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Tájékoztató 

a közös önkormányzati hivatal létrehozásában érintett önkormányzatok részére 

 

Jelen tájékoztatóval segítséget kívánunk nyújtani azon önkormányzatok gazdálkodási feladatainak 

számbavételéhez és határidőben történő elvégzéséhez, amelyek érintettek közös hivatal 

létrehozásában, illetve polgármesteri hivatal vagy körjegyzőség megszűnésében. 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: 

Mötv.) 2013. január 1-jén hatályba lépő rendelkezései alapján a hatályba lépéstől számított hatvan 

napon belül közös önkormányzati hivatal létrehozására kötelezettek azon községek, melyek 

lakosságszáma az Mötv. 146. § (3) vagy 146/B. § (6) bekezdése szerinti időpontban nem haladja 

meg a kétezer főt. 

Az Mötv. 2013. január 1-jével hatályba lépő szabályai alapján a közös önkormányzati hivatalokat 

legkésőbb a törvény hatályba lépését követő hatvan napon belül kell megalakítani. Az 

önkormányzatok jelentős része döntött a közös önkormányzati hivatal 2013. január 1-jével 

történő létrehozásáról, ugyanakkor számos önkormányzat él a törvényben biztosított 

lehetőséggel, és a törvény hatálybalépését követő hatvan napon belül alakítja meg a közös 

önkormányzati hivatalt.  A közös önkormányzati hivatal a csatlakozó önkormányzatok 

tekintetében a munkáltatói jogutódlás kivételével jogutódja az önkormányzat által korábban 

fenntartott önálló polgármesteri hivatalnak vagy annak a körjegyzőségnek, melynek az 

önkormányzat korábban tagja volt, ebből következően a költségvetési gazdálkodás oldaláról 

nézve az átszervezés folyamatát több olyan feladat is van, melyet mind a jogelőd, mind a jogutód 

esetében végre kell hajtani. 

A polgármesteri hivatal, a körjegyzőség és a közös önkormányzati hivatal megszűnése és 

létrehozása során figyelemmel kell lenni a költségvetési szervek megszüntetésére és alapítására 

vonatkozó szabályokra. Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény alapján a 

költségvetési szervek jogi személyisége főszabályként a kincstár által vezetett törzskönyvi 

nyilvántartásba történő bejegyzés dátumával jön létre. Az Mötv. szabályai azonban lehetőséget 

biztosítanak e főszabálytól való eltérésre, melynek értelmében nem a bejegyzés napján, hanem 

ettől korábbi időpontban kerül sor a polgármesteri hivatal vagy a körjegyzőség megszüntetésére 

és a közös önkormányzati hivatal létrejöttére. Továbbá lehetősége van arra is az 

önkormányzatoknak, hogy az alapító okiratban, illetve a megszüntető okiratban a törzskönyvi 

bejegyzés napjánál későbbi dátumot jelöljenek meg a költségvetési szerv megszűnésére és 

létrehozására.   

Az alábbiakban – az egyes alapeseteket elkülönítve – azokra a legfontosabb feladatokra hívjuk fel 

a figyelmet, melyeket a zökkenőmentes működés és gazdálkodás érdekében haladéktalanul 

szükséges elvégezni. 

1. A polgármesteri hivatal, körjegyzőség 2012. december 31-én szűnik meg, a közös 

hivatal 2013. január 1-jén jön létre, amely a törzskönyvi nyilvántartásba 2013. január 

1-jét követően kerül bejegyzésre 2013. január 1-jei dátummal. 
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Feladatok a megszűnő költségvetési szerv (polgármesteri hivatal, körjegyzőség) esetében: 

- a megszűnést követő hatvan napon belül éves elemi költségvetési beszámolót és a 

vagyonátadás-átvételről jegyzőkönyvet kell készíteni (Áhsz. 7. § (12) bekezdés, 13/A. 

