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Tisztelt Képviselő-testület! 
 

Eplény Község Önkormányzati Képviselő-testülete a Közigazgatási és Igazságügyi 

Minisztérium által társadalmi egyeztetésre bocsátott járási rendszer kialakításáról szóló 

elképzelést megvitatta és a lakosság jelenlegi, továbbá hosszú távú érdekeinek gondos 

mérlegelése mellett – az aktív keresők döntő többségének aktuális munkahelyeit, 

munkavállalási szokásait, a tanulók iskoláztatási szempontjait, az összlakosság esetében a 

komplex szolgáltatási lehetőségek igénybevételét, valamint az utazási körülményeket és 

feltételeket figyelembe véve – a 2/2012.(I.16.) Kt. számú határozatában kinyilvánította, hogy 

Eplény község a Veszprém székhelyű járáshoz kíván csatlakozni. 

 

A képviselő-testület felhatalmazta a polgármestert, hogy a véleményt, egyben a tervezettől 

eltérő járási besorolási kérelmet, a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium Területi 

Közigazgatásért és Választásokért Felelős Államtitkárságára továbbítsa. 

 

A kérelmünk, mint arról már korábban beszámoltam, sikeres volt, így Eplény 2013. január 1-

től a veszprémi járáshoz fog tartozni. 

A járásváltás, a jogszabályból következően, továbbá Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-

testületének februári döntése alapján a körjegyzői hivatal működésére vonatkozó 

megállapodás 2012. december 31-gyel történő megszűnését is eredményezi. 

 

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (új Ötv.) 

szerint közös hivatal létrehozása minden 2000 fő állandó lakosságszámot meg nem haladó 

települések számára kötelező lesz, azt azonban maguk választhatják meg, hogy a járáson belül 

kivel/kikkel társulnak. (A járási egység figyelembevételével biztosítható az egységes 

közigazgatási rendszer, az önkormányzati és az államigazgatási szervek zavartalan 

együttműködése - jogorvoslati fórum rendszer, statisztikai adatszolgáltatás.) 

Közös önkormányzati hivatalt azok a járáson belüli települési önkormányzatok hoznak létre, 

melyek közigazgatási területét legfeljebb egy település közigazgatási területe választja el 

egymástól és a települések lakosságszáma nem haladja meg a 2000 főt. A járáson belüli városi 

önkormányzat, valamint a 2000 fő lakosságszámot meghaladó települések képviselő-testületei 

nem tagadhatják meg a közös hivatal létrehozására irányuló megállapodás megkötését. 

További szabály, hogy legalább 2000 fő összlakosságszámnak vagy legalább hét településnek 

meg kell lennie a közös hivatal megalakításakor. 

A kizárólag községi önkormányzatok által létrehozott közös hivatal létszámát az érintett 

települések a közös hivatal létrehozásáról szóló megállapodásban állapítják meg. Ha a közös 

hivatalt működtető települések egyike város, a közös hivatal létszámát a város képviselő-

testülete állapítja meg. Mindkét esetben a költségvetés által finanszírozott létszámkerettől 

csak akkor lehet eltérni, ha ennek fedezetét kizárólag saját bevételükből meg tudják oldani. 

Közös hivatalt alakítani, megszüntetni, ahhoz csatlakozni, abból kiválni önkormányzati 

ciklusonként csak egyszer, az általános helyhatósági választásokat követő 60 napon belül 

lehet. A törvény rögzíti, hogy ha az érintett képviselő-testületek a megállapodást hatvan 

napon belül nem kötik meg, vagy valamely település a közös hivatalhoz nem tud csatlakozni, 

a kormányhivatal vezetője dönt a hivatali feladatok ellátásnak módjáról, illetve a 

megállapodás pótlásáról. 

A törvény kiemeli, hogy az ügyfélfogadást biztosítani kell minden településen. Annak módját 

és mértékét a képviselő-testületek megállapodására bízza. 

 

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Zirc Kistérség Többcélú Társulása 

Tanácsában kialakult fenntarthatatlan helyzetre való tekintettel – amely a tisztességes, 

tényekkel alátámasztott költségfelosztás mellőzésére, az ellentmondásos és megtévesztő 

adatokra és előterjesztésekre, valamint az érdemi előkészítést nélkülöző bizottsági munkára 

vezethető vissza – a 76/2011.(XII.21.) Kt.  határozatával úgy döntött, hogy a Társulásból 



történő kilépést és a kistérség váltást fontolóra veszi és arról a szükséges döntést 2012. I. 

félévében meghozza. 

A képviselő-testület egyben felhatalmazta a polgármestert, hogy tárgyalásokat 

kezdeményezzen egy esetleges kistérség váltás előkészítésére, és annak eredményéről a 

képviselő-testületnek számoljon be. 

A képviselő-testület a tárgyalások eredményének és a ZKTT Tanácsának változtatási 

hajlandóságától teszi függővé végleges döntését. 

Mint arról már beszámoltam a korábbi üléseken, a ZKTT Tanácsa nem mutatott hajlandóságot 

az előremutató változtatásra, a széthúzás inkább még fokozódott.  

A fentiekre való tekintettel, továbbá arra, hogy az új Ötv. 157. § c) pontja alapján a települési 

önkormányzatok többcélú kistérségi társulásáról szóló 2004. évi CVII. törvény 2013. január 

1-gyel hatályát veszti, javasolom a Zirc Kistérség Többcélú Társulásból történő kilépésről 

szóló döntést meghozni. 

