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Tisztelt Képviselı-testület!
A 2013. január 1-jét követı 60 napon belül az arra kötelezett önkormányzatoknak
létre kell hozniuk a közös hivatalt. Ahhoz, hogy az önkormányzati szférában
ellátott közigazgatási szolgáltatásokat is szakszerően, gyorsan, takarékosan és
megfelelı minıségben tudjuk biztosítani az ügyfelek számára, az önkormányzati
rendszeren belül is változtatni kellett a szabályozási és intézményi környezeten.
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX törvény 85.§-a
értelmében kötelezıen közös önkormányzati hivatalt hoznak létre azok a községi
önkormányzatok, melyek lakosságszáma nem haladja meg a kétezer fıt. A kétezer
fı lakosságszám feletti települések fıszabályként önkéntes alapon részt vehetnek
közös hivatalban.
A lakosságszám meghatározásánál a helyi önkormányzati képviselık választásáról
szóló törvényben meghatározott lakosságszámot és idıpontot kell figyelembe
venni.
Elsı alkalommal a legutóbbi általános önkormányzati választás évének – 2010.
január 1. – lakosságszámát.
A közös hivatalokat elsı alkalommal 2013. január 1-jétıl számított 60 napon belül
kell megalakítani. Ha az érintett képviselı-testületek a megállapodást az elıírt idın
belül nem kötik meg, vagy valamely település a közös hivatalhoz nem tud csatlakozni, a kormányhivatal vezetıje dönt a hivatali feladatok ellátásának módjáról,
illetve a megállapodás pótlásáról.
A közös önkormányzati hivatal a képviselı-testület szerve, a hivatallal kapcsolatos
döntések alapvetıen a képviselı-testület hatáskörébe tartoznak. A közös önkormányzati hivatal szervezeti felépítését is az érintett képviselı-testületek határozzák meg a hivatal megalakításáról szóló megállapodásban. A közös hivatal megalakításának további feltételei valamennyi, a közös hivatalhoz tartozó önkormányzatnak egy járáson belül kell lennie, illetve a közös hivatalt alkotó települések
közigazgatási területét legfeljebb egy település közigazgatási területe választja el
egymástól. Amennyiben a közös önkormányzati hivatalt mőködtetı települések
egyike város, akkor a város a székhely település. Ha községek hozzák létre, úgy a
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székhelytelepülést a közös önkormányzati hivatalhoz tartozó önkormányzatok
képviselı-testületei határozzák meg.
A város, illetve a kétezer fı lakosságszámot meghaladó települési önkormányzat
képviselı-testülete nem tagadhatja meg a közös önkormányzati hivatal létrehozására irányuló megállapodás megkötését, ha azt vele határos település kezdeményezi ez kiegészült azzal, hogy a megállapodás a helyi önkormányzatokért felelıs
miniszter jóváhagyásával megtagadható, ha az azt kezdeményezı település nem
ugyanazon egyéni választókerülethez tartozik.
A közös önkormányzati hivatalhoz tartozó települések összlakosságszámának
legalább kétezer fınek kell lennie, vagy a közös hivatalhoz tartozó települések
száma legalább hét kell, hogy legyen.
Szükséges hangsúlyozni, hogy e két feltétel vagylagos. Ennek megfelelıen, ha a
megállapodó települések lakosságszáma nem éri el a kétezer fıt, úgy legalább hét
település önkormányzata kétezer fı alatt is alakíthat közös önkormányzati hivatalt.
Közös hivatalt alakítani, megszüntetni, ahhoz csatlakozni, abból kiválni önkormányzati ciklusonként csak egyszer, az általános helyhatósági választásokat
követı 60 napon belül lehet.
A törvény – szemben a társulási megállapodással – nem ad részletes eligazítást a
közös hivatalt létrehozó megállapodás tartalmára vonatkozóan.
Néhány garanciális jelentıségő kötelezı elemet (pl. a hivatali létszám meghatározása) megnevez, de egyébként széles körő szabadságot ad a felek számára.
A megállapodás elsıdleges célja olyan megoldások kimunkálása és rögzítése,
amelyek garantálják, hogy valamennyi érintett településen biztosítva legyenek az
önkormányzati mőködés feltételei, az állampolgárok lehetıleg azonos szinten
jussanak hozzá a hivatali szolgáltatásokhoz.
A megállapodás jogi természete kettıs jellegő.
A döntés formáját tekintve önkormányzati határozat.
Ebben a minıségében minden szempontból – beleértve a törvényességi felügyeleti
eljárást is – osztja az ilyen típusú önkormányzati döntések sorsát.
Annak pedig, hogy közjogi megállapodásról beszélünk, többek között az esetleges
késıbbi értelmezési viták megelızése, eldöntése szempontjából lehet jelentısége.
Indokolt lehet olyan kérdéseket belefoglalni a megállapodásba, amelyeknek egyébként csak a hivatali ügyrendben lenne helye (pl. az ügyfélszolgálati megbízott
munkaköri kötelessége vagy a kirendeltség szervezete, munkarendje, üzemeltetési
költségek finanszírozása, megosztása).
Ebben az esetben is érvényes az általános elv, hogy lényegesnek kell tekinteni
minden olyan kérdést, amelyet jogszabály vagy a felek annak tartanak.
A közös hivatal létrehozása és maga a megállapodás tartalma csak az érintett
képviselı-testületek egyhangú, át nem ruházható döntésén alapulhat.
A megállapodás azonban tartalmazhat olyan elemet is, hogy valamely témát a
testületek együttes ülésen kívánnak megtárgyalni (pl. a jegyzı éves beszámolója).
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Meg kell állapodni a hivatal felépítésében (a székhelytelepülésen mőködı hivatal
szervezete; a települések, ahol kirendeltség mőködik, a települések, ahol ügyfélszolgálati megbízott mőködik).
A hivatal létszámának meghatározása elsısorban az ellátandó feladatoktól, a
kialakított struktúrától függ. Az érintett önkormányzatok közös érdeke, az ésszerő,
hatékony mértékek és méretek kialakítása, a legkorszerőbb igazgatásszervezési
megoldások (beleértve a technikai megoldásokat is) alkalmazása.
A közös hivatal tervezéshez alapul szolgálhat Magyarország 2013. évi központi
költségvetésérıl szóló T/655. számú törvényjavaslathoz benyújtott módosító
javaslat, melyben az önkormányzati hivatal mőködésének támogatása vonatkozásában már kirajzolódnak a kormányzati elképzelések.
A támogatás összege a javaslat szerint 4.580.000,- Ft/fı, mely az elismert hivatali
létszám alapján a személyi és dologi kiadások elismert átlagos költségei figyelembevételével illeti meg az önálló polgármesteri hivatallal rendelkezı önkormányzatot, vagy a közös önkormányzati hivatal székhely települését.
Fontos hangsúlyozni, hogy a számított támogatás önkormányzatonkénti együttes
összegét csökkenti az önkormányzat elvárt bevétele. Az elvárt bevétel a 2011. évi
iparőzési adóalap 0,5 %-át jelenti. Ez az összeg Káptalantóti esetében 13.150,- Ft,
Nemesgulács esetében 127.555,- Ft. Az összegek a támogatás szempontjából nem
jelentısek.

