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Előterjesztés 

 

Döntés a Kétpó Község Polgármesteri Hivatala megszűnéséről 

 (a Képviselő-testület  2012. december 13-i ülésére) 

 

 

A Kétpó Község Polgármesteri Hivatala 2012. december 31-i hatállyal megszűnik.  

 

A megszűnés oka: 

 

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. 

(2) 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. 

 

A Mötv. hivatkozott részei 2013. január 1. napján lépnek hatályba. Így a törvény alapján a közös 

önkormányzati hivatal létrehozására megállapított határidő 2013. február 28.  

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.    

 

 

A Kétpó Község Polgármesteri Hivatala megszüntető okirata jelen előterjesztés melléklete. 

 

 

Kérem a Tisztelt Képviselő-tetsületet, hogy az előterjesztésben foglaltak megvitatása után a 

megszüntető okiratot elfogadni szíveskedjenek. 

 

Kétpó, 2012. december 13. 

 

Határozati javaslat:  

 

 

A Képviselő-testület   …./2012.(XII.13.) sz. határozata:  

 

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy elfogadja a Kétpó Község Polgármesteri Hivatala megszüntető 

Okiratát a mellékeltek szerint.  

A törzskönyvi nyilvántartásból való törlésről gondoskodni kell.  

 



Határidő: 2012. december 31. 

Felelős: Boldog István  polgármester 

 

A határozat 2013. január 1. napján lép hatályba. 

 

Erről:  

1. Boldog István polgármester, Kétpón 

2.  Finta Adrienn, jegyző Kétpó 

3.          Dr. Szűcs Attila jegyző, Mezőtúron 

4.          Polgármesteri Hivatal, Kétpó 

5.          Polgármesteri Hivatal, Mezőtúr  

 

é r t e s ü l n e k.  

 

Kétpó, 2012. december 13. 

                                                                  Boldog István 

                                                                     polgármester 
 

 


