÁRÓL 

– amely létrejött – 
 

egyrészről Komló Város Önkormányzat (a továbbiakban: Város, székhelye: 7300 
Komló, Városház tér 3., képviseli: Polics József polgármester, adószám: 15724100-2-02, 
PIR törzsszám: 724100, KSH statisztikai jel: 15724100-8411-321-02, ÁHTI azonosító: 
733700) 
másrészről Mánfa Község Önkormányzata (a továbbiakban: Község, székhelye: 7304 
Mánfa, Fábián Béla utca 57., képviseli: Hohn Krisztina polgármester, adószám: 
15736101-1-02, PIR törzsszám: 736107, KSH statisztikai jel: 15736101841132102, ÁHTI 
azonosító: 745664) 
között az alulírott helyen és időben, a következő feltételek között. 
 
1.) Felek megállapodnak, hogy a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 

CLXXXIX törvény (továbbiakban: Mötv.) 85 § (7) bekezdése alapján közös 
önkormányzati hivatalt hoznak létre. A közös önkormányzati hivatal székhely 
települése Komló város. A közös hivatal Mánfa községben kirendeltséget működtet. 

2.) A közös hivatalt a fentebb megjelölt Komló Város Önkormányzata és Mánfa Község 
Önkormányzata hozza létre jelen megállapodás 1. sz. mellékletét képező alapító okirat 
szerinti tartalommal. 

3.) Felek megállapodnak, hogy a közös hivatal létrehozása, megszüntetése, jelen 
megállapodás módosítása csak az érintett képviselő-testületek minősített többséggel 
hozott egyhangú, át nem ruházható döntésén alapulhat. Jelen megállapodással 
kapcsolatos kérdéseket a képviselő-testületek külön-külön tartott ülésükön hozzák 
meg. Azon lényeges kérdésekben, azonban, amelyekben szükséges a képviselők 
véleményének egymás közti közvetlen megismerése, együttes testületi ülés tartható a 
polgármesterek egyeztetése alapján (ilyenek különösen a megállapodás 
megszüntetése, település csatlakozásáról való döntés, a mánfai kirendeltséggel 
kapcsolatos döntés). 

4.) A Komló, Városház tér 3. sz. alatti, komlói székhelyű közös hivatalban titkársági 
iroda, hatósági és adóiroda, szociális iroda, pénzügyi, költségvetési és 
vagyongazdálkodási iroda, városüzemeltetési és intézményfelügyeleti iroda működik. 

5.) A hivatalt a székhelytelepülés polgármestere irányítja és a jegyző vezeti. A jegyzővel 
kapcsolatos munkáltatói jogokat Komló Város Önkormányzat polgármestere 
gyakorolja, ő gyakorolja továbbá a székhely településen foglalkoztatott köztisztviselők 
tekintetében a polgármestert megillető egyetértési jogot. A mánfai kirendeltségen 
foglalkoztatott köztisztviselők tekintetében Mánfa község polgármesterének a 
munkáltatói jogokkal kapcsolatban egyetértési joga van. 

6.) Mánfa községben kirendeltségként a Mánfa, Fábián Béla utca 57. sz. alatt a hivatal 
állandó kirendeltséget működtet. A kirendeltségen 2 fő közszolgálati tisztviselő 
állandó foglalkoztatása történik, ezen felül heti legalább 1 napban pénzügyi szakember 
jelenléte is biztosított. Egyéb szükséges feladatok ellátása tekintetében időszakos 
jelleggel a településre további közszolgálati tisztviselő rendelhető ki munkavégzésre. 
A kirendeltségen a jegyző, illetve megbízottja heti rendszerességgel ügyfélfogadást 
tart.  

7.) A mánfai kirendeltségen elsősorban a lakosság szociális és adóval kapcsolatos 
ügyeinek intézésére kerül sor, továbbá házipénztár működik, iktatás, anyakönyvi, 



hagyatéki ügyintézés, önkormányzati alkalmazottak munkaviszonyával és egyes 
pénzügyi ellátásával kapcsolatos ügyek intézése történik.  

8.) A székhelytelepülés hivatalában 75 fő teljes munkaidős és 1 fő részmunkaidős 
közszolgálati tisztviselő, a mánfai kirendeltségen további 2 fő közszolgálati tisztviselő 
teljesít szolgálatot. A hivatal létszáma tehát 77 fő teljes munkaidős és 1 fő 
részmunkaidős közszolgálati tisztviselőből áll.  

