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Tisztelt Képviselő- testület! 

 

 

A Magyar Országgyűlés megalkotta a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 

CLXXXIX. törvényt (továbbiakban: Mht.), amelynek hatálybalépése fokozatosan 2014. évig 

történik. Ezzel egyidejűleg a Helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 

(továbbiakban: Ötv.) rendelkezéseinek jelentős része hatályon kívül került. 

Az Mht. 2013. január 1-től hatályba lépő rendelkezései nagyban érintik a már kialakult 

körjegyzőségi rendszert. A körjegyzőségi hivatalokat felváltják az önkormányzati hivatalok. 

Az Mht. 146. § (2) bekezdése szerint a polgármesteri hivatalt és a közös önkormányzati 

hivatalt a 84-86. § hatálybalépését (2013. január 1.) követő hatvan napon belül kell 

megalakítani. Ezt követően a közös önkormányzati hivatal létrehozásáról, megszüntetéséről 

az általános önkormányzati választások napját követő 60 napon belül állapodnak meg a 

képviselő-testületek. Az Mht. 85. § (1) bekezdése szerin:”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.” 
Az Mht. 85. § (7) bekezdése alapján a városi, valamint a kétezer főt meghaladó 

lakosságszámú települési önkormányzat nem tagadhatja meg a közös önkormányzati hivatal 

létrehozására irányuló megállapodás megkötését, ha azt a vele határos település 

önkormányzata kezdeményezi. A megállapodás megkötése során alkalmazandó elvekről, 

feltételekről a törvény csak egy aspektust ragadott ki a 85. § (5) bekezdésében, mely szerint 

ha a közös önkormányzati hivatalt város működteti, úgy a hivatal létszámát az érintett 

települések képviselő-testületeinek megállapodásával határozzák meg, azonban megállapodás 

hiányában a városi önkormányzat képviselő-testülete állapítja meg. 

A járásszékhely településeken működő hivatalokkal kapcsolatos – esetlegesen ettől eltérő - 

szabályokról jelenleg nem áll rendelkezésre információ. A járásokkal kapcsolatos 

jogszabályok megjelenése még várat magára, feltehetőleg ez év június végéig folyamatosan 

fogják megalkotni azokat. 

Az előterjesztéshez mellékeltem a tervezett járásokat megjelenítő térképet. A jelenlegi helyzet 

szerint tehát Zirc járásszékhely lesz, amelynek – figyelemmel az Mht. 85. § (7) bekezdésére 

is- többlet feladatot fognak jelenteni a hozzá becsatlakozni kívánó települések. Ezen 

településekkel szemben Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadott egy 

egységes kritériumrendszert (mellékletként csatolva), amelyet természetesen 2013. január 1-

től a jogszabályi lehetőségek függvényében alkalmazni célszerű minden egyes becsatlakozni 

kívánó település vonatkozásában. 

Annak érdekében, hogy az egységes feltételek minden településre érvényesülhessenek, 

szükségessé válik az Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete és Zirc Városi 

Önkormányzat Képviselő-testülete között létrejött, körjegyzői feladatok ellátására vonatkozó 

megállapodás felülvizsgálata. Az alkalmazandó egységes szemlélet érvényesülése érdekében 

célszerű  2013. január 1-vel a fentiekben részletezett, Eplény Községi Önkormányzat  

Képviselő-testületével kötött megállapodást felmondani. Ezt követően pedig a szükséges 

jogszabályi háttér ismeretében kell tárgyalásokat folytatni valamennyi csatlakozni kívánó 

településsel.  

A körjegyzői megállapodás felmondása tulajdonképpen a körjegyzőségből való kilépést 

jelenti, amely vonatkozásában az 1990. évi LXV. törvény 39. § (3) bekezdésének 

rendelkezéseit kell megfelelően alkalmazni, mely szerint:”(3) A körjegyzőséghez 



csatlakozni, abból kiválni a naptári év első napjával lehet. A döntést a 

kiválásról és a csatlakozásról legalább hat hónappal korábban kell 

meghozni.” 

Az előterjesztésben foglalt megállapodás felmondása természetesen nem 

jelenti azt, hogy Zirc Városi Önkormányzat 2013. január 1. napjával ne 

kívánná ellátni Eplény tekintetében a jegyzői feladatokat egy új 

megállapodás keretei között. 
 

 

 

Zirc, 2012. február 14. 

 

 

 Ottó Péter 

 polgármester 

 



 

 

Határozati javaslat: 

 

A Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 

…/2012. (…)  határozata 

 

 

 

1./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi 

LXV. törvény 39. § (3) bekezdése alapján az Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-

testületével 2008. június 27. napján megkötött, körjegyzői feladatok ellátására szóló 

megállapodást, - amelyet a 130/2008.(VI.16.) Kt. számú határozatával elfogadott és a 

36/2011.(II.28.) Kt. számú határozatával módosított – 2013. január 1. napjával felmondja. 

2./ Utasítja a Polgármestert, hogy az 1. pontban részletezett döntést, valamint a döntés 

előterjesztésben részletezett indokait, Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-

testületével közölje. 

 

 

Felelős: Ottó Péter polgármester 

Határidő:  1./ pont esetében: azonnal 

      2./ pont esetében: 2012. március 5. 

 

 

 

 

  


