
 
 

Nyirád és Szőc Községek Önkormányzatai Polgármestereitől 
 
      Nyirád                                                                                                                                                                                                               Szőc 
 
 

Ügyiratszám: NY/59-135/2019. 
 
Előterjesztő:  Nagy Gábor polgármester 
 Németh Balázs polgármester 
 
Előkészítette: Lovasi Erika jegyző 
 Némethné Vratnik Irén igazgatási ügyintéző 
 
 
 
 

ELŐTERJESZTÉS 
 

Nyirád és Szőc Községek Önkormányzatai Képviselő-testületeinek 
együttes, nyilvános rendkívüli 2019. december 9-i ülésére 

 
 
 
Tárgy: Nyirádi Közös Önkormányzati Hivatal feladatellátásához történő  

csatlakozással kapcsolatos döntések meghozatalának megtárgyalása  
 
 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 
2019. október 13-án voltak az általános önkormányzati választások. Ez pedig azt jelentette, hogy a 
képviselő-testületeknek a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a 
továbbiakban: Mötv.) szabályai szerint lehetőségük nyílt arra, hogy a hivatali feladatok ellátását 
áttekintsék, és ha szükséges döntsenek a jelenlegi megoldási mód megváltoztatásáról a 
választásokat követő 60 napon belül. Ez a döntés 5 évre szól, és 2019. december 12. napjáig kell 
meghozni. Ezen időszak alatt kell megkötni a közös önkormányzati hivatalok létrehozására vonatkozó 
megállapodásokat, valamint a megállapodások módosítására is ezen időszakban kerülhet sor. 
Azonban a megállapodások csak a választásokat követő év január 1-jén lépnek hatályba. A közös 
önkormányzati hivatalt működtető önkormányzatok megállapodásukat módosítják, ha a 
tagösszetételükben változás következik be. 
Halimba Község Önkormányzata Képviselő-testülete jelezte csatlakozási szándékát a Nyirádi Közös 
Önkormányzati Hivatalhoz. Nyirád és Szőc községek képviselő-testületei a csatlakozási szándék 
elfogadásáról döntöttek. Így szükségessé vált a megállapodás módosítása. A megállapodás 
módosítás, illetve az egységes szerkezetű megállapodás jelen előterjesztés mellékletét képezi. 
 
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) rendelkezéseiből fakadóan 
szükséges a Nyirádi Közös Önkormányzati Hivatal alapító okiratának, valamint a szervezeti és 
működési szabályzatának, ügyrendjének módosítása is. A módosító okirat és az egységes szerkezetű 
alapító okirat jelen előterjesztés mellékletét képezi. 
 
A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései, valamint a 
polgármesterek megbeszélései alapján a megállapodó önkormányzatok a közös önkormányzati 
hivatalban meglévő jegyzői munkakörre új pályázatot kívánnak kiírni.  
 



 
 
Határozati javaslat: 
 

Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
…………. (……..) határozata 

1. Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete kinyilvánítja, hogy 2020. január 1. napjával, 
Nyirád székhellyel, Halimba településen kirendeltséggel, Szőc településen ügyfélszolgálattal Közös 
Önkormányzati Hivatalt alakít és tart fenn. A Közös Önkormányzati Hivatal létszámát 11 főben 
határozza meg. 

2. Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Közös Önkormányzati Hivatal 2020. január 1-
jei hatállyal történő átalakításáról és fenntartásáról megállapodást köt Halimba Község 
Önkormányzata Képviselő-testületével és Szőc Község Önkormányzata Képviselő-testületével, melyet 
az 1. melléklet szerinti formában és tartalommal, az első egyeztetési fordulóban elhangzott módosító, 
kiegészítő javaslatokkal együtt megtárgyalt és elfogad. 

3. A Közös Önkormányzati Hivatal módosító okiratát és egységes szerkezetű alapitó okiratát a 2. 
melléklet szerinti formában és tartalommal elfogadja. 

4. Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületi felkéri a polgármestert, hogy a jelen határozat 1. 
mellékletét képező megállapodást, a Nyirádi Közös Önkormányzati Hivatal Alapító Okiratának 
módosítását aláírásával lássa el, valamint a fentiekről a Veszprém Megyei Kormányhivatalt és a 
Magyar Államkincstár Veszprém Megyei Igazgatóságát tájékoztassa. 

5. Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete felkéri a polgármestert és a jegyzőt, hogy az 
Önkormányzat, valamint a Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatát 
készítse elő, és a következő képviselő-testületi ülésre terjessze a képviselő-testület elé. 

6. Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete felkéri a székhely település polgármesterét, 
hogy gondoskodjon a jogszabályi előírásoknak megfelelően a Közös Önkormányzati Hivatal jegyzői 
státusza betöltéséről, ennek érdekében – szükséges esetben – a jegyzői státusz betöltésére irányuló 
pályázat kiírásáról.  

 

Felelős: Nagy Gábor polgármester 
  Lovasi Erika jegyző 
 
Határidő: 4. pont vonatkozásában: azonnal 
  5. pont vonatkozásában:  folyamatos, legkésőbb 2019. december 31. 
  6. pont vonatkozásában: folyamatos 
 
 
 

Szőc Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
…….. (…….) határozata 

1. Szőc Község Önkormányzata Képviselő-testülete kinyilvánítja, hogy 2020. január 1. napjával, 
Nyirád székhellyel, Halimba településen kirendeltséggel, Szőc településen ügyfélszolgálattal Közös 
Önkormányzati Hivatalt alakít és tart fenn. A Közös Önkormányzati Hivatal létszámát 11 főben 
határozza meg. 

2. Szőc Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Közös Önkormányzati Hivatal 2020. január 1-jei 
hatállyal történő átalakításáról és fenntartásáról megállapodást köt Nyirád Község Önkormányzata 
Képviselő-testületével és Halimba Község Önkormányzata Képviselő-testületével, melyet az 1. 
melléklet szerinti formában és tartalommal, az első egyeztetési fordulóban elhangzott módosító, 
kiegészítő javaslatokkal együtt megtárgyalt és elfogad. 

3. A Közös Önkormányzati Hivatal módosító okiratát és egységes szerkezetű alapitó okiratát a 2. 
melléklet szerinti formában és tartalommal elfogadja. 

4. Szőc Község Önkormányzata Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy a jelen határozat 1. 
mellékletét képező megállapodást, a Nyirádi Közös Önkormányzati Hivatal Alapító Okiratának 
módosítását aláírásával lássa el. 



 
 
5. Szőc Község Önkormányzata Képviselő-testülete felkéri a polgármestert és a jegyzőt, hogy az 
Önkormányzat, valamint a Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatát 
készítse elő, és a következő képviselő-testületi ülésre terjessze a képviselő-testület elé. 

6. Szőc Község Önkormányzata Képviselő-testülete felkéri a székhely település polgármesterét, hogy 
gondoskodjon a jogszabályi előírásoknak megfelelően a Közös Önkormányzati Hivatal jegyzői 
státusza betöltéséről, ennek érdekében – szükséges esetben – a jegyzői státusz betöltésére irányuló 
pályázat kiírásáról.  

 

Felelős: Németh Balázs polgármester 
  Lovasi Erika jegyző 
 
Határidő: 4. pont vonatkozásában: azonnal 
  5. pont vonatkozásában:  folyamatos, legkésőbb 2019. december 31. 
  6. pont vonatkozásában: folyamatos 
 
 
 
 
Kérem a képviselő-testületek tagjait az előterjesztés, valamint mellékletei megtárgyalására és 
elfogadására! 
 
 
 
 
Nyirád, 2019. december 6. 
 
 

 


