
 

Lendvajakabfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2014.(II.12.) 

határozata a Rédicsi Közös Önkormányzati Hivatal létrehozásáról és 

működtetéséről szóló megállapodás módosításáról  
 _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

Lendvajakabfa Község Önkormányzata Képviselő-testülete a csatolt 

tervezet szerint módosítja a Rédicsi Közös Önkormányzati Hivatal 

létrehozásáról és működtetéséről szóló, a képviselő-testület 

66/2012.(XI.22.) határozata alapján megkötött megállapodást. 

Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a megállapodás 

2. számú módosításának aláírására. 

 

Határidő:  2014. február 20. 

Felelős:  Zsupán László polgármester 

 

 

 

T E R V E Z E T  

A Rédicsi Közös Önkormányzati Hivatal 
létrehozásáról és működtetéséről szóló 

MEGÁLLAPODÁS 
2. számú módosítása 

 

Rédics Község Önkormányzata Képviselő-testülete, Baglad Község Önkormányzata 

Képviselő-testülete, Belsősárd Község Önkormányzata Képviselő-testülete, Bödeháza Község 

Önkormányzata Képviselő-testülete, Gáborjánháza Község Önkormányzata Képviselő-

testülete, Gosztola Község Önkormányzata Képviselő-testülete, Külsősárd Község 

Önkormányzata Képviselő-testülete, Lendvadedes Község Önkormányzata Képviselő-

testülete, Lendvajakabfa Község Önkormányzata Képviselő-testülete, Resznek Község 

Önkormányzata Képviselő-testülete, Szijártóháza Község Önkormányzata Képviselő-testülete 

és Zalaszombatfa Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyarország helyi 

önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 84-86. §-ában foglalt rendelkezések 

szerint a Rédicsi Közös Önkormányzati Hivatal létrehozására és működtetésére Rédicsen, 

2012. november 30-án kötött megállapodást (a továbbiakban: megállapodás) az alábbiak szerint 

módosítják: 

 

1.) A megállapodás 3.2. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

3.2. A közös önkormányzati hivatal teljes- és részmunkaidőben foglalkoztatottjainak 

létszáma teljes munkaidőre átszámítva 17 fő.  

 

2.) A megállapodás 3.5. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

3.5. A hivatali feladatok ellátásához szükséges működési és felhalmozási költségek 

fedezetére elsősorban a hivatali feladatok ellátására biztosított központi és egyéb 

költségvetési támogatás, átvett pénzeszköz, továbbá a közös önkormányzati hivatal 

saját bevétele szolgál. A hivatal önkormányzat által elfogadott költségvetésének 

állam által, átvett pénzeszközökből és saját bevételekből nem finanszírozott 

költségeihez a megállapodó önkormányzatok az alábbiak szerint járulnak hozzá: 



3.5.1. A 3.5.2. pontban foglaltak kivételével – eltérő megállapodás hiányában–

népességarányban (a költségvetési törvényben meghatározott lakosságszám 

szerint). 

3.5.2. A hivatali épületen végzett értéknövelő kiadásokat a tulajdonos 

önkormányzatok tulajdonrészük arányában finanszírozzák.  

 

3.) A megállapodás 4.3.4. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

4.3.4. A bevételi és kiadási előirányzatokkal való gazdálkodás rendszeres 

figyelemmel kísérése, a végrehajtás, illetve a költségvetési szerv által 

ellátandó közfeladatok meg nem valósításának veszélye esetén a 

jogszabályban meghatározott szükséges intézkedések megtétele. 

 

4.) Ezen megállapodás-módosítás 2014. március 1-jén lép hatályba. 

 

Ezen megállapodás-módosítást a felek mint akaratukkal mindenben megegyezőt aláírták. 

 