No.
A.
A.1.
A.2.
A.3.
B.
B.1.
B.2.
B.3.
B.4.
C.
C.1.
C.2.
C.3.
D.
D.1.
D.2.
D.3.

Lakosságszám
alsó és felsı határa
a
b
Községek
2 000-3 000
3 001-5 000
5 001-11 000
Városok
1 125-5 000
5 001-10 000
10 001-20 000
20 001-40 750
Megyei jogú városok
34 500-60 000
60001-100 000
100001-205 200
Fıvárosi kerületek
21 901-60 000
60 001-100 000
100 001-134 600

Elismert köztisztviselıi létszám
minimum
c

maximum
d

8
11
15

11
15
21

13
16
22
36

16
22
36
56

74
119
156

119
156
265

64
112
131

112
131
157
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Az elismert hivatali létszám a számított alaplétszám korrekciós tényezıkkel korrigált összege.
A számított alaplétszám az alábbi képlet alapján határozható meg:
SZAL=c+(ÖL-a)/(b-a)*(d-c), két tizedes jegyre kerekítve, ahol
SZAL=számított alaplétszám,
ÖL= az önkormányzat(ok) lakosságszáma, amennyiben a közös hivatalt fenntartó
önkormányzatok együttes lakosságszáma nem éri el a 2 000 fıt, úgy 2 000 fıként
kell a számításkor figyelembe venni
a= az elismert hivatali létszám táblázat alapján a település típusa szerint az adott
lakosságszám-kategória alsó határa,
b= az elismert hivatali létszám táblázat alapján a település típusa szerint az adott
lakosságszám-kategória felsı határa,
c= az elismert hivatali létszám táblázat alapján a település típusa szerint az adott
lakosságszám-kategóriához tartozó elismert köztisztviselıi létszám minimuma,
d= az elismert hivatali létszám táblázat alapján a település típusa szerint az adott
lakosságszám-kategóriához tartozó elismert köztisztviselıi létszám maximuma
A körjegyzıség és a közös hivatal esetében az elismert hivatali létszám a korrekciós tényezık figyelembe vételével a következı képlet alapján határozható meg:
EHL = SZAL*(1+Ka + Kb + Kc), két tizedes jegyre kerekítve, ahol
EHL = elismert hivatali létszám
SZAL = számított alaplétszám
Ka = a) pont szerinti korrekciós tényezı
Kb = b) pont szerinti korrekciós tényezı
Kc = c) pont szerinti korrekciós tényezı
Rögzíteni kell a mőködés alapkérdéseit [a székhelytelepülés által nyújtott alapszolgáltatások (pl. informatikai szolgáltatás stb.); a kirendeltségek jellege (állandó,
ideiglenes), szolgáltatásai, ügyfélfogadási rendje stb.; az ügyfélszolgálati megbízott
feladatai, munkarendje].
Választ kell adni a hivatal irányításának legfontosabb kérdéseire (mely irányítási
jogosultságot tartanak fenn maguknak a képviselı-testületek és milyen módon
döntenek ezekben; mely irányítási jogosultságokat bíznak a székhelytelepülés
polgármesterére vagy a polgármesterek együttes döntésére).
Világosság kell tenni a hivatalt vezetı jegyzı jogállását (milyen döntési mechanizmusban döntenek a polgármesterek a jegyzıvel kapcsolatos munkáltatói jogok
gyakorlásáról; a jegyzı beszámolási kötelezettsége)
A költségvetési hozzájárulás arányának meghatározása akkor okozza a legkevesebb feszültséget, ha minél több tényezıt vesznek figyelembe, esetleg az általában
szokásos szempontokon (pl. lakosságszám, ügyiratforgalom stb.) kívül is.
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A közös hivatalra is vonatkozik az a jogállami követelmény, hogy érvényesüljön a
hivatal munkájának átláthatósága, nyilvánossága, méghozzá valamennyi településen.
Ennek alapvetı feltételeit, az ehhez kapcsolódó feladatokat is indokolt a megállapodásban rögzíteni.
