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E l ő t e r j e s z t é s  

 

Beszámoló a Mezőtúri Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évi tevékenységéről 

 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A 2013. január 1. napján hatályba lépett Magyarország helyi önkormányzatiról szóló 2011. évi CLXXXIX. 

törvény (továbbiakban: Mötv.) 84. § (1) bekezdése alapján a helyi önkormányzat képviselő-testülete az 

önkormányzat működésével, valamint a polgármester vagy a jegyző feladat- és hatáskörébe tartozó ügyek 

döntésre való előkészítésével és végrehajtásával kapcsolatos feladatok ellátására polgármesteri hivatalt vagy 

közös önkormányzati hivatalt hoz létre. A hivatal közreműködik az önkormányzatok egymás közötti, 

valamint az állami szervekkel történő együttműködésének összehangolásában.  

 

Mezőtúr Város Képviselő-testülete elfogadta a közös önkormányzati hivatalról szóló megállapodásról szóló 

260/2012.(XII.13.) képviselő-testületi határozatot, valamint a Mezőtúri Közös Önkormányzati Hivatal 

Alapító Okiratának elfogadásáról szóló 261/2012.(XII.13.) képviselő-testületi határozatot.  

 

Kétpó Község Önkormányzat Képviselő-testületének a közös önkormányzati hivatal létrehozásáról szóló 

52/2012.(X.19.) önkormányzati határozata alapján kifejezte abbéli szándékát Mezőtúr Város 

Önkormányzatával közös önkormányzati hivatal létrehozására.  

Mesterszállás Községi Önkormányzat elfogadta a közös önkormányzati hivatalról szóló 78/2012.(X.09.) 

képviselő-testületi határozatát, amely alapján a kifejezte abbéli szándékát, hogy a körjegyzőségi 

együttműködést közös önkormányzati hivatali munkavégzés keretében folytassa tovább Mezőtúr Város 

Önkormányzatával. 

Ezt követően elfogadásra került a Mezőtúri Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési 

Szabályzatának elfogadásáról szóló 68/2012.(III.28.) képviselő-testületi határozat. 

A közös önkormányzati hivatalra a fenti képviselő-testületi döntések  vonatkoztak a 2014. évben. 2015. 

januárjától Mezőhék Község Önkormányzata is csatlakozott a közös önkormányzati hivatalhoz.   

 

Az Mötv. 81. § (3) bekezdésének f) pontja alapján a jegyző évente beszámol a képviselő-testületnek a hivatal 

tevékenységéről. Ennek alapján a Mezőtúri Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évi tevékenységéről szóló 

beszámolót mellékletként csatoljuk a határozati javaslathoz. 

 

Ezúton kérem Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a határozat mellékletében szereplő beszámolót megismreni 

és elfogadni  szíveskedjen.  

 

____/2015.(VI.29.) képviselő-testületi h a t á r o z a t 

 

a Mezőtúri Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évi tevékenységéről 

 

Kétpó Község Képviselő-testülete - Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 

CLXXXIX. törvény 81. § (3) bekezdésének f) pontja alapján - a Mezőtúri Közös Önkormányzati Hi-

vatal 2014. évi tevékenységéről szóló beszámolót a határozat melléklete szerint elfogadja.   
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Erről: 

 

1. Keresztes Péter Pál polgármester, Helyben 

2. dr. Szűcs Attila jegyző, Helyben 

3. Mesterszállás Község Önkormányzata 5452 Mesterszállás, Szabadság út 24. 

4. Kétpó Község Önkormányzata, 5411 Kétpó, Almásy tér 1. 

5. Mezőtúri Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti Egységei, Helyben 

6. Képviselő-testület tagjai, Helyben 

é r t e s ü l n e k .  

 

 

Kétpó, 2015. június 15.  

 

 

dr. Szűcs Attila 

jegyző 

 


