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Pusztaottlaka Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 25/2012.(III.29.) Kt. számú 
határozatában felhatalmazta a polgármesterét, hogy a községgel határos településekkel vegye 
fel a kapcsolatot és folytasson tárgyalásokat azért, hogy az önkormányzatra háruló igazgatási 
feladatokat körjegyzőség alakításával lássák el.  
 
A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 39. §.-a előírja, hogy az ezernél 
kevesebb lakosú megyén belüli községek, amelyek közigazgatási területét legfeljebb két 
település közigazgatási területe választja el, az igazgatási feladataik ellátására körjegyzőséget 
alakítanak és tartanak fenn. 
Ezer és ezernél több, de kétezernél kevesebb lakosú község is részt vehet a körjegyzőségben, 
körjegyzőség székhelye kétezernél több lakosú település is lehet.  
 
Az ezernél kevesebb lakosú község képviselő-testülete is létrehozhat önálló hivatalt, ha a 
képesítési követelményeknek megfelelő jegyzőt nevez ki.  
 
Körjegyzőséghez csatlakozni, abból kiválni a naptári év első napjával lehet. Döntést a 
kiválásról és a csatlakozásról legalább hat hónappal korábban kell meghozni.  
 
Körjegyzőség alakításáról az érdekelt települések képviselő-testületei állapodnak meg. A 
körjegyzőt a képviselő-testületek együttes ülése nevezi ki.  
 
Magyarország helyi önkormányzatról szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 2013. január 1. napjától 
hatályos rendelkezései már nem ismerik a körjegyzőség alakításának lehetőségét, hanem a 85. 
§. közös önkormányzati hivatal létrehozását írja elő azon járáson belüli községi 
önkormányzatoknak, 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.  
 
A közös önkormányzati hivatalt 2013. január 1. napját követő 60 napon belül kell 
megalakítani.  
Ez a rendelkezés Pusztaottlaka Község Önkormányzatát is köti, így nincs értelme erre a rövid 
időre körjegyzőséget alakítani.  
 
Fentiek alapján az alábbi határozati javaslat elfogadását kérem.  
 
 
 
 
 
 



 
   HATÁROZATI JAVASLAT 

 
 
Medgyesegyháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Pusztaottlaka Községi 
Önkormányzat megkeresésére kinyilvánítja, hogy – figyelembe véve a Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 2013. január 1. napjától hatályos 
rendelkezéseit – nem kíván körjegyzőséget alakítani az önkormányzatra háruló igazgatási 
feladatok ellátására.  
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