Annak érdekében, hogy a közös önkormányzati hivatal megalakításáig, vagy a
kormányhivatal által történı kijelölésig tartó átmeneti idıszakban és biztosítva
legyen a hivatali teendık ellátása, a Kormány a közeljövıben törvényjavaslatot
terjeszt az Országgyőlés elé.
A javaslat lehetıvé teszi, hogy meghatározott polgármesteri hivatalok, illetve
körjegyzıségek tovább mőködjenek a közös önkormányzati hivatal megalakulásáig.
A körjegyzıségek átalakulásával létrejövı polgármesteri, illetve közös önkormányzati hivatalok számára azt írja elı, hogy az átalakításból addig kimaradó
települések számára biztosítsák a hivatali teendık ellátását az átmeneti idıszakban.
A javaslat rendelkezik a körjegyzıség, illetve a törvényi feltételeknek 2013. január
1-jétıl meg nem felelı önálló polgármesteri hivatal megszőnésérıl, valamint a
jogutódlás kérdésérıl.
E hivatalok a törvény erejénél fogva szőnnek meg, de erre különbözı idıpontokban kerülhet sor.
Fı szabály a 2012. december 31-i megszőnési idıpont, de az átmeneti idıszakban
tovább mőködı körjegyzıségek, polgármesteri hivatalok a közös önkormányzati
hivatal megalakulásáig mőködnek. Ehhez igazodik a jegyzıi, aljegyzıi, körjegyzıi
megbízatás megszőnése is.
A javaslat rugalmas megoldásként lehetıvé teszi, hogy a megszőnı körjegyzıség,
polgármesteri hivatal körjegyzıjét, jegyzıjét, aljegyzıjét pályázat kiírása nélkül
jegyzıként, aljegyzıként foglalkoztassák azon közös hivatalnál, melynek létrehozásában a megszőnı önálló polgármesteri hivatalt, körjegyzıséget mőködtetı település részt vesz. A javaslat rendelkezik arról, hogy a közös önkormányzati hivatalok
megalakítása miatt, csak azon körjegyzıségi, polgármesteri hivatali dolgozók
foglalkozatási jogviszonya szőnik meg, akiket az újonnan megalakuló hivatalokban
nem foglalkoztatnak [a tervek szerint az Magyarország helyi önkormányzatairól
szóló CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) módosulni fog az aljegyzı foglalkoztatására vonatkozó szabályok tekintetében, a tekintetben, hogy csak a 10 ezer fı
feletti településeken lesz kötelezı a választása].
A javaslat rendezi a foglalkoztatási jogviszony megszőnésével járó költségviselés
szabályait is.
A felelıs késıbbi döntések elıkészítéseként nem mellızhetı a polgármesteri hivatalban, a körjegyzıségi hivatalban dolgozó köztisztviselıkkel kapcsolatos munkajogi kérdések elızetes tisztázása, a nyilvántartások rendezése.
Az új, közszolgálati tisztviselıkrıl szóló 2011. évi CXCIX. törvény hatálya az
államigazgatási szerv kormánytisztviselıjének és kormányzati ügykezelıjének
kormányzati szolgálati jogviszonyára valamint a képviselı-testület hivatala köz-
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tisztviselıjének és közszolgálati ügykezelıjének közszolgálati jogviszonyára terjed
ki.
A törvény szabályozza a közszolgálati személyi igazgatásra, a Magyar Kormánytisztviselıi Karra, a kormánytisztviselıkre, kormányzati ügykezelıkre, közszolgálati jogviszonyban állókra, közszolgálati ügykezelıkre, jegyzıkre, közigazgatási
szervnél foglalkoztatott munkavállalókra vonatkozó rendelkezéseket.
Felülvizsgálandók a polgármesteri hivatal, körjegyzıség által intézett folyamatos
ügyek. Rendelkezni kell a lehetséges befejezésük, illetve a továbbra is folyamatban
maradók esetében a szakszerő intézkedések megtétele érdekében.
