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Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Tájékoztatom a Képviselő-testületet, hogy Gyugy, Hács, Kisberény községek polgármesterei megkeresték 

önkormányzatunkat csatlakozási szándékukkal közös önkormányzati hivatal létrehozása céljából. Az erről 

szóló képviselő-testületi döntések kivonatait jelen előterjesztéshez mellékeltem. 

 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (Mötv.) 2013. január 1-jén 

hatályba lépő 85.§ (1) bekezdése szerint „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.” 

Lengyeltóti város lakosságszáma – a Mötv. 146.§ (3) előírása szerint - az irányadó 2010. évi 

önkormányzati választáskor figyelembe vett lakosságszám alapján: 3309 fő, így közös önkormányzati 

hivatal fenntartására nem kötelezett.     

 

Ugyanakkor a Mötv. 85.§ (7) bek. alapján  „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. 

Mötv. 85. § (4): „ Abban az esetben, ha a közös önkormányzati hivatalt működtető települések egyike 

város, akkor a város a székhelytelepülés.” 

 

Főszabályként a közös önkormányzati hivatal létrehozásáról vagy megszüntetéséről az érintett települési 

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

belül állapodnak meg. Átmeneti rendelkezésként a közös hivatalokat a Mötv. erre vonatkozó részének 

hatályba lépését (2013. január 1-ét) követő 60 napon belül kell megalakítani. Ekkorra már az új, közös 

hivatal törzskönyvi nyilvántartási bejegyzésének is meg kell történnie.  

Amennyiben az önkormányzat a fentiek alapján, határidőre nem alakít közös önkormányzati hivatalt, úgy 

a kormányhivatal vezetője jelöli ki a közös hivatalhoz tartozó településeket. 

 

A közös hivatal létrehozásáról az érintett önkormányzatok képviselő-testületei állapodnak meg, az erről 

szóló testületi döntést minősített többséggel fogadják el.  

 

A közös önkormányzati hivatal megalakításáról, személyi-, tárgyi feltételeiről, az ellátandó feladatokról, 

a hivatal szervezeti felépítéséről az érintett képviselő-testületek megállapodást kötnek. 

Az Mötv. 67. §-a értelmében a polgármester a képviselő-testület döntései szerint és saját hatáskörében 

irányítja a polgármesteri hivatalt, a közös önkormányzati hivatalt. Tekintettel arra, hogy a közös 

önkormányzati hivatalhoz több település tartozik, a megállapodásban rögzíteni szükséges, hogy a 

polgármesterek milyen módon látják el az irányítási feladatokat. 

 

A megállapodásban rögzíteni szükséges a jegyző feladatait is. A közös önkormányzati hivatalt a jegyző 

vezeti, munkáját aljegyző segíti. Mind a jegyző, mind az aljegyző kinevezése vezetői megbízásnak 

minősül.  

A jegyző feletti egyéb munkáltatói jogokat – eltérő megállapodás hiányában – a székhelytelepülés 

polgármestere gyakorolja.  
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A hivatali szervezet kialakításának autonómiáját természetesen az új szabályozás sem kívánja 

befolyásolni, a belső szervezeti felépítést, - hasonlóan a jelenlegi rendszerhez – az önkormányzatok 

képviselő-testületei határozzák meg. 

 

Mötv. 85.§ (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.” 

 

A közös hivatal – a polgármesteri hivatalhoz hasonlóan – a képviselő-testületek szerve lesz. 

 

A közös hivatal elsődleges feladata a döntés- előkészítés, illetve a döntések végrehajtásának szervezése a 

képviselő-testületek számára ugyanúgy, ahogy azt jelenleg is végzi körjegyzőségként a Lengyeltóti 

Városi Polgármesteri Hivatal Gyugy, Hács, Kisberény községek számára.  

Közös hivatal esetén fontos, hogy minden településen folyamatosan biztosított legyen az ügyintézés 

(Mötv.85.§ (8) bek.) pl. kihelyezett ügyfélfogadással, vagy más módon, erre a közös hivatal létrehozására 

vonatkozó megállapodásban feltétlenül ki kell térni. 

 

Megfelelő előkészítés mellett a közös hivatal megalakítása akár már 2013. január 1-i hatállyal is 

megtörténhet, hiszen az alapvető jogszabályi feltételek rendelkezésre állnak. Döntő, hogy a feladat-

ellátásnak folyamatosnak, az átállásnak a lehető leggördülékenyebbnek kell lennie.  

 

A közös hivatal állományi létszámának meghatározását befolyásolja az önkormányzati feladatrendszer és 

a hatósági hatáskörök változása; a Pogányvölgyi Többcélú Kistérségi Társulás fennmaradása, esetleges 

megszűnése nyomán a hivatalra jutó feladatok mennyisége-mértéke; végül, a legfontosabb tényező a 

költségvetési korlátok, a hatékonyság és méretgazdaságosság követelménye.  

 

Mint azt az előző testületi ülésen megismertük, a járási hivatal a székhelyén kívül kétféleképpen biztosítja 

majd az állampolgároknak az ügyfélszolgálatot. Ahol a lakosok és az elintézendő ügyek száma indokolja, 

ott minden munkanapon állandó ügyintézést biztosító kirendeltséget működtet (Lengyeltótiban is), míg a 

kisebb településeken heti 1-2 alkalommal tervezi ügyfélfogadás tartását települési ügysegéddel az érintett 

önkormányzatok által biztosított helyiségben (Gyugyon, Hácson, Kisberényben).  

