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E l ő t e r j e s z t é s   

 

a közös önkormányzati hivatalról szóló megállapodásról 

 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban: Mötv.) 84. § (1) 

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.  

 

A Mötv. 85. § az alábbiakat tartalmazza: „(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.” 

 

Mezőtúr város, Mesterszállás község, Kétpó község önkormányzatai a Mötv. hivatkozott rendelkezései 

alapján 2013. január 1. napján megalakították a Mezőtúri Közös Önkormányzati Hivatalt.  

 

Mezőhék Község Önkormányzata 67/2014.(XI.24.) határozatával kifejezte szándékát a Mezőtúri Közös 

Önkormányzati Hivatalhoz való csatlakozásról.   

  

A Mötv. 85. § (3)-(3/b) az alábbiakat tartalmazzák: 

 

„(3) Közös önkormányzati hivatal létrehozásáról vagy megszüntetéséről az érintett települési 

önkormányzatok képviselő-testületei az általános önkormányzati választások napját követő hatvan napon 

belül állapodnak meg. A megállapodás az általános önkormányzati választásokat követő év január 1-jén lép 

hatályba. 

 

(3a) Amennyiben a (3) bekezdésben meghatározott határidőn belül nem kerül sor a közös önkormányzati 

hivatal létrehozására vagy ahhoz valamely település nem tud csatlakozni, akkor a kormányhivatal vezetője a 

határidő lejártát követő hónap első napjával kijelöli a közös önkormányzati hivatalhoz tartozó településeket. 

A kijelölést követő harminc napon belül kell megkötni a közös önkormányzati hivatalról szóló 

megállapodást. A kijelölés esetén is teljesülnie kell az (1)–(2a) bekezdésben meghatározott feltételeknek. 

 

(3b) A kijelölésről szóló döntés ellen az érintett önkormányzat képviselő-testülete – jogszabálysértésre 

hivatkozással – a döntés közlésétől számított harminc napon belül bírósági felülvizsgálatot kezdeményezhet. 

A kijelölésről szóló döntés elleni keresetindításnak nincs halasztó hatálya a végrehajtásra.” 

 

Az előkészítés során a megállapodás szövegtervezetét a feleknek megküldtük, biztosítva a vélemény 

nyilvánítás lehetőségét. Mesterszállás és Kétpó Önkormányzata részéről az a visszajelzés érkezett, hogy a 

megállapodás módosításában foglaltakat elfogadják. Mezőhék az előterjesztés készítéséig nem jelzett vissza. 

A módosításokat és az eredeti szerződés szöveget egységes szerkezetbe szedtük, a módosításokat dőlt 

betűvel szedtük. 
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Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megvitatására és a határozati javaslat elfogadására: 

 

_____/2014.(XII.11.) képviselő-testületi h a t á r o z a t  

 

a közös önkormányzati hivatalról szóló megállapodásról 

 

Kétpó község Képviselő- bekezdése Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 

CLXXXIX. törvény 84. § (1) bekezdése alapján a Mezőtúri Közös Önkormányzati Hivatal 

alakításáról szóló Megállapodást a határozat melléklete alapján elfogadja. 

 

A képviselő-testület felhatalmazza Keresztes Péter Pál polgármestert a megállapodás aláírására. 

 

Határidő:  2014. december 31. 

Felelős:  Keresztes Péter Pál polgármester 

 

A határozat 2015. január 1. napján lép hatályba. 

 

 

Erről:  

1. Keresztes Péter Pál polgármester, Helyben 

2. Herczegh Zsolt  polgármester, Mezőtúron 

3. Kiss Gábor polgármester, Mesterszálláson 

4. Fórizs Ágnes Karolina, Mezőhéken 

5. dr. Szűcs Attila jegyző, Helyben 

Mezőtúri Közös Önkormányzati Hivatal szervezeti egységei,  

6. Képviselő-testületek tagjai, Székhelyeiken 

é r t e s ü l n e k .  

 

 

Kétpó, 2014. december 8. 

 

 

Keresztes Péter Pál 

 