Fontos teendı a jelenlegi polgármesteri, körjegyzıségi hivatal számára rendelkezésre álló tárgyi, dologi eszközök felmérése. El kell készíteni a velük kapcsolatos
hivatalos leltárakat, az esetleg szükségessé váló selejtezéseket.
Át kell tekinteni a jelenlegi hivatalok által alkalmazott informatikai rendszerek
állapotát, eszközkészletét. Intézkedni kell az átadás, vagy a kellı mértékő szétválasztás elıkészítése és tovább hasznosíthatóságuk érdekében.
A polgármester a kapott felhatalmazás alapján – figyelemmel a további információkra is – szükség szerint készítsen intézkedési tervet a hivatal létrehozásával
kapcsolatosan. Ez tartalmazza mindazokat a feladatokat (a végrehajtás felelıseit,
határidıit), döntést igénylı kérdéseket, amelyek biztosítják a hivatal létrehozásának tervszerőségét..
A közös hivatal létrehozásában együttmőködı önkormányzatok polgármesterei
együttmőködve, közösen dolgozzák ki a hivatal feladataira, szervezetére, létszámára, költségvetésére, vagyonára, egyéb feltételeire vonatkozó javaslatot. El
kell készíteni a közös hivatal létrehozásának megállapodás tervezetét.
A közös hivatal finanszírozásának biztosítása érdekében a következı évi költségvetési tervezı munka során figyelembe kell venni a hivatal közös fenntartásából
egyes önkormányzatokra háruló anyagi terheket. Megkezdtük a hivatal költségvetésének közös tervezését.
A Képviselı-testület korábbi álláspontja alapján az elıkészítı munka megkezdıdött kapcsolatfelvétel történt Gyulakeszi, Kisapáti, és Raposka településekkel.
Idıközben érkezett Hegymagas Község Polgármesterének kérelme (elıterjesztéshez mellékelve), melyben felajánlja településének csatlakozási szándékát az alakuló
közös hivatalhoz. Álláspontom szerint a jelenlegi 5 település két önálló körjegyzıségének egyesítése egy zökkenı mentesebb folyamat lehet, amelyben a kiforrott
hivatali struktúra képes összehangolni a különbözıségeket. Az alakuló hivatal
vezetésére mindenképpen pályázatot kell kiírni, amelynek alapján a „finomításokat” már az új jegyzınek kell elvégezni. Hegymagas település lakosságszáma
mintegy 300 fı, amely kedvezıen alakítaná a hivatal tisztviselıinek létszámát, hisz
a 3.000 fıs korlátot ezzel átlépné a hivatal. Viszont a megszaporodó feladatok és
többletköltségek nagyban rontanák a közös hivatal hatékonyságát.
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A közös hivatal elıkészítı munkálatai során figyelemmel kell lenni a járási hivatalok kialakításának folyamatára is. A járási hivatal a székhelyén kívül kétféleképpen
biztosítja majd az állampolgároknak az ügyfélszolgálatot. Ahol a lakosok és az
elintézendı ügyek száma indokolja, ott minden munkanapon állandó ügyintézést
biztosító kirendeltséget mőködtet, míg a kisebb településeken heti 1-2 alkalommal
tart majd ügyfélfogadást a járási ügysegéd az önkormányzat által biztosított helyiségben. Erre a feladatellátásra Nemesgulács Község Önkormányzata megállapodást
kötött a Veszprém Megyei Kormányhivatallal, tehát az ügysegéd Nemesgulácson
elérhetı lesz.
A jelenlegi Nemesgulács-Káptalantóti Községek Körjegyzısége, valamint a Gyulakeszi-Kisapáti-Raposka Községek Körjegyzısége mőködési költségeit tartalmazza
az alábbi táblázat:
Gyulakeszi-Kisapáti-Raposka-Nemesgulács- Káptalantóti Községek Körjegyzısége
2012.évi költségvetési tervezete
Sor-

