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Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 134/2012. (XII.18.) számú határozata 
 

Nagylóki Közös Önkormányzati Hivatal létrehozására és működtetéséről szóló megállapodás 
elfogadásáról 

 
Hantos Község Önkormányzat Képviselőtestülete megtárgyalta a „Nagylóki Közös Önkormányzati 
Hivatal létrehozására és működtetésére vonatkozó Megállapodás megkötésére, s kapcsolódó döntések 
meghozatalára” vonatkozó előterjesztést, melyben foglaltakkal egyetértve az alábbi döntéseket hozza:  

I. 
Hantos Község Önkormányzat Képviselőtestülete a „Magyarország helyi önkormányzatairól” szóló 2011. 
évi CLXXXIX. törvény 84. § (1) bekezdésében foglalt feladatai közös ellátására Nagylók Község 
Önkormányzat Képviselőtestületével 2013. január 1-jei hatállyal, határozatlan időtartamra „Nagylóki 
Közös Önkormányzati Hivatal létrehozására és működtetésére” Megállapodást köt.  
A Képviselőtestület az előterjesztés 1. számú mellékletét képező Megállapodást jóváhagyja, s 
felhatalmazza a polgármestert annak aláírására.  

II. 
Hantos Község Önkormányzat Képviselőtestülete az „államháztartásról” szóló 2011. évi CXCV. törvény – 
Áht. – 8. § (2) bekezdése szerint közösen létrehozott Nagylóki Közös Önkormányzati Hivatal tekintetében 
az „államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról” szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. sz. rendelet 4. § (1) 
bekezdése c) pontjában foglaltak alapján rögzíti, hogy:  
a Nagylóki Közös Önkormányzati Hivatal irányító szerve: Nagylók Község Önkormányzat 
Képviselőtestülete, mely gyakorolja az Áht. 9. § (1) bekezdésében meghatározott irányítói jogkört az 
alábbi kivétellel:  
· A Közös Önkormányzati Hivatal Alapító Okiratának és annak módosításai elfogadására,  
· továbbá a Közös Önkormányzati Hivatal, mint helyi önkormányzati költségvetési szerv megszüntetésére 
továbbá éves költségvetése tekintetében engedélyezett létszáma s az Áht. 23. § (2) bekezdés b) pontjában 
nevesített előirányzatai megállapítására, s éves költségvetési beszámolója elfogadására Nagylók Község 
Önkormányzat Képviselőtestülete és Hantos Község Önkormányzat Képviselőtestülete együttesen 
jogosultak.  

 
III. 
 

Hantos Község Önkormányzata Képviselőtestülete és Nagylók Község Önkormányzata Képviselőtestülete 
közösen rögzíti, hogy a „Magyarország helyi önkormányzatairól” szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény – 
Mötv. – 146/D. § (2) bekezdésére figyelemmel a közöttük Nagylókon, 2009. június 25.-napján létrejött 
Nagylók - Hantos Községek Körjegyzősége létrehozására és fenntartására vonatkozó Megállapodás 2012. 
december 31. napjával hatályát veszti.  
 
 A Képviselő-testület utasítja a polgármestert, hogy a szükséges intézkedést tegye meg. 
 
Felelős:  Fischer József polgármester  
Határidő: azonnal  

 
 
 
 

 
 
   (: Fischer József  : ) sk.                                                              ( : Gálné Papp Erika : ) sk.                                       
         polgármester                                                                                              körjegyző   
    


