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Javaslat a Kismarosi Közös Önkormányzati Hivatal 
további működtetésére 

 
 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

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

84. § (1) bekezdése szerint 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.  

 Az Mötv. 85. § (3) bekezdése szerint a  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. 

 

 Az Mötv 85. § (3c) bekezdése szerint a közös önkormányzati hivatal létrehozásáról szóló 

megállapodást az érintett önkormányzatok szabadon módosíthatják. A Belügyminisztérium 

Felkészülés a helyi önkormányzati választások utáni teendőkre címmel az Önkormányzati Hírlevél 

2019. évi 10. számú különszámában ismertetett kiadványában megfogalmazott álláspont szerint a 

közös hivatal létrehozásáról szóló megállapodás módosítására is csak a törvényes határidőben 2019. 

december 12. napjáig van lehetőség. 
 

Kismaros, Szokolya és Kóspallag községek képviselő-testületei a 2014. december 8. napján kötött 

megállapodással 2015. január 1-i hatállyal határozatlan időre Kismaros székhellyel, Szokolyán és 

Kóspallagon kirendeltség működtetésével létrehozták a Kismarosi Közös Önkormányzati Hivatalt. 

A Kismarosi Közös Önkormányzati Hivatal működtetésének tapasztalatait a polgármesterek a 

jegyző, aljegyző, gazdasági vezető közreműködésével áttekintették, ennek alapján megállapítható, 

hogy a Hivatal az önkormányzatok működésével, valamint a polgármesterek vagy a jegyző feladat- és 

hatáskörébe tartozó ügyek döntésre való előkészítésével és végrehajtásával kapcsolatos feladatait 

jogszerűen, a megállapodásnak és a képviselő-testületek releváns döntéseinek megfelelően látta el. 

Mindezek alapján a Kismarosi Közös Önkormányzati Hivatal megszüntetésére, a megállapodás 

módosítására igény nem merült fel. 

A Kismarosi Közös Önkormányzati Hivatalt az érintett önkormányzatok határozatlan időre hozták 

létre, a képviselő-testületek döntésére csak a Hivatal megszüntetése, a megállapodás módosítása 

tekintetében van szükség, azonban indokoltnak tartom, hogy az önkormányzati képviselők és 

polgármesterek 2019. évi általános választása eredményeként létrejött képviselő-testületek 

határozzanak a Hivatal további működtetéséről. 



 

Kérem, hogy a Képviselő-testület döntsön a határozati javaslatról. 

 

Kismaros, 2019. november 14. 

 

                                                                                                  Neubauer Rudolf 

 

 

Határozati javaslat 

Kismaros Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Kismarosi Közös Önkormányzati Hivatal 

további fenntartásával, működtetésével egyetért. Kismaros, Szokolya és Kóspallag községek 

képviselő-testületeinek 2014. december 8. napján kötött megállapodását hatályában fenntartja. 

 

 