Jogcím

szám

2012. évi
Ngulács

1
I

2012. évi

2012. évi

elıirányzat elıirányzat elıirányzat
2

Gykeszi

Összesen:

3

3

Személyi jellegő kiadások
1 Alapilletmények
1 fı körjegyzı alapilletménye/ 1 fı körjegyzı alapilletménye
6 fı köztisztviselı alapilletménye/5 fı köztisztviselı alapilletménye
1 fı részmunkaidıs alapilletménye
2 Körjegyzı kötelezı egyéb illetménypótléka
3 Ktv.jubileumi jutalma
4 Ktv illetménykiegészítés (átmenetileg tartalékba helyezve)
5 Ktv egyéb juttatása (továbbképzések)
6 Ktv ruházati hozzájárulása (anyakönyvi munkaruha)
7 Ktv közlekedési költségtérités
8 Ktv étkezési hozzájárulása
9 Ktv egyéb költségtérités, anyakönyvi munkaruha
10 Ktv egyéb szociális juttatás
11 Ktv.egyéb nem rendsz.jutt.(keresetkiegészítés)
Rendszeres és nem rendszeres jöv.összesen

II
1
III
2

Állományba nem tartozók megbízási díja,tiszt.dija,egyéb jutt.
Köztisztviselık cafeteria juttatása
Személyi juttatások összesen:

IV

2 899
10 634
0
725
649
0
100
0
310
0
0
33
0
15 350

5 798
21 427
1 797
1 862
649
0
100
0
527
0
0
33
0
32 193

0

0

0

1 201
18 044

1 200
16 550

4 489
0
0
0
4 489

4 025
0
0
143
4 168

2 401
34 594
0
8 514
0
0
143
8 657

400
50
0
50
50

550
186
110
480
120

950
236
110
530
170

Munkaadókat terhelı járulékok
1 TB járulék
2 Munkaadói járulék
3 Eü.hozzájárulás
4 Ktv.cafeteria juttatás tb.járuléka
Munkaadókat terhelı járulékok összesen

V

2 899
10 793
1 797
1 137
0
0
0
0
217
0
0
0
0
16 843

Dologi kiadások
1 Irodaszer, nyomtatvány
2 Könyv,folyóirat (Magyar Közlöny)
3 Egyéb információhordozó (Complex jogtár)
4 Szakmai anyagok (nyomtatópatronok, fénymásoló festék)
5 Kisértékü tárgyi eszközbeszerzés
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6 Egyéb készletbeszerzés (tisztítószer)
7 Telefondíjak (vezetékes, mobil)
8 Adatátviteli célu (Internet)
9 Egyéb kommunikációs szolg.(Takarnet,coriolis rendszerfelügyelet)
10 Gázdíj
11 Villamosenergia
12 Vízdíj
13 Karbantartás (szgép átalánydíjas karb, fénymásoló karbant.)
14 Egyéb üzemeltetési, fenntartási ktgek (postai levélfeladások)
15 ÁFA
16 Belföldi kiküldetés
17 Reprezentáció
18 Egyéb különféle adók, díjak, egyéb kifiz.
19 Munkáltató által fizetett SZJA
20 Egyéb dologi kiadások
Dologi kiadások összesen
Kiadások mindösszesen:

