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A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban: Mötv.) 85.
(3) bekezdésében foglalt hatáskörömben eljárva 2013. április 1. napjával kezdődő hatállyal

kij elölö m

Gyöngyöstarjánt és Gyöngyösoroszit,

mint közös önkormányzati hivatalhoz tartozó településeket.

E döntés ellen az érintett önkormányzat képviselő-testülete — jogszabálysértésre hívatkozással — az Egri
Közigazgatási és Munkaügyi Bírósághoz fordulhat.

INDOKOLÁS

A Mötv. 146. (2) bek. értelmében a közös önkormányzati hivatalt a 84-86. hatálybalépését, vagyis
2013. január 1-jét követő hatvan napon belül kell megalakítani. A Mötv. 85. (3) bekezdésének második
mondata szerint, amennyiben a határidőn belül nem kerül sor a közös önkormányzati hivatal
létrehozására, vagy ahhoz valamely település nem tud csatlakozni, akkor a kormányhivatal vezetője a
határidő lejártát — 2013. március 1-jét — követő hónap első napjával kijelöli a közös önkormányzati
hivatalhoz tartozó településeket.

Gyöngyösoroszi Községi Önkormányzat — mint kétezer lakos alatti település - Képviselő-testülete a
törvényi határidőn belül nem tudott megállapodást kötni közös önkormányzati hivatal létrehozásáról,
illetve nem tudott csatlakozni közös önkormányzati hivatalhoz. Emiatt szükségessé vált a kijelölés
alkalmazása, melynek során figyelembe vettem az alábbi körülményeket.
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Gyöngyösoroszi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 36/2012. (X.24.) számú határozatával
döntött arról, hogy közös önkormányzati hivatal létrehozását kezdeményezi a vele határos kétezer lakos
feletti Gyöngyöstarján Község Önkormányzatával. Gyöngyöstarján Községi Önkormányzat Képviselő-
testülete 7/2013. (11.7.) szám alatti határozatával — a Mötv. 85. (7a) bekezdésében foglalt lehetőséggel
élve — megtagadta a közös Önkormányzati hivatal létrehozására irányuló megállapodás megkötését.
Gyöngyöstarján Községi Önkormányzat polgármestere 2013. február 7-én kelt, hivatalomhoz február 11-
én érkezett levelében kérte a Mötv. 85. (7a) bekezdése alapján a megtagadás jóváhagyását.

Gyöngyöstarján Községi Önkormányzat Képviselő-testülete korábban, 2012. őszén hozott 84/2012.
(Xl.8.) számú határozatával eleinte nem zárkózott el a Gyöngyösoroszival kötendő megállapodástól. A
közös Önkormányzati hivatal létrehozására irányuló tárgyalások 2012. novemberében kezdődtek el és
2013. február elejéig tartottak. Ekkor hozta meg Gyöngyöstarján Képviselő-testülete az elutasító döntést,
arra való hivatkozással, hogy a közös önkormányzati hivatal ferLntartása lényegesen nagyobb anyagi
terhet jelentene számára ahhoz képest, mint ha önálló polgármesteri hivatalt működtetne.

A közvetlenül határos kétezer fő alatti településsei a közös hivatáli megállapodás megkötésének
kötelezettségét a Mötv. attól függetlenül Írja elő a kétezer lakos feletti önkormányzat számára, hogy az
ezáltal anyagilag esetleg hátrányosabb helyzetbe kerül.

Gyöngyöstarjánon kívül egyedül Gyöngyössolymos önkormányzata számára lenne még kötelező a
megállapodás-kötés Gyöngyösoroszival, azonban Gyöngyössolymos Képviselő-testülete már egy másik
településsel szemben (Mátraszentimre) eleget tett törvényi kötelezettségének. Ugyanakkor a földrajzilag
megfelelő önkormányzatok közül egyik sem volt hajlandó önkéntesen közös hivatali megállapodást kötni
Gyöngyösoroszival.

Mindezekre tekintettel ez év február 21-én kelt HEB1TOR/588-2/2013 szám alatti döntésemmel a közös
önkormányzati hivatal létrehozására irányuló megállapodás megkötésének megtagadásáról szóló
gyöngyöstarjáni határozat jóváhagyását megtagadtam. Ezt követően 2013 március 1-ig lett volna még
lehetősége az érintett Önkormányzatoknak önkéntesen közös hivatali megállapodást kötni, erre azonban
nem került sor.

A kijelölésről szóló döntés alapján az érintett önkormányzatok képviselő-testületei kötelesek egymással

közös önkormányzati hivatal létrehozásáról szóló megállapodást kötni úgy, hogy az a kijelölésnek

megfelelő időponttól hatályba léphessen, figyelemmel a Magyar Államkincstárnál történő bejegyzésekre

is.
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Hatásköröm a Mötv. 85. (3) bekezdésén, illetékességem a fővárosi és megyei kormányhivatalokról
szóló 288/2010. (XlI.21.) Korm. rendelet 1. s-án alapul. A keresetindítás lehetőségét a Mötv. 85. (3)
bekezdése biztosítja.

Eger, 2013. március ‘,

Kapiák:

Horváth László

kormánymegbízott

1. Gyöngyöstarján Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
2. Gyöngyösoroszi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
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