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A Nagycenki Közös Önkormányzati Hivatal létrehozásához kapcsolódó döntések 
 

 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

 

A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. (Ötv.) helyébe lépő, Magyarország helyi 

önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. (Mötv) 85 §-a és 146. §- értelmében a 2000 fő 

lakosságszámot el nem érő települések önkormányzatainak közös önkormányzati hivatalt kell 

létrehozniuk 2013. január elsejét követő 60 napon belül.  

 

Fertőboz, Pereszteg és Nagycenk képviselő-testületei már kinyilvánították közös szándékukat 

közös önkormányzati hivatal alakítására. A szándéknyilatkozatok meghozatala során a képviselő-

testület már részletesen megismerhette a közös hivatal alakítására vonatkozó jogszabályi 

előírásokat, a megalakítás szükségszerűségét, ezért erre jelen előterjesztésemben részletesen nem 

térek ki.  

 

A közös hivatal megalakításához több testületi döntés meghozatala szükséges: 

 

1. Fertőboz Községi, Nagycenk Nagyközségi és Pereszteg Községi Önkormányzat Képviselő-

testületeinek megállapodása a Nagycenki Közös Önkormányzati Hivatal megalakításáról: 

Az előterjesztés 1. sz. melléklete a megállapodásban részt vevő önkormányzatok 

polgármestereivel, jegyzőivel egyeztetett szövegű megállapodás, melyet Fertőboz és Pereszteg 

képviselő-testületei is a napokban tárgyalnak, és – remélhetőleg változatlan formában – fogadnak 

el.   

Az 1. sz. határozati javaslat e megállapodás elfogadásáról rendelkezik. 

 

2. A Nagycenki Közös Önkormányzati Hivatal Alapító Okirata elfogadása: 

A 2. sz. melléklet az okirat tervezete. Novemberi elfogadása lehetővé tenné, hogy ha a Magyar 

Államkincstár által esetleg kifogásolt előírásait a testületek módosítsák. 

 

3. A közös hivatal megalakítása szükségessé teszi a feladatokat jelenleg ellátó Polgármesteri 

Hivatal/ok mint költségvetési szervek megszüntetését. Ennek módja megszüntető okirat 

elfogadása. Az előterjesztés 3. sz. melléklete tartalmazza ennek tervezetét. 

 

Javasolom a Képviselő-testületnek, hogy e döntéseket már e rendkívüli ülésen hozza meg, az 

esetleges méltánylást érdemlő vagy változtatást kívánó egyeztetési anomáliák, észrevételek a 

novemberi rendes ülésen orvosolhatók.  

 

A határozathozatalhoz az SZMSZ 16. § (2) bekezdés b), illetve f) pontja alapján egyenkénti 

szavazáson elért minősített többség szükséges. 
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1. Határozati javaslat: 

 

Nagycenk Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Nagycenki Közös 

Önkormányzati Hivatal létrehozására Fertőboz Községi Önkormányzat és Pereszteg 

Községi Önkormányzat Képviselő-testületeivel kötött, a jelen határozat mellékletét képező 

megállapodást jóváhagyja. Felhatalmazza a polgármestert, hogy a megállapodást Nagycenk 

Nagyközség Önkormányzata nevében aláírja. 

 

Felelős:  Csorba János polgármester 

Határidő: 2012. december 15. 

 

2. Határozati javaslat: 

 

Nagycenk Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Fertőboz Községi 

Önkormányzat és Pereszteg Községi Önkormányzat Képviselő-testületeivel közösen 

megalapítandó Nagycenki Közös Önkormányzati Hivatal elnevezésű költségvetési szerv e 

határozat melléklete szerinti Alapító Okiratát elfogadja. Felhatalmazza a polgármestert, 

hogy az Alapító Okiratot Nagycenk Nagyközség Önkormányzata nevében aláírja. 

 

Felelős:  Csorba János polgármester 

Határidő: 2012. december 31. 

 

3. Határozati javaslat: 

 

Nagycenk Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Fertőboz Községi 

Önkormányzat és Pereszteg Községi Önkormányzat Képviselő-testületeivel közösen 

megalapítandó Nagycenki Közös Önkormányzati Hivatal elnevezésű költségvetési szerv 

megalapítására tekintettel elhatározza a Nagycenki Nagyközségi Önkormányzat 

Polgármesteri Hivatala elnevezésű költségvetési szerve 2012. december 31-ével történő 

megszüntetését. Felhatalmazza a polgármestert, hogy az e határozat melléklete szerinti 

Megszüntető Okiratot aláírja. 

 

Felelős:  Csorba János polgármester 

Határidő: 2012. december 31. 

 

 

Nagycenk, 2012. november 19. 

 

 

Csorba János 

polgármester 