    

Az új Ötv. a helyi közhatalom gyakorlás széleskörű érvényesítésével összhangban tág teret ad 

a helyi önkormányzatoknak a feladataik, a közszolgáltatások legkülönbözőbb formákban 

történő ellátására. Ekként általános jelleggel elismeri az önkormányzatok társulási 

szabadságát. A helyi önkormányzatok tehát a jövőben is széleskörű lehetőséggel rendelkeznek 

a tekintetben, hogy a feladataikat önként létrehozott társulások útján lássák el. 

 

Mind a közös önkormányzati hivatallal, mind pedig az évvégéig a ZKTT-ben ellátott 

feladatokkal kapcsolatban egyeztető tárgyalást folytattam a jövőre vonatkozóan, a Veszprém 

Megyei Jogú Város polgármesterével, egyben a Veszprém Kistérség Többcélú Társulása 

elnökével Porga Gyula Urral, valamint Dr. Francia Ferenc Urral a társulás 

munkaszervezetének vezetőjével. 

Mindketten biztosítottak a fogadókészségükről és az együttműködésükről, továbbá a 

változások minél zökkenésmentesebb lebonyolításáról. 

 

Ennek megfelelően javasolom az előkészítő érdemi munkák megkezdéséhez szükséges 

döntések meghozatalát.    

 

Kérem a tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására, valamint a határozati 

javaslatok elfogadására. 

 

 

 

Eplény, 2012. június 19. 

 

 

 

 

 Fiskál János 

 polgármester 

 



Határozati javaslatok: 

 

1./ 

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

…/2012.(…) határozata 

 

1. / Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete – a jogszabályi határidőn belül – úgy 

döntött, hogy 2012. december 31-gyel a Zirc Kistérség Többcélú Társulásból kilép, 

elsősorban az elmúlt időszakban a társuláson belül felerősödött széthúzás és a kölcsönös 

érdekekre alapozott feladatellátás hiánya, másodsorban a település járásváltása miatt, ezért 

Eplény számára előnytelenné és fenntarthatatlanná vált a társulásban való további 

együttműködés. Jelen döntés értelemszerűen vonatkozik a Társulási Megállapodás alapján, 

annak keretében ellátott valamennyi feladatból történő kiválásra is. 

 

2./ A képviselő-testület utasítja a polgármestert, hogy a Társulási Megállapodás VII. 

fejezetének 1. pontja szerint, a Társulási tagok mindegyikének, valamint a Társulás 

Elnökének és a Munkaszervezet Vezetőjének a határozatot küldje meg. 

 

Felelős: Fiskál János polgármester 

Határidő:   1./ pontban: 2012. december 31. 

       2./ pontban: azonnal 

 

 

2./ 

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

…/2012.(…) határozata 

 

1. / Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a …/2012.(VI.21.) Kt. számú 

határozatával döntött a Zirc Kistérség Többcélú Társulásból – 2012. december 31-gyel – 

történő kiválásról. 

 

2./      Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete kinyilvánítja, hogy 2013. január 1-

től, mint a Veszprém város székhelyű járás települése, csatlakozni kíván a Veszprém 

Kistérség Többcélú Társulásához, illetve annak jogutódlással vagy jogutódlás nélkül – a 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (új Ötv.) alapján 

– a következő év elején átalakuló vagy létrejövő társulásához. 

 

3./ Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete kinyilvánítja, hogy 2013. január 1-től, 

a társulás tagjaival együttműködve, a Családsegítést, a Házi segítségnyújtást, a Szociális 

étkeztetést, a Gyermekjóléti Szolgálatot, a Védőnői Szolgálatot, az Anya-, gyermek- és 

csecsemővédelmet (iskola-védőnői szolgálat), a Belső Ellenőrzést, Központi Orvosi 

Ügyeletet, valamint a Mozgókönyvtári feladatellátást a társulás önkormányzataival közösen 

kívánja ellátni. 

 

4./ A képviselő-testület utasítja a polgármestert, hogy a határozatot küldje meg a Veszprém 

Kistérség Többcélú Társulása Elnökének és a Munkaszervezet Vezetőjének. Egyben 

felhatalmazza, hogy a tagfelvételhez és annak előkészítéséhez szükséges intézkedéseket 

megtegye. 

 

Felelős: Fiskál János polgármester 

Határidő:   1./ pontban: 2012. december 31. 

        2./ és a 3./ pontokban: 2013. január 1. 

        4./ pontban: azonnal, illetve folyamatosan 



 

3./ 

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

…/2012.(…) határozata 

 

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete kinyilvánítja, hogy a Magyarország helyi 

önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvénynek (új Ötv-nek), a közös hivatal 

létrehozására vonatkozó rendelkezései alapján, – a polgármesterek előzetes megbeszélésének 

figyelembevételével – 2013. január 1-től a Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatával 

kíván együttműködni. 

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a közös hivatal létrehozására 

irányuló megállapodás megkötéséhez, továbbá a jelenlegi, valamint az új hivatal közötti minél 

zökkenésmentesebb átadás-átvételi eljárás lefolytatásához szükséges előkészületeket, 

intézkedéseket megtegye. 

 

Felelős: Fiskál János polgármester 

Határidő:   folyamatosan 

 

 