9.) A képviselő-testületek azon kérdések tekintetében, amelyek elsősorban a hivatali 
SZMSZ ügyrend keretében kerülnek meghatározásra, fenntartják maguknak az 
irányítási jogot. Ezen kérdések elsősorban: 

- a hivatal létszáma és ennek keretében a székhely, illetve a kirendeltség 
létszámának meghatározása, 

- az éves költségvetés meghatározása, elkülönítve a kirendeltséggel kapcsolatos 
költségvetést, 

- a székhely, illetve a kirendeltség ügyfélfogadási ideje, 
- a hivatal munkarendje, 
- a hivatal feladatai, 
- szervezeti egységek megállapítása, 
- hatáskörében a kiadmányozás rendje. 

10.) A kirendeltséget érintő kérdésekben a község képviselő-testületének, illetve 
polgármesterének egyetértési joga van.  

11.) A közös hivatalt vezető jegyző a képviselő-testületek részére az adott 
települések számára végzett munkáról és a hivatali ügyintézés egészéről választási 
ciklusonként beszámol. 

12.) A közös hivatal jogszabályoknak megfelelő nyilvános működését biztosítani 
kell. Felek megállapodnak, hogy a közszolgálati dolgozók jogviszonyával kapcsolatos 
kötelezően önkormányzati rendeletben szabályozandó kérdések tekintetében Komló 
Város Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2013. (II.22.) önkormányzati rendeletét 
fogadják el az egységes hivatalra hatályosnak. 

13.) Felek megállapodnak, hogy a megszűnő komlói polgármesteri hivatalban 
dolgozó 73 teljes munkaidőben foglalkoztatott és 1 fő részmunkaidőben 
foglalkoztatott közszolgálati tisztviselő, és a magyarhertelendi körjegyzőség jelenleg 
mánfai kirendeltségben dolgozó 2 fő közszolgálati tisztviselő jogviszonya az átmeneti 
rendelkezések 146/C. § (3) bek.-e szerint továbbfoglalkoztatás keretében folyamatos. 

14.) A 2013. évi költségvetés alapján számított költségek és bevételekre tekintettel 
felek megállapodnak, hogy Mánfa község önkormányzata tárgyévben nem fizet 
többlet hozzájárulást a hivatal fenntartásához. Jelen megállapodást bármely fél 
kezdeményezésére 3 hónapon belül felül kell vizsgálni. A megállapodásban rögzített 
feltételeket a pénzügyi, finanszírozási, illetve szakmai előírások lényeges módosulása 
következtében a felek felülvizsgálják. Jelen megállapodást felek a 2013. évre 
vonatkozó költségvetési törvény és finanszírozási szabályok ismeretében kötik meg. A 
költségvetési szabályok lényeges módosulása esetén a megállapodást felül kell 
vizsgálni. 

15.) Mindazon használati tárgyak és vagyonelemek, amelyek korábban a 
magyarhertelendi székhelyű körjegyzőség mánfai kirendeltségének tulajdonában, 
illetve használatában voltak, illetve amelyeket a község önkormányzata a hivatal 
rendelkezésére bocsátott és a megfelelő működéshez szükségesek, használatra átadja a 
jelen megállapodással működéshez szükségesek, használatra átadja a jelen 
megállapodással létrehozott közös önkormányzati hivatal részére. Az eszközök 
pótlásáról és karbantartásáról a hivatal az egységes költségvetés terhére gondoskodik. 



16.) Felek tudomással bírnak arról, hogy a közös hivatal létrehozását követően a 
következő általános önkormányzati választások napját követő 60 napon belül 
mondható fel jelen megállapodás és csatlakozhat bármelyik település másik közös 
hivatalhoz. 

 
Felek kijelentik, hogy ismerik a vonatkozó jogszabályokat és jelen megállapodást azok 
ismeretében, felelősségük teljes tudatában kötik meg. 
 
Komló, 2013. március 1. 
 
