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Tisztelt Képviselő-testület! 

 
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a 
továbbiakban: Mötv.) 84-86. §-a rendelkezik a polgármesteri hivatalok és a közös 
önkormányzati hivatalok létrehozásával, megszüntetésével, működtetésével 
kapcsolatos szabályokról. 
 
2013. március 1-i hatállyal Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának 
Közgyűlése, Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete, Tótvázsony Község 
Önkormányzatának Képviselő-testülete és Hidegkút Község Önkormányzatának 
Képviselő-testülete közös önkormányzati hivatalt hozott létre.  
Tótvázsony Község Önkormányzatának Képviselő-testülete és Hidegkút Község 
Önkormányzatának Képviselő-testülete 2014. évben úgy döntött, hogy másik közös 
önkormányzati hivatalhoz kívánnak csatlakozni 2015. január 1-i hatállyal. 
 
Fentiek miatt a megállapodás 2015. január 1-i hatállyal módosításra került akként, 
hogy a 2013. február 28. napján létrejött megállapodást Veszprém Megyei Jogú Város 
Önkormányzata és Eplény Községi Önkormányzat a továbbiakban is fenntartja.  
 
A megállapodást a két önkormányzat határozatlan időre kötötte azzal, hogy a 
megállapodás további működtetését az általános önkormányzati választások napját 
követő hatvan napon belül felülvizsgálják és amennyiben a további működtetést a 
képviselő-testületek folytatni kívánják, az erről szóló megerősítő döntést közlik a másik 
önkormányzattal.  
A megállapodásban technikai módosítás szükséges a közös önkormányzati hivatal 
létszámának pontosítása miatt. 
 
Tekintettel arra, hogy a további működtetésnek akadálya nincs, javaslom, hogy a 
megállapodást hatályában tartsuk fenn a fenti módosítással. 
 
A 2015. január 1-i hatállyal módosított megállapodás az előterjesztés mellékletét 
képezi.  
 
 
Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni és a 
határozati javaslatot támogatni szíveskedjen. 
 
 
 
Eplény, 2019. november 18. 
 
 

Fiskál János 
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HATÁROZATI JAVASLAT 

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
.../2019. (XI. 27.) határozata 

 
a közös önkormányzati hivatal létrehozásáról vonatkozó megállapodás 

felülvizsgálatáról és módosításról  
 

 
Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta „A Veszprém Megyei 
Jogú Várossal kötött közös önkormányzati hivatal létrehozására vonatkozó 
megállapodás felülvizsgálata ” című előterjesztést és az alábbi döntést hozza:  
 

1. Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete – Veszprém Megyei Jogú 
Város Önkormányzatával – a közös önkormányzati hivatal létrehozására 
vonatkozó megállapodás hatályában való fenntartásáról szóló megállapodást a 
határozat 1. mellékletét képező tartalommal jóváhagyja.  
 

2. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a megállapodás aláírására.  
 
Felelős: Fiskál János polgármester 
Határidő: 2019. november 29.  
 

  A végrehajtás előkészítéséért felelős köztisztviselő: dr. Dénes Zsuzsanna 
irodavezető 

Eplény, 2019. november 27.  

 

Fiskál János s.k. 
polgármester 

dr. Mohos Gábor s.k. 
jegyző 
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1. melléklet Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének …/2019. (XI. 
27.) határozatához  
 

MEGÁLLAPODÁS 
 

KÖZÖS ÖNKORMÁNYZAI HIVATAL LÉTREHOZÁSÁRA  
VONATKOZÓ MEGÁLLAPODÁS HATÁLYÁBAN VALÓ FENNTARTÁSÁRÓL  

 
amely létrejött 
 
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata (székhelye: 8200 Veszprém, 
Óváros tér 9. képviseletében: Porga Gyula polgármester) és  
 
Eplény Községi Önkormányzat (székhelye: 8413 Eplény, Veszprémi u. 64. 
képviseletében: Fiskál János polgármester)  
 
között az alábbiak szerint:  
 
Felek előzményként rögzítik, hogy Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata és 
Eplény Községi Önkormányzat közös önkormányzati hivatal létrehozására és 
fenntartására irányuló, 2013. február 28. napján létrejött és 2014. december 9. napján 
módosított megállapodást kötöttek közös önkormányzati hivatal létrehozásáról és 
fenntartásáról.  
 
1. Felek megállapodnak abban, hogy Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 
2011. évi CLXXXIX. törvény 85. § (3) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, a 
2013. március 1. napja óta működtetett közös önkormányzati hivatal létrehozására és 
fenntartására irányuló, 2013. február 28. napján létrejött és 2015. január 1-ei hatállyal 
módosított megállapodásukat hatályában fenntartják.  
 
2.  A megállapodás 3.2. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:  
„3.2. A közös önkormányzati hivatal létszáma 
A közös önkormányzati hivatal köztisztviselőinek létszáma: 200 fő.”  
 
Jelen megállapodás 2020. január 1. napján lép hatályba.  
 
Veszprém, 2019. november ………  
 

…………………………………………………… 
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata 

(képviseletében: Porga Gyula polgármester) 
 
 

………………………………………………… 
Eplény Községi Önkormányzat 

(képviseletében: Fiskál János polgármester) 
Záradék:  
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Jelen Megállapodást  
 
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a ……/2019. (……) 
határozatával, 
Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a ……./2019. (…….) határozatával 
fogadta el.  
 
 
 
 
 
 
 

 
 