§), 

- költségvetést 2013. évre már nem kell készíteni, mivel a költségvetési szerv 2012. 

december 31-én megszűnt, 

-  amennyiben december 31. napjával nem került sor fizetési számlája megszüntetésére, 

azt a jogutód megszünteti, 

- adószámát a kincstár törzskönyvi nyilvántartás értesítése alapján az adóhatóság 

hivatalból 2012. december 31. hatállyal megszünteti, 

- amennyiben történtek még gazdasági események 2012. december 31. után, azok a 

jogutód(ok) könyveibe kerülnek rögzítésre, mivel megszűnt költségvetési szerv a 

megszűnés napját követően gazdasági eseményt a könyveiben már nem rögzíthet. 

- egyéb adóügyi és statisztikai adatszolgáltatási kötelezettségek teljesítése. 

 

Feladatok az új költségvetési szerv (közös hivatal) esetében: 

- 2013. évre az általános szabályok szerint éves költségvetést kell készíteni, 

- a kincstár törzskönyvi nyilvántartása értesítése alapján az adóhatóság január 1-től 

kiadja az adószámát, 

- fizetési számlát kell nyitni (Ávr. 147. § (1) bekezdés), 

- amennyiben a jogelőd(ök)nél 2012. december 31. után is történtek gazdasági 

események azokat át kell vezetni a jogutód könyveibe,  

- amennyiben a jogelőd(ök) fizetési számlája nem került megszüntetésre a jogutódnak 

intézkedni kell a megszüntetésről az Áhsz. 13/A. §-ában meghatározott hatvan napos 

határidő lejárta előtt. 

 

2. A körjegyzőség, polgármesteri hivatal 2013. évben a hatvan napos átmeneti 

időszak alatt szűnik meg, a közös hivatal is az átmeneti időszakban jön létre, 

illetve ahhoz az átmeneti időszak alatt csatlakozik az önkormányzat, a törzskönyvi 

változás-bejegyzések alapján. 

 

Feladatok a megszűnő költségvetési szerv (polgármesteri hivatal, körjegyzőség) esetében: 

- 2013. január 1. és a megszűnés napja közötti időszakra az általános szabályok szerint 

költségvetést kell készíteni, 

- évközi megszűnésre vonatkozó szabályok alapján a megszűnés napját követő hatvan 

napon belül éves elemi költségvetési beszámolót és a vagyonátadás-átvételről 

jegyzőkönyvet kell készíteni (Áhsz. 7. § (12) bekezdés, 13/A. §), 

- a megszűnés napjával a kincstár törzskönyvi nyilvántartása adatszolgáltatása alapján az 

adóhatóság hivatalból megszünteti az adószámát, 

- a megszűnés napjával meg kell szüntetni a fizetési számláját (Ávr. 147. § (1) bekezdés), 

- amennyiben a megszűnés napját követően még történtek gazdasági események, azok a 

jogutód(ok) könyveibe kerülnek rögzítésre, mivel megszűnt költségvetési szerv a 

megszűnés napját követően gazdasági eseményt a könyveiben már nem rögzíthet, 
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- egyéb adóügyi és statisztikai adatszolgáltatási kötelezettségek teljesítése. 

 

Feladatok az új költségvetési szerv (közös hivatal) esetében: 

- 2013. évre az általános szabályok szerint éves költségvetést kell készíteni, 

- a kincstár törzskönyvi nyilvántartása értesítése alapján az adóhatóság a költségvetési 

szerv létrejötte napjától kiadja az adószámát, 

- fizetési számlát kell nyitni (Ávr. 147. § (1) bekezdés) 

- amennyiben a jogelőd(ök)nél a megszűnést követően is történtek gazdasági 

események azokat át kell vezetni a jogutód könyveibe,  

- amennyiben a jogelőd(ök) fizetési számlája nem került megszüntetésre intézkedni kell 

a megszüntetésről az Áhsz. 13/A. §-ában meghatározott hatvan napos határidő lejárta 

előtt. 

A törzskönyvi nyilvántartási eljárással kapcsolatos kérdésekben a Magyar Államkincstár 

Törzskönyvi Nyilvántartási Osztálya által kiadott részletes tájékoztató nyújt segítséget.  

 

Nemzetgazdasági Minisztérium 

 

Alkalmazott rövidítések: 

Ávr.: az államháztartásról szóló törvény végrehajtásról szóló 368/2011.(XII.31.) Korm. rendelet  

Áhsz.: az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének 

sajátosságairól szóló 249/2000. (XII.24.) Korm. rendelet  

 


