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Tisztelt Képviselő- testület! 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban 

Mötv.) 81. § (3) bekezdés f) pontja szerint a jegyző évente beszámol a képviselőtestületnek a 

közös önkormányzati hivatal munkájáról. 

 

A hivatal munkájának szervezése során kiemelt feladat a képviselő-testületi, bizottsági ülések 

előkészítése, adminisztrációja, a döntések végrehajtása és az önkormányzati és államigazgatási 

hatósági ügyek intézése.  

 

A döntés célja, pénzügyi hatása  

A döntés célja a Közös Önkormányzati Hivatal 2021. évi tevékenységéről szóló beszámoló 

elfogadása, ezáltal a Hivatal jogszerű működésének biztosítása. A döntésnek közvetlen 

pénzügyi hatása nincs.  

 

 A döntéshez kapcsolódó jogszabályi környezet bemutatása 

 

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény    

47. §… 

(2) A javaslat elfogadásához az egyszerű többséget igénylő javaslat esetén a jelen levő 

önkormányzati képviselők, minősített többséget igénylő javaslat esetén az önkormányzati 

képviselők több mint a felének igen szavazata szükséges. A betöltetlen önkormányzati 

képviselői helyet a határozatképesség szempontjából betöltöttnek kell tekinteni. 

 

50. §  Minősített többség szükséges a 42. § 1., 2., 5., 6., 7. és 16. pontjában foglalt, továbbá a 

törvényben és a szervezeti és működési szabályzatban meghatározott ügyek eldöntéséhez, az 

önkormányzati képviselő kizárásához, az összeférhetetlenség, valamint a méltatlanság 

megállapításához, a képviselői megbízatás megszűnéséről való döntéshez, valamint a 46. § (2) 

bekezdés c) pontja szerinti zárt ülés elrendeléséhez. 

 

A Képviselő-testület hatásköre az 42. § -án , az egyszerű szavazattöbbség az Mötv. 47.§ (2) 

bekezdésén és 50. §-án alapul.  

Egyszerű többség: Az ülésen jelen lévő képviselők több mint felének (legalább 3 képviselő) 

egybehangzó szavazata az egyszerű többség. 

 

Kérem a beszámoló elfogadását! 

Gyöngyössolymos, 2022. május 13. 

 

        dr. Behan Anett Éva  

         Jegyző 
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Határozati javaslat 

 

Sz:                /2022. (V…)                     Tárgy: Gyöngyössolymosi Közös Önkormányzati  

      Hivatal 2021 évitevékenységéről szóló   

       beszámoló elfogadása 

 

 

HATÁROZAT 

 

Mátraszentimre Közégi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a „Beszámoló a 

Gyöngyössolymosi Közös Önkormányzati Hivatal 2021. évi tevékenységéről” tárgyú 

előterjesztést és az alábbi döntést hozza:  

 

1. Mátraszentimre Közégi Önkormányzat Képviselő-testülete a Gyöngyössolymosi Közös 

Önkormányzati Hivatal 2021. évi tevékenységéről szóló beszámolót az előterjesztés 

szerinti tartalommal elfogadja.  

2. A beszámoló a határozat 1. számú mellékletét képezi.   

 

Felelős: dr. Behan Anett Éva jegyző 

Határidő: azonnal 

 

 

 

Sz:                /2022. (V….)                     Tárgy: Gyöngyössolymosi Közös Önkormányzati  

      Hivatal 2021 évitevékenységéről szóló   

       beszámoló elfogadása 

 

 

HATÁROZAT 

 

Gyöngyössolymos Közégi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a „Beszámoló a 

Gyöngyössolymosi Közös Önkormányzati Hivatal 2021. évi tevékenységéről” tárgyú 

előterjesztést és az alábbi döntést hozza:  

 

1. Gyöngyössolymos Közégi Önkormányzat Képviselő-testülete a Gyöngyössolymosi 

Közös Önkormányzati Hivatal 2021. évi tevékenységéről szóló beszámolót az 

előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja.  

2. A beszámoló a határozat 1. számú mellékletét képezi.   

 

Felelős: dr. Behan Anett Éva jegyző 

Határidő: azonnal 

 

 
 

Az előterjesztés és a határozati javaslatok törvényesek! 

 

 

 

dr. Behan Anett Éva 

          Jegyző 