0
300
0
0
600
250
70
350
700
900
150
50
0
349
20
4 289
26 822

80
330
0
260
307
191
37
150
600
926
260
30
130
228
0
4 975
25 693

80
630
0
260
907
441
107
500
1 300
1 826
410
80
130
577
20
9 264
52 515

Az adatokból kiolvasható, hogy személyi állományát tekintve a nemesgulácsi
körjegyzıség +2 fıvel dolgozik, amely különbség a béreket nem szembetőnı. A
dologi kiadások tekintetében pedig Nemesgulácson a közüzemi díjak jelentenek
nagyobb összegő kiadást, míg az egyéb üzemeltetési eszközök, kellékek, szakmai
anyagok felhasználása nagyon hatékony. A gazdálkodás fontos kritériuma érvényesül a költségekben. A másik egység az alacsonyabb közüzemi díjak ellenére
„többet költ” ezekre a szakmai anyagokra és kellékekre (jogtár, Magyar Közlöny,
festékpatron, papír). Egy közös hivatali struktúrában a beszerzés központilag
mőködhet, egységes vezérlıelvek alapján. A racionális gazdálkodás elemi érdeke
lesz a közös hivatalt mőködtetı önkormányzatoknak. Így maradhat meg az esély
arra, hogy az elismert létszám alapján folyósított állami támogatás fedezze az új
hivatal személyi és dologi kiadásait, amelynek a szakmai munkával kapcsolatos
kiadásokra kell korlátozódnia.
A járási hivatalok elsısorban okmányirodai feladatokat, gyermekvédelmi- és
gyámügyi feladatokat, valamint egyes szociális, környezetvédelmi, természetvédelmi igazgatási ügyek intézését veszik át a településektıl.
Településünkrıl elkerülı hatáskörök: lakcímnyilvántartás, teljes hatályú apai
elismerı nyilatkozat, védelembe vétel, ideiglenes hatályú elhelyezés, idıskorúak
járadéka, ápolási díj, közgyógyellátás, családi pótlék felfüggesztése, egészségügyi
ellátásra jogosító hatósági bizonyítvány.
A helyben maradó hatáskörök az alábbiakban foglalhatók össze:
• helyi adóval összefüggı igazgatási feladatok,
• birtokvédelmi ügyek,
• állattartási, állatvédelmi ügyek,
• ipar-és kereskedelmi igazgatás,
• hagyatéki eljárás,
• anyakönyvi és állampolgársági ügyek,
• szociális ügyek körében a lakásfenntartási támogatás, méltányossági ápolási
díj, átmeneti segély, temetési segély, méltányossági közgyógyellátás.
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Természetesen az önkormányzat gazdálkodásával kapcsolatos hatáskörök maradnak, így a gazdálkodási, pénztárosi, helyi munkaügyi feladatok, továbbá az önkormányzat mőködéséhez kapcsolódó általános feladatok, mint: képviselı-testületi
munka elıkészítése, tartalmi és adminisztratív feladatok.
A rendelkezésre álló információk a tapolcai járás törzshivatala 40 fıvel alakul meg,
melyhez a polgármesteri hivatalok állományából átkerülı köztisztviselıkre vonatkozó megállapodások szintén aláírásra kerültek.
Kérem a Tisztelt Képviselı-testületet az elıterjesztést megvitatni és döntésüket
meghozni szíveskedjenek.
HATÁROZATI JAVASLAT
Káptalantóti Község Önkormányzata Képviselıtestülete köszönettel vette Hegymagas Község Polgármesterének megkeresését a létrehozandó közös
önkormányzati hivatalhoz történı csatlakozással
kapcsolatban.
Tekintettel a történelmi hagyományokra, a közös
kapcsolattartási pontokra, a kialakult civil kapcsolatokra és a földrajzi elhelyezkedés sajátosságaira
egyúttal kinyilvánítja azon szándékát, mely szerint
2013. január 1-jét követıen Nemesgulács, Káptalantóti, Gyulakeszi, Kisapáti és Raposka települések
részvételével létrejövı közös önkormányzati hivatal keretein belül szeretné a feladatellátást megszervezni.
Felhatalmazza a polgármestert, hogy döntése alapján Hegymagas Község Polgármesterét értesítse és
az érintett települések vezetıivel tárgyalásokat
folytasson és a közös önkormányzati hivatal létrehozásának kereteit tartalmazó megállapodást készítse elı, majd terjessze a Képviselı-testület elé.
Határidı: azonnal, illetve 2012. december 05.
Felelıs: polgármester
Káptalantóti, 2012. november 12.

Csom Károlyné
polgármester

