
 
EL TERJESZTÉS   

Tárgya: a K vágóörs- Kékkút- Mindszentkálla Körjegyz ség megszüntetése 

Készítette: dr. Szabó Tímea, körjegyz

  
Tisztelt Képvisel -testületek!  

A Magyarország helyi önkormányzatiról szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (Mötv.) 2013. 
január 1-jét l hatályos közös önkormányzati hivatalra vonatkozó rendelkezései alapján a 
K vágóörsi Körjegyz séget alkotó önkormányzatok 6 további önkormányzattal közösen 
döntöttek a K vágóörsi Közös Önkormányzati Hivatal 2013. január 1-jei hatállyal történ 
létrehozásáról, így a jelenleg a Körjegyz ség által ellátott feladatokat a jöv évt l a Közös 
Hivatal látja majd el.  

A Mötv. 146/D. § (2) bekezdése alapján a körjegyz ség 

 

f szabály szerint  2012. december 
31-én megsz nik, jogutódja 

 

ide nem értve a munkajogi jogutódlást 

 

az érintett település 
által létrehozott polgármesteri hivatal, vagy az a közös önkormányzati hivatal, amelynek 
létrehozásában a korábbi körjegyz ségi tag települési önkormányzat részt vesz, vagy 
amelyhez csatlakozik.  
A Körjegyz ség tehát a törvény erejénél fogva megsz nik, szükséges ugyanakkor 
megszüntet okirat kiadása.  

A megszüntet okirat tartalmáról az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 
368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.) 14. § (2)-(3) bekezdése 
rendelkezik:  

(2) A megszüntetésr l rendelkez jogszabályban, megszüntet okiratban rendelkezni kell a 
megszüntetés okáról, a megsz n költségvetési szerv közfeladatának jöv beni ellátásáról, és 
meg kell jelölni azt a naptári napot ameddig, vagy azt az id tartamot, amelyre vonatkozóan, 
és meghatározható azon kör, mérték, amelyre kiterjed en a költségvetési szerv utoljára 
kötelezettséget vállalhat. A költségvetési szerv ezzel ellentétes kötelezettségvállalása semmis. 

(3) A megszüntet okirat a (2) bekezdésben foglaltakon kívül tartalmazza a megsz n 
költségvetési szerv nevét, székhelyét, ha a megszüntetésr l jogszabály rendelkezett a 
jogszabály teljes megjelölését, a megszüntetésr l dönt szerv megnevezését és székhelyét, 
valamint a megsz nés módját. 
A megszüntet okirat tervezete e rendelkezések alapján készült.   

Fontos továbbá a megszüntetés kapcsán, hogy az Ávr. 14. § (1) bekezdése az irányító szervek 
számára a költségvetési szerv megszüntetését megel z feladatokat határoz meg:  

14. § (1) A költségvetési szerv megszüntetését megel z en az irányító szervnek 
gondoskodnia kell 

a) a közfeladat jöv beni ellátása módjának, szervezeti formájának meghatározásáról, 
kivéve, ha a megszüntetésre azért került sor, mert a közfeladat iránti szükséglet megsz nt, 

b) az eszközök és a források leltározásáért, az éves költségvetési beszámoló elkészítéséért, a 
vagyonátadás lebonyolításáért felel s személyek kijelölésér l, a feladatok határid inek 
meghatározásáról, 

c) az ellátandó közfeladatokhoz tartozó hatósági engedélyeknek - a megszüntetend 
költségvetési szerv kérelmére történ - visszavonásáról és annak el készítésér l, hogy az új 



hatósági engedélyek a közfeladatokat a továbbiakban ellátó szervek részére kiadhatóak 
legyenek, 

d) ha a közfeladat ellátásához díjbevétel köt dik, a díjbeszedési jogosultság átadásának 
el készítésér l, és 

e) a költségvetési szervnél foglalkoztatottakkal kapcsolatos munkáltatói intézkedések 
meghatározásáról, a határid k kijelölésér l, a közfeladatokat a továbbiakban ellátó szervek 
részér l történ továbbfoglalkoztatás lehet ségér l.  

Esetünkben a c) és a d) pont, illetve az azokban meghatározott teend k irrelevánsak. Az a) 
pontban meghatározott feladat ellátásnak a közös hivatal megalakításával tesznek eleget az 
önkormányzatok.  

A b) pontban meghatározottak: eszközök és források leltározásáért, az éves költségvetési 
beszámoló elkészítéséért, a vagyonátadás lebonyolításáért felel s személyek kijelölése, illetve 
e feladatok határid inek meghatározása: 
E feladatok közül a leltározás és a vagyonátadás lebonyolítása a körjegyz feladata 2012. 
december 31-i határid vel.  
Az éves elemi költségvetési beszámoló elkészítésére már utólag, 2013. évben kerül majd sor, 
így ennek felel se a K vágóörsi Közös Önkormányzati Hivatal jegyz je lesz, a határid t az 
államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól 
szóló 249/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet határozza meg, mely rendelkezik egyrészt arról, 
hogy az éves elemi költségvetési beszámolót december 31-i fordulónappal kell elkészíteni, és 
a következ költségvetési év február 28-áig kell az irányító, illetve felügyeleti szervnek 
megküldeni; rendelkezik továbbá arról is, hogy az átszervezéssel a megszüntet szervezet 
által meghatározott fordulónappal az éves elemi költségvetési beszámolónak megfelel 
adattartalommal a megszüntet szervezet által meghatározott fordulónappal (megsz nés 
napjával) 60 napon belül kell beszámolót készíteni.  
A Körjegyz ség esetében a megsz nés napja 2012. december 31., ami gyakorlatilag 
megegyezik az éves elemi költségvetési beszámoló fordulónapjával.   

