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Készítette: dr. Kormányos László jegyző 

 

ELŐTERJESZTÉS 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 

2019. december 10. napján tartandó ülésére  

 

Tárgy: Medgyesbodzás Község Önkormányzatának közös önkormányzati hivatal 

létrehozására irányuló megkeresése 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Medgyesbodzás Község Önkormányzata az előterjesztés mellékletét képező megkereséssel 

fordult a Medgyesegyháza Városi Önkormányzathoz. 

 

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény az alábbi, 

vonatkozó rendelkezéseket tartalmazza: 

 

85. § (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) A közös önkormányzati hivatalhoz tartozó települések összlakosságszáma legalább 

kétezer fő, vagy a közös hivatalhoz tartozó települések száma legalább hét. 

(2a) Ha a kialakítandó közös önkormányzati hivatalhoz tartozó települések közül valamelyik 

város, a (2) bekezdésben meghatározott összlakosságszámra vonatkozó követelményt nem 

kell alkalmazni. 

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

önkormányzati hivatal létrehozására vagy ahhoz valamely település nem csatlakozik, 

akkor a kormányhivatal vezetője a határidő lejártát követő második hónap első 

napjával döntésével kijelöli a közös önkormányzati hivatalhoz tartozó településeket és 

egyúttal pótolja a közös önkormányzati hivatalról szóló megállapodást. A 

kormányhivatal vezetője a kijelölő döntés és az önkormányzati hivatalról szóló 

megállapodás pótlását megelőzően - legalább tizenöt napos véleményezési határidő 

biztosítása mellett - kikéri az érintett települési önkormányzatok véleményét a 

kormányhivatal vezetőjének döntése alapján létrejövő közös önkormányzati hivatalhoz 

tartozó településekkel és a pótolandó közös önkormányzati hivatalról szóló 

megállapodás tartalmával összefüggésben. A kormányhivatal vezetője a megállapodás 

létrehozásáról szóló döntésében az e §-ban foglaltakra figyelemmel rendelkezik a közös 

önkormányzati hivatal székhelytelepüléséről, a közös önkormányzati hivatal létszámáról 

és a közös önkormányzati hivatal ügyfélfogadási rendjéről. Ha a döntés eltér a települési 

önkormányzatok véleményétől, a kormányhivatal vezetője az eltérés okát a döntésének 

indokolásában külön részletezi. A megállapodás pótlása esetén is teljesülnie kell az (1)-

(2a) bekezdésben meghatározott feltételeknek. 

(3b) A kormányhivatal vezetőjének (3a) bekezdésben meghatározott döntését az érintett 

önkormányzat képviselő-testülete közigazgatási perben megtámadhatja. 



 

(3c) A közös önkormányzati hivatal létrehozásáról szóló megállapodást és a kormányhivatal 

vezetője által pótolt közös önkormányzati hivatali megállapodást az érintett önkormányzatok 

szabadon módosíthatják. A módosító megállapodást a közös önkormányzati hivatal jegyzője 

megküldi az illetékes kormányhivatal részére. 

(3d) A kormányhivatal a közigazgatási és munkaügyi bíróságtól a módosító megállapodás 

kézhezvételétől számított harminc napon belül kérheti a módosító megállapodás 

érvénytelenségének megállapítását, ha a módosítás a közös önkormányzati hivatal működését 

ellehetetleníti. 

(3e) A módosító megállapodás hatálybalépésének időpontja 

a) a kormányhivatal (3d) bekezdésben meghatározott keresetindítási jogáról történő 

lemondását követő nap, 

b) ha a kormányhivatal a számára a (3d) bekezdésben biztosított keresetindítási határidőben 

nem nyújt be keresetet, a keresetindítási határidő leteltét követő nap, 

c) ha a közigazgatási és munkaügyi bíróság jogerős döntésével elutasítja a kormányhivatal 

keresetét, a döntés jogerőre emelkedésének napja, vagy 

d) ha a módosító megállapodásban a megállapodás hatálybalépésének megjelölt időpontja az 

a)-c) pontokban meghatározott időpontoknál későbbi időpont, akkor a módosító 

megállapodásban megjelölt nap. 

(4) 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. 

(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, 

figyelemmel a (4) és a (8) bekezdésben foglaltakra. 