 
 
 
 Hohn Krisztina Polics József 
 polgármester polgármester 
 
 
 

 
 
 



 
 

3-4. sz. melléklet 
 

ALAPÍTÓ OKIRAT 
 

 Komló Város Önkormányzat és Mánfa Község Önkormányzat képviselő-testületei az 
államháztartásról szóló 2011.évi CXCV törvény 8.§ (5) bekezdésében kapott felhatalmazás 
alapján, az államháztartásról szóló törvény végrehajtására kiadott 368/2011.(XII.31.) 
Korm.rendelet 5.§ (1)-(2) bekezdésében foglalt tartalmi követelményeknek megfelelően az alábbi 
alapító okiratot adják ki: 

  
 1.  Költségvetési szerv megnevezése:   Komlói Közös Önkormányzati Hivatal 
  
 2.  Székhelye:     7300 Komló, Városház tér 3. 
  
 3.  Telephely neve:    Mánfai Kirendeltség 
  
 4.  Telephely címe:    7304 Mánfa, Fábián Béla u.58 
  
 5.  Közfeladata:      
 Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011.évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: 

Mötv.) 84.§ (1) bekezdése alapján a közös hivatal ellátja az önkormányzatok működésével, 
valamint a polgármester vagy a jegyző feladat-és hatáskörébe tartozó ügyek döntésre való 
előkészítésével és végrehajtásával kapcsolatos feladatokat. A hivatal közreműködik az 
önkormányzatok egymás közötti, valamint az állami szervekkel történő együttműködésének 
összehangolásában. 

  
 6.  Alaptevékenysége: 
 A közös hivatal ellátja a Mötv.-ben és a vonatkozó egyéb jogszabályokban a számára 

meghatározott feladatokat Komló és Mánfa települések vonatkozásában. A közös hivatal 
feladatait részletesen a társult települések önkormányzatai által jóváhagyott, a közös hivatal 
működtetésére és fenntartására létrejött megállapodás tartalmazza. 

 Mánfa településen a közös hivatalnak kirendeltsége működik az igazgatási, pénzügyi, adózási 
tevékenység végzésére. 

  
 7. Államháztartási szakágazati besorolása: 
 helyi önkormányzatok,valamint többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége (841105) 
  

 8.  Alaptevékenységének szakfeladatrend szerinti besorolása: 

 412000 Lakó-és nem lakó épület építése 
 680002 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 
 841112 Önkormányzati jogalkotás 
 841115 Önkormányzati képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek 
 841116 Országos és helyi nemzetiségi önkormányzati választásokhoz kapcsolódó 
  tevékenységek 
 841126 Önkormányzatok és társulások általános végrehajtó igazgatási tevékenysége 
 841154 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok 
 841192 Kiemelt (állami és) önkormányzati rendezvények 
 841403 Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások 
 841901 Önkormányzatok és társulások elszámolásai 
 841907  Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szerveikkel   
 889943 Munkáltatók által nyújtott lakástámogatások 



 890443 Egyéb közfoglalkoztatás 
 940000 Közösségi, társadalmi tevékenységek 
  
 9.  Illetékessége, működési köre: 
       Komló és Mánfa települések közigazgatási területe,  
     valamint a jogszabály által megállapított feladat- 
     ellátási terület: 
  
       Építésügyi hatósági ügyekben:  
  

Székhely: Komló, továbbá: Bikal, Bodolyabér, 
Egyházaskozár, Hegyhátmaróc, Kárász, Köblény, 
Liget, Magyaregregy, Magyarhertelend, Magyarszék, 
Mánfa, Máza, Mecsekpölöske, Oroszló, Szalatnak, 
Szárász, Szászvár, Tófű,Vékény  

 
 Az építésügyi és az építésfelügyeleti hatóságok kijelöléséről és működési feltételeiről szóló 

343/2006. (XII. 23.) Kormányrendelet 1.§ (1) bekezdése szerint. 
  

10.  Irányító szerv megnevezése, székhelye:  Komló Város Önkormányzat 
        Képviselő-testülete  
        7300 Komló, Városház tér 3. 
  

11. Alapító szervek megnevezése, székhelye: Komló Város Önkormányzat 
        Képviselő-testülete  
        7300 Komló, Városház tér 3. 
  
        Mánfa Község Önkormányzat 
        Képviselő-testülete 
        7304 Mánfa, Fábián Béla u.58 
  
  
 12. Gazdálkodási besorolása:   önállóan működő és gazdálkodó  
  
 13.  Vezetőjének megbízási rendje:  
 A jegyző kinevezése a Mötv. 82-83.§-ai, valamint a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011.évi 

CXCIX. törvény rendelkezéseinek megfelelően történik. Az érintett települések polgármesterei – 
pályázat alapján határozatlan időre- nevezik ki a jegyzőt. A Komlói Közös Önkormányzati 
Hivatal jegyzői feladatát 2013.03.02-től a jelenlegi vezető látja el. 

