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Előterjesztés 

közös önkormányzati  hivatal létrehozásáról 

 

 

Tisztelt Képviselőtestület! 

 

 

Az új önkormányzati törvény, a következők szerint rendelkezik: 

 

„ 85. § (1) Közös önkormányzati hivatalt hoznak létre azok a járáson belüli községi 

önkormányzatok, amelyek közigazgatási területét legfeljebb egy település közigazgatási 

területe választja el egymástól, és a községek lakosságszáma nem haladja meg a kétezer 

főt. A kétezer fő lakosságszámot meghaladó település is tartozhat közös önkormányzati 

hivatalhoz. 

 (4) Abban az esetben, ha a közös önkormányzati hivatalt működtető települések 

egyike város, akkor a város a székhelytelepülés. Egyéb esetekben a székhelytelepülést a 

közös önkormányzati hivatalhoz tartozó önkormányzatok képviselő-testületei 

határozzák meg. 

(5) Amennyiben a közös önkormányzati hivatalt város működteti, úgy a hivatal 

létszámát az érintett települések képviselő-testületeinek megállapodásával határozzák 

meg. Megállapodás hiányában a városi önkormányzat képviselő-testülete állapítja meg, 

figyelemmel a (4) és a (8) bekezdésben foglaltakra. 

 (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. 

(8) A közös önkormányzati hivatal létrehozásáról szóló megállapodásban 

meghatározottak szerint minden érintett településen biztosítani kell az igazgatási munka 

folyamatos vagy időszakos ellátásához szükséges személyi és tárgyi feltételeket. 

(9) A közös önkormányzati hivatalt fenntartó önkormányzatok képviselő-testületei 

megállapodhatnak abban, hogy a nem hivatali székhely településeken az ügyfélfogadás a 

közös önkormányzati hivatal által létrehozott, állandó vagy ideiglenes jelleggel működő 

kirendeltség vagy ügyfélszolgálati megbízott személyén keresztül, informatikai hálózat 

alkalmazásával történjen. 

86. § (1) A közös önkormányzati hivatal jegyzője vagy aljegyzője vagy megbízottja köteles 

a képviselő-testület ülésén részt venni és ott a szükséges tájékoztatást megadni. 

(2) A közös önkormányzati hivatal jegyzője, aljegyzője vagy megbízottja az érintett 

képviselő-testületek megállapodása alapján köteles biztosítani az egyes településeken 

történő ügyfélfogadást.” 

 

 

 

 

 

 



 

………/2012.(X……..) számú önkormányzati határozat tervezet 

közös önkormányzati hivatal létrehozásáról 

 

1./ Kétpó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi 

önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 85. § (1), (4) és (8) bekezdése alapján 

akként határoz, hogy legkésőbb 2013. március 1. napjától közös önkormányzati hivatalt kíván 

működtetni Mezőtúr Város Önkormányzatával, valamint az érintett települések 

önkormányzataival. 

 

2./  A képviselő-testület felhatalmazza Boldog István polgármestert, az érintett 

önkormányzatok polgármestereivel a közös hivatal alakításáról szóló tárgyalásra. 

  

Felelős: Boldog István polgármester 

Határidő: 2012. december 31. 

 

3./ A képviselő-testület megbízza Finta Adrienn Kétpó község jegyzőjét, a közös 

önkormányzati hivatal létrehozására vonatkozó szakmai előkészítő munkálatok elvégzésével, 

illetve megállapodás tervezet elkészítésével.  

 

Felelős: Finta Adrienn jegyző 

Határidő: 2012. december 31. 

 

 

 

 

Kétpó, 2012. október 12. 

 

 

Boldog István 

polgármester 

 


