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ELŐTERJESZTÉS 
MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

2021. december 16-i ülésére 
a Közös Önkormányzati Hivatal alapítására és fenntartására vonatkozó megállapodás 

módosításáról  
 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 
   Sávoly Község Önkormányzata 2013. április 1. napjától tartozik a Marcali Közös Önkormányzati 
Hivatalhoz, melyet ekkor Marcali Város, Kelevíz Község és Sávoly Község Önkormányzata 
alapított. Kelevíz Község 2015. január 1. napjával kivált, így ettől a dátumtól két település 
feladatait látja el a Hivatal. A jelen előterjesztés szerint az aktuális változások miatt módosítani 
javasoljuk a Közös Önkormányzati Hivatal alapítására és fenntartására vonatkozó 
megállapodást.  

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011.évi CLXXXIX. tv. (továbbiakban: Mötv.) 85.§ 
alapján  

„(3c) A közös önkormányzati hivatal létrehozásáról szóló megállapodást és a kormányhivatal 
vezetője által pótolt közös önkormányzati hivatali megállapodást az érintett önkormányzatok 
szabadon módosíthatják. A módosító megállapodást a közös önkormányzati hivatal jegyzője 
megküldi az illetékes kormányhivatal részére. 

(3d) A kormányhivatal a bíróságtól a módosító megállapodás kézhezvételétől számított 
harminc napon belül kérheti a módosító megállapodás érvénytelenségének megállapítását, ha 
a módosítás a közös önkormányzati hivatal működését ellehetetleníti. 

(3e) A módosító megállapodás hatálybalépésének időpontja 
a) a kormányhivatal (3d) bekezdésben meghatározott keresetindítási jogáról történő 

lemondását követő nap, 
b) ha a kormányhivatal a számára a (3d) bekezdésben biztosított keresetindítási határidőben 

nem nyújt be keresetet, a keresetindítási határidő leteltét követő nap, 
c) ha a bíróság jogerős döntésével elutasítja a kormányhivatal keresetét, a döntés jogerőre 

emelkedésének napja, vagy 
d) ha a módosító megállapodásban a megállapodás hatálybalépésének megjelölt időpontja az 

a)-c) pontokban meghatározott időpontoknál későbbi időpont, akkor a módosító 
megállapodásban megjelölt nap.” 

 
   Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a megállapodás módosítását a jelen 
előterjesztéshez mellékelt tartalommal fogadja el és annak hatályba lépését az Mötv.-ben 
foglalt keresetindítási határidő lejártát követő nappal  fogadja el!  
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Határozati javaslat 
 
Marcali Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Közös Önkormányzati Hivatal 
alapítására és fenntartására vonatkozó megállapodás módosítását az előterjesztéshez mellékelt 
tartalommal jóváhagyja. A módosítás hatályba lépésének napja a kormányhivatal keresetindítási 
joga lejártát követő nap.  
 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására. 
 
Felelős: Dr. Sütő László, polgármester 
               Bödőné Dr. Molnár Irén jegyző a kormányhivatalnak történő megküldésért 
Határidő: értelem szerint 
 
 
Marcali, 2021.december 10. 
 
                                                                                                 Dr. Sütő László  
                          polgármester 
 