  
 14.  A foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszonyok megjelölése: 
 A foglalkoztatottak jogviszonya elsősorban közszolgálati jogviszony, melyre a közszolgálati 

tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény az irányadó. Foglalkoztatottjainak jogviszonya 
lehet továbbá munkavállalói, melyre a Munkatörvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény az 
irányadó. A megbízásos jogviszonyra és a vállalkozási jellegű jogviszonyra a Polgári 
Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény az irányadó. 

  
 15.  A beolvadt jogelőd:  
 A Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás Kistérségi Irodája 2013.01.01-től 
  
 K o m l ó, 2013. március 7. 
  
  



          Polics József 
          polgármester 
  
  
 Jelen alapító okirat 2013. március 02. napján lép hatályba, ezzel egyidejűleg a Komlói 

Polgármesteri Hivatal 2013. február 21-én kelt 18/2013. (II.21.) sz. határozattal elfogadott 
egységes szerkezetű alapító okirat hatályát veszti. 

  
 Az alapító okiratot Komló Város Önkormányzat képviselő-testülete a /2013. (III.07.) sz. 

határozattal, Mánfa Község Önkormányzat képviselő-testülete a   /2013. () határozattal 
hagyta jóvá. 

  
  
 Komló, 2013. március 7. 
  
  
  
  
  
  
  dr. Vaskó Ernő   Polics József  Hohn Krisztina 
 címzetes főjegyző   polgármester     polgármester 
 



M Ó D O S Í T Ó  O K I R AT 
 

 
Komló Város Önkormányzat a Komlói Polgármesteri Hivatal 7300 Komló Városház tér 3 szám alatti 
költségvetési szerv 18/2013. (II.21) számú képviselő-testületi határozattal elfogadott alapító okirat 
módosítására kerül sor.  
 
Az alapító okirat bevezetője az alábbiak szerint módosításra kerül: 
Komló Város Önkormányzat és Mánfa Község Önkormányzat képviselő-testületei az 
államháztartásról szóló 2011.évi CXCV törvény 8.§ (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az 
államháztartásról szóló törvény végrehajtására kiadott 368/2011.(XII.31.) Korm.rendelet 5.§ (1)-(2) 
bekezdésében foglalt tartalmi követelményeknek megfelelően az alábbi alapító okiratot adják ki. 
 
 
1.Az alapító okirat 1.pontja az alábbiak szerint módosításra kerül: 
Költségvetési szerv megnevezése: Komlói Közös Önkormányzati Hivatal 
 
Az alapító okirat pontjai a 3.ponttól átszámozásra kerülnek. 
 
2. Az alapító okirat eredeti 3.pontja mely a közfeladatot tartalmazta az alapító okirat 5.pontjába került 
és a „polgármesteri hivatal” szöveg helyébe „közös hivatal” lép. 
 
3. Az alapító okirat új 3.pontja az alábbiakat tartalmazza: 
Telephely neve:  Mánfai Kirendeltség 
 
4. Az alapító okirat eredeti 4.pontja mely az alaptevékenységet tartalmazta az alapító okirat 6.pontjába 
került és az alábbiak szerint módosult: 
A közös hivatal ellátja a Mötv.-ben és a vonatkozó egyéb jogszabályokban a számára meghatározott 
feladatokat Komló és Mánfa települések vonatkozásában. A közös hivatal feladatait részletesen a 
társult települések önkormányzatai által jóváhagyott, a közös hivatal működtetésére és fenntartására 
létrejött megállapodás tartalmazza. 
Mánfa településen a közös hivatalnak kirendeltsége működik az igazgatási, pénzügyi, adózási 
tevékenység végzésére. 
 
5. Az alapító okirat új 4.pontja az alábbiakat tartalmazza: 
Telephely címe:    7304 Mánfa, Fábián Béla u.58 
 
6. Az eredeti okirat 5. és 6.pontja az új alapító okirat 7. és 8. pontja lett. 
 
7. Az eredeti alapító okirat 7.pontja az új alapító okirat 9.pontjába került és az alábbiak szerint 
módosult: 
a „Komló város közigazgatási területe” helyére „Komló és Mánfa közigazgatási területe” lép. 
 
8. Az eredeti alapító okirat 8.pontja az új alapító okirat 10. pontja lett. 
 
9. Az alapító okirat új 11.ponttal egészül ki: 
 Alapító szervek megnevezése, székhelye:            Komló Város Önkormányzat 
        Képviselő-testülete  
        7300 Komló, Városház tér 3. 
  