(6) A községi önkormányzatok által létrehozott közös önkormányzati hivatal létszámát az 

érintett képviselő-testületek a közös önkormányzati hivatal létrehozásáról szóló 

megállapodásban határozzák meg, figyelemmel a (4) és a (8) bekezdésben foglaltakra. 

(7) 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. 

(7a) A (7) bekezdésben meghatározott megállapodás megkötése a kormányhivatal 

vezetőjének jóváhagyásával megtagadható. A jóváhagyásról vagy annak megtagadásáról 

szóló döntés ellen az érintett önkormányzat képviselő-testülete - jogszabálysértésre 

hivatkozással - a döntés közlésétől számított tizenöt napon belül bírósági felülvizsgálatot 

kezdeményezhet. 

(8) A közös önkormányzati hivatal létrehozásáról szóló megállapodásban meghatározottak 

szerint minden érintett településen biztosítani kell az igazgatási munka folyamatos vagy 

időszakos ellátásához szükséges személyi és tárgyi feltételeket. 

(9) A közös önkormányzati hivatalt fenntartó önkormányzatok képviselő-testületei 

megállapodhatnak abban, hogy a nem hivatali székhely településeken az ügyfélfogadás a 

közös önkormányzati hivatal által létrehozott, állandó vagy ideiglenes jelleggel működő 

kirendeltség vagy ügyfélszolgálati megbízott személyén keresztül, informatikai hálózat 

alkalmazásával történjen. 

(10) Ha a közös önkormányzati hivatalt létrehozni kívánó településeken élő nemzetiségeknek 

a népszámlálás során regisztrált aránya településenként és nemzetiségenként eléri a húsz 

százalékot, valamint a települések összlakosságszáma meghaladja az 1500 főt, vagy a közös 

hivatalhoz tartozni kívánó önkormányzatok száma legalább öt, akkor ezen települési 

önkormányzatok képviselő-testületei mindegyikének azonos tartalmú és minősített többséggel 

elfogadott döntésével, - amennyiben az érintett települések történelmi, gazdasági, kulturális 

hagyományai azt indokolttá teszik - a helyi önkormányzatokért felelős miniszter jóváhagyása  

 



 

 

alapján, az általa meghatározottak szerint a közös önkormányzati hivatal létrehozása során 

eltérhetnek a (2) bekezdésben foglalt előírásoktól. 

(11) A közös hivatal működési költségeit a közös hivatalhoz tartozó önkormányzatok - 

eltérő megállapodásuk hiányában - lakosságszámuk arányában biztosítják. 

(12) A (3b) vagy a (7a) bekezdés szerinti bírósági felülvizsgálat iránt indított perekben a 

polgári perrendtartásról szóló törvény közigazgatási perekre vonatkozó fejezetének 

rendelkezéseit az e törvényben foglalt eltéréseknek megfelelően kell alkalmazni, és e 

perekben a közigazgatási és munkaügyi bíróság jár el. 

 

86. § (1) A közös önkormányzati hivatal jegyzője vagy aljegyzője vagy megbízottja köteles a 

képviselő-testület ülésén részt venni és ott a szükséges tájékoztatást megadni. 

(2) A közös önkormányzati hivatal jegyzője, aljegyzője vagy megbízottja az érintett 

képviselő-testületek megállapodása alapján köteles biztosítani az egyes településeken történő 

ügyfélfogadást. 

 

Fentiek alapján kérjük a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására és a 

döntéshozatalra. 

 

HATÁROZATI JAVASLAT 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megismerte Medgyesbodzás 

Község Önkormányzatának közös önkormányzati hivatal létrehozására irányuló 

megkeresését, amellyel kapcsolatban álláspontja a következő: ……………………… 

A képviselő-testület felhatalmazza Kraller József polgármestert a megkereső önkormányzat 

jelen döntésről szóló kiértesítésére és az ügyben szükséges további intézkedések megtételére. 

 

Felelős: Kraller József polgármester 

              dr. Kormányos László jegyző 

Határidő: azonnal 

 

 

 

Medgyesegyháza, 2019. december 06. 

 

 

 

Kraller József s.k. 

polgármester 

Ellenjegyezte:  

 

    dr. Kormányos László s.k. 

         jegyző 


