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Tisztelt Képviselő-testület! 
 

 

Lassan két éve dolgozunk Városunk fejlődéséért, mint újonnan megválasztott Képviselő-

testület. 

Folyamatos és állandóan visszatérő problémának mutatkozik a Közös Önkormányzati Hivatal 

fenntartásának finanszírozási kérdése. 

Úgy gondolom, Városunkra sem vet jó fényt ez a folyamatosan elhúzódó vita és a két település 

sem tud jövőt tervezni számszerű adatok nélkül. 

Tanulmányozva mind a két kis Önkormányzat, mind a mi Önkormányzatunk kéréseit és a 

szerződésekben foglaltakat, úgy gondolom, mindhárom félnek 50-50% -ban van igaza. 

Tekintettel a két kis Önkormányzat kérésére, amely a beszámítás előtti összegre irányul, 

továbbá a szerződésben foglalt beszámítás utáni összeg megállapításánál valóban jelentős 

számszaki különbségről beszélünk. Míg egy fő köztisztviselőre 4.580.000 Ft / fő összeget 

állapít meg a Kormány és a közös hivatal esetében 23,61 fő az elismert hivatali létszám, 

Várbalogon és Újrónafőn mindkét esetben magasabb létszámmal dolgoznak, mint ami a 

településekre kimutatható a lakosságszám alapján. Kompromisszumos megoldásként azt 

javaslom, hogy Várbalog esetében 1, Újrónafő esetében pedig 1,5 fő legyen az a hivatali 

létszám, amelyet Önkormányzatunk elismer, így az egy főre jutó jelenleg 4.580.000,- Ft 

összegű állami támogatással számolva, 11.450.000,- Ft összeg kerülne elismerésre a 

kirendeltségi költségvetés bevételi oldalán.  

Ezzel a kompromisszum lehetőséggel úgy gondolom mind három hivatalnál megoldódhat ezen 

probléma. 

 

Határozati javaslat: 

Jánossomorja Város Önkormányzata Képviselő-testületének .…./2016. (IX.28.) Kt. 

határozata 

 

1. Jánossomorja Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Jánossomorjai Közös 

Önkormányzati Hivatal létrehozásáról és fenntartásáról szóló Megállapodást az 

alábbiak szerint javasolja módosítani: 

 

a.) A megállapodás 3.2. pontja 3.2.1. pontra módosul. 

b.) A Megállapodás az alábbi 3.2.2. ponttal egészül ki: 

„A képviselő-testületek kijelentik, hogy a KÖH bevételeként a mindenkori 

költségvetési törvény szerinti, beszámítás nélküli, elismert hivatali létszám után járó 

állami támogatást veszik alapul. 
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Az így megállapított állami támogatást a felek egymás között az alábbiak szerint osztják 

meg: 

Várbalog Község Önkormányzata: a mindenkori költségvetési törvényben 

meghatározott önkormányzati hivatal működésének támogatására fordítható fajlagos 

összeg x 1 fő 

Újrónafő Községi Önkormányzat: a mindenkori költségvetési törvényben 

meghatározott önkormányzati hivatal működésének támogatására fordítható fajlagos 

összeg x 1,5 fő 

Jánossomorja Város Önkormányzata: a mindenkori költségvetési törvényben 

meghatározott önkormányzati hivatal működésének támogatására fordítható fajlagos 

összeg x (mindenkori költségvetési törvényben elismert hivatali létszám -2,5 fő)” 

 

2. Felkérik Lőrincz György polgármestert, hogy a döntésről Várbalog és Újrónafő 

Képviselő-testületét értesítse. 

 

Felelős:  Lőrincz György polgármester 

Határidő:  2016. október 5. 

 

Bízva pozitív döntésükben, segítségüket megköszönve: 

 

 

 

                          Molnár Gábor s.k.

                                     képviselő-testületi tag 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