        Mánfa Község Önkormányzat 
        Képviselő-testülete 
        7304 Mánfa, Fábián Béla u.58 
 
 



10. Az eredeti alapító okirat 9.pontja az új alapító okirat 12. pontja lett. 
 
11. Az eredeti alapító okirat 10.pontja az új alapító okirat 13.pontja lett és az alábbiak szerint módosul: 
Vezetőjének megbízási rendje:  A jegyző kinevezése a Mötv. 82-83.§-ai, valamint a közszolgálati 
tisztviselőkről szóló 2011.évi CXCIX. törvény rendelkezéseinek megfelelően történik. Az érintett 
települések polgármesterei – pályázat alapján határozatlan időre- nevezik ki a jegyzőt. A Komlói 
Közös Önkormányzati Hivatal jegyzői feladatát 2013.03.02-től a jelenlegi vezető látja el. 
 
12. Az eredeti alapító okirat 11.pontja az új alapító okirat 14.pontja lett. 
 
13. Az eredeti alapító okirat 12. és 13.pontja törlésre kerül. 
 
14. Az eredeti alapító okirat 14.pontja az új alapító okirat 15.pontja lett.  
 
 
Záradék végén felvezetésre kerül: 
Jelen alapító okirat 2013. március 02. napján lép hatályba, ezzel egyidejűleg a Komlói Polgármesteri 
Hivatal 2013. február 21-én kelt 18/2013. (II.21.) sz. határozattal elfogadott egységes szerkezetű 
alapító okirat hatályát veszti. 
  
Az alapító okiratot Komló Város Önkormányzat képviselő-testülete a /2013. (III.07.) sz. határozattal, 
Mánfa Község Önkormányzat képviselő-testülete a   /2013. () határozattal hagyta jóvá. 
  
 
 
Komló, 2013. március 7. 
 
 
 

Hohn Krisztina     Polics József 
polgármester      polgármester 

 
 
 



Tisztelt Képviselő Asszony/Úr! 
 
 
A Mánfa Község Önkormányzatával közös hivatal létrehozásáról szóló megállapodás 
jóváhagyása című előterjesztéssel kapcsolatban az alábbi kiegészítéseket/pontosításokat 
jelzem Tisztelt Képviselő Asszony/Úr felé: 
 

1. A határozati javaslat 1. pontja helyesen így hangzik: 
 

1.) Komló Város Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés 1. sz. melléklete 
szerinti bejelentést tudomásul veszi, és az Mötv. 85 § (7) bekezdése alapján az 
előterjesztés 2. sz. melléklete szerinti megállapodást köti meg Mánfa Község 
Önkormányzatával 2013. március 1-i hatállyal.  

 
… és az alábbi mondattal egészül ki: 

 
Amennyiben a Magyar Államkincstárral és a Baranya Megyei Kormányhivatallal 
egyeztetettek alapján a törzskönyvi bejegyzés csak úgy lehetséges, a képviselő-
testület jóváhagyja, hogy a polgármester a szükséges iratokat március 2-i hatállyal 
írja alá a képviselő-testület utólagos tájékoztatása mellett. 
 

2. A Megállapodásban Mánfa Község Önkormányzata címe helyesen: 7304 Mánfa, 
Fábián Béla u. 58. 
 

3. A Megállapodás 5.) pontjában a köztisztviselők helyett értelemszerűen közszolgálati 
tisztviselők a helyes kifejezés. 
 

4. A Megállapodás 15.) pontja javítva, helyesen így hangzik: 
 
15.) Mindazon használati tárgyak és vagyonelemek, amelyek korábban a 
magyarhertelendi székhelyű körjegyzőség mánfai kirendeltségének tulajdonában, 
illetve használatában voltak, illetve amelyeket a község önkormányzata a hivatal 
rendelkezésére bocsátott és a megfelelő működéshez szükségesek, használatra átadja a 
jelen megállapodással működéshez szükségesek, használatra átadja a jelen 
megállapodással létrehozott közös önkormányzati hivatal részére. Az eszközök 
pótlásáról és karbantartásáról a hivatal az egységes költségvetés terhére gondoskodik. 
 

 
 
Komló, 2013. március 6. 
 
 

dr. Vaskó Ernő s. k. 
címzetes főjegyző 