 

A járási hivatalok egyébként elsősorban okmányirodai feladatokat, a gyermekvédelmi- és gyámügyeket, 

valamint egyes szociális, környezetvédelmi, természetvédelmi igazgatási ügyek intézését veszik át a 

településektől, tehát arányaiban tőlünk, okmányirodai településektől kerül el a legtöbb hatáskör.  

 

A hatáskörök szétválasztásánál szempont volt, hogy a helyi szabályozáshoz kapcsolódó, helyismerethez 

kötődő, mérlegelési jogkörbe tartozó ügyek maradjanak a települési jegyzőnél, ahol viszont az adott 

ügyben az államnak van egyértelműen feladata, szerepe, ott a járási hivatal tudjon hatékonyabban 

intézkedni.   

 

A jegyzőknél (vagyis helyben) maradnak egyebek mellett a helyi adóval összefüggő igazgatási, az 

anyakönyvi és állampolgársági ügyek, a települési polgári védelmi feladatok, valamint az ipar- és 

kereskedelmi igazgatási, a hagyatéki eljárás, az óvodáztatási támogatás, valamint a birtokvédelmi és az 

állattartási, állatvédelmi ügyek is. 

A szociális ügyek közül nálunk maradó hatáskör a foglalkoztatást helyettesítő támogatás, a rendszeres 

szociális segély, a lakásfenntartási támogatás, a méltányossági ápolási díj, az átmeneti segély, a temetési 

segély, a méltányossági közgyógyellátás. 

Gyámügyi, gyermekvédelmi hatáskörök közül marad a rendkívüli gyermekvédelmi támogatás, a 

rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény, óvodáztatási támogatás, ideiglenes elhelyezés. 

Elkerülő hatáskör szociális ügyekben az időskorúak járadéka, az ápolási díj, a közgyógyellátás 

(jellemzően nem a legfajsúlyosabb feladatok).  

Az önkormányzat gazdálkodásával kapcsolatos feladatok maradnak, így a gazdálkodási, pénztárosi, 

helyi munkaügyi feladatokat mi látjuk el továbbra is, csak úgy, mint az önkormányzati működéshez 

kapcsolódó általános feladatokat (képviselő-testületi munka előkészítése, tartalmi és adminisztratív 

feladatok), és a polgármester hatáskörébe tartozó államigazgatási ügyeket. 
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Elvégzendő feladatok a közös önkormányzati hivatal létrehozásával kapcsolatban 

1. A közös önkormányzati hivatalról szóló megállapodás elkészítése, megtárgyalása, elfogadása. 

Határidő: 2012. december 1.  

2. Az alapdokumentumok elfogadása, Kincstárhoz, Kormányhivatalhoz, NAV-hoz történő 

benyújtása. Határidő: 2012. december 1.     

3. A munkajogi kérdések rendezése (megszüntetések, áthelyezések, egyéb feladatok elvégzése). 

Határidő: 2012. december 31. 

4. A működéshez szükséges további dokumentumok elkészítése, elfogadása. Határidő: 2012. 

december 31. 

A tervezett határidők elég szorosak az elvégzendő feladatok mennyiségéhez, nagyságához mérten 

(amelyeket még befolyásolhatnak az időközben megjelenő jogszabályok), így az átszervezésben 

résztvevő munkatársaktól fokozottabb munkát, az érintett képviselő-testületektől pedig az ülések tartását 

illetően rugalmasságot kíván.  

 

Az előterjesztés abból a célból készült, hogy a Képviselő-testület megismerje a ránk váró feladatokat és 

elvárásokat a jelenleg ismert jogszabályi háttér tükrében.                         

Fentiek alapján a közös önkormányzati hivatal alapításának előkészítése kezdődhet meg, amihez kérem, 

hogy az előterjesztést megtárgyalni, a határozati javaslatokat elfogadni szíveskedjenek.  

 

 

Határozati javasat 

 

a) Lengyeltóti Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Gyugy, Hács, Kisberény Községek 

Önkormányzatainak kezdeményezésére kinyilvánítja szándékát, hogy a 2011. évi CLXXXIX. 

törvényben szabályozottaknak megfelelően „közös önkormányzati hivatalt” kíván létrehozni 

Gyugy, Hács, Kisberény Községek Önkormányzataival.  

 

b) A Képviselő-testület megbízza Zsombok Lajos polgármestert, hogy a közös önkormányzati 

hivatal létrehozásával kapcsolatos szakmai, jogi, pénzügyi előkészítő munkát koordinálja és a 

négy önkormányzat által kötendő megállapodás-tervezetet terjessze a képviselő-testület elé.  

 

c) A Képviselő-testület megbízza dr. Szatmári Ibolya jegyzőt, hogy a közös önkormányzati hivatal 

létrehozásával kapcsolatos szakmai, jogi, pénzügyi feladatok elvégzéséről, továbbá a négy 

önkormányzat által kötendő megállapodás-tervezet elkészítéséről gondoskodjon. 

 

 Felelős: Zsombok Lajos polgármester és dr. Szatmári Ibolya jegyző 

 Határidő: 2013. március 1. 

 

 

Lengyeltóti, 2012. október 31.     

 

                     Zsombok Lajos      

           polgármester 

 

 

 

Készítette:     Jóváhagyta: 

 

 

Böröndi Franciska    Dr. Szatmári Ibolya  

hatósági irodavezető    jegyző 