Az e) pontban meghatározott feladatok: a foglalkoztatottakkal kapcsolatos munkáltatói 
intézkedések meghatározása, a határid k kijelölése, a közfeladatokat a továbbiakban ellátó 
szervek részér l történ továbbfoglalkoztatás lehet sége.  
A körjegyz ség jelenlegi létszáma 9,5 f , ebb l egy f a körjegyz , 0,5 f a hivatalsegéd, a 
fennmaradó 8 f b l 7 f köztisztvisel és 1 f ügykezel . 
A Körjegyz ség által eddig ellátott közfeladatokat a jöv ben a K vágóörsi Közös 
Önkormányzati Hivatal látja majd el, így továbbfoglalkoztatásra e keretek között kerülhet sor. 
Itt összesen 7 f továbbfoglalkoztatására nyílik lehet ség, így összesen 2,5 f jogviszonyát 
szükséges rendezni. Ebb l 1 f a járási hivatalhoz kerül átadásra, 0,5 f a hivatalsegéd, akit a 
Körjegyz ség 4 órában alkalmazott, és további 4 órában K vágóörs Község Önkormányzata 
alkalmazásában állt. A K vágóörsi Közös Önkormányzati Hivatal létrehozásáról rendelkez 
megállapodás értelmében a Közös Hivatal székhelyeként szolgáló épület takarításáról 
K vágóörs Község Önkormányzata gondoskodik, így t a továbbiakban az Önkormányzatnak 
kellene 8 órában alkalmaznia. A fennmaradó egy f az, akinek a jogviszonyát meg kell 
szüntetni a Mötv. 146/E. §-a (1) bekezdése szerint, mely alapján a körjegyz ség fentiek 
szerinti megsz nése olyan átszervezésnek min sül, mely alapján a jegyz (körjegyz ) 
jogviszonya a közszolgálati tisztvisel kr l szóló 2011. évi CXCIX. törvény (a továbbiakban: 
Kttv.)  63. § (1) bekezdés c) pontja alapján felmentéssel szüntethet meg. A Kttv. 63. § (1) 
bekezdés c) pontja szerint a kormányzati szolgálati jogviszony felmentéssel akkor szüntethet 
meg, ha átszervezés következtében munkaköre megsz nik. 



Határozati javaslat:  

..KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISEL -TESTÜLETÉNEK HATÁROZATA 
/2012. (XII. ...) HATÁROZATA  

A K vágóörs-Kékkút-Mindszentkálla Körjegyz ség megsz nésér l   

Község Önkormányzata Képvisel -testülete a K vágóörs-Kékkút-Mindszentkálla 
Körjegyz ség (a továbbiakban: Körjegyz ség) megszüntet okiratát jóváhagyja.   

A Körjegyz ség 2012. december 31-én történ megsz nését a Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (Mötv.) 146/D. § (2) bekezdése 
mondja ki.   

A Képvisel -testület az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 
31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.) 14. § (1) bekezdésében meghatározott feladatairól 
az alábbiak szerint gondoskodik:  

a) a  Körjegyz ség által ellátott közfeladat jöv beni ellátása módját, szervezeti formáját a 
K vágóörsi Közös Önkormányzati Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) létrehozásáról 
szóló megállapodásban, illetve a Hivatal alapító okiratában határozta meg; 

b) az eszközök és források leltározásáért és a vagyonátadás lebonyolításáért a körjegyz 
felel s; határid : 2012. december 31.; 

c) az éves költségvetési beszámoló elkészítéséért a Hivatal jegyz je felel s az 
államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének 
sajátosságairól szóló 249/2000. (XII. 24.) Korm. rendeletben meghatározott 
határid ben; 

d) foglalkoztatottakkal kapcsolatos intézkedések: 
d. 1. ) a Hivatal általi továbbfoglalkoztatásra 7 f számára van lehet ség; 
d. 2.) 1 f átadásra kerül a járási hivatalhoz; az átadás lebonyolítása a körjegyz 
feladata; határid : 2012. december 31. 
d. 3.) 1 f jogviszonyát a Mötv. 146/E. § (1) bekezdésében foglaltak szerint meg kell 
szüntetni; felel s: körjegyz ; határid : 2012. december 31.  
d. 4.) 0,5 f

 

hivatalsegéd munkaviszonyát meg kell szüntetni, illetve átcsoportosítani 
K vágóörs Község Önkormányzatához; felel s: körjegyz ; határid : 2012. december 
31.   

A Képvisel -testület utasítja a polgármestert, hogy intézkedjen a Körjegyz ség 
megsz nésének törzskönyvi nyilvántartáson való átvezetése iránt.  

Felel s: , polgármester 
Határid : 2012. december 20.   

K vágóörs, 2012. december 7.           

Dr. Szabó Tímea               
körjegyz

   


