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Tisztelt Képviselő-testület! 

 
A Felcsút-Alcsútdoboz-Csabdi-Tabajd-Vértesacsa Községek Körjegyzősége 2013. február 28. 
napjáig működött. A Körjegyzőséget létrehozó megállapodás akként rendelkezett, hogy a 
körjegyző és az aljegyző vonatkozásában az állami normatíva által nem fedezett költségeket a 
körjegyző esetében Felcsút önkormányzata, az aljegyző esetében Tabajd önkormányzata 
viseli. 
 

Sajnálatos módon a 2013. évi költségvetési törvény a körjegyzőségek ösztönző támogatását 
megszüntette, így az év első két hónapjában a Körjegyzőség ilyen támogatás nélkül működött. 
Ebben az időszakban az átalakulás folyamatban volt, valamint 2012. december 15-től a 
korábbi körjegyző jogviszonya már megszűnt, az új körjegyző pedig 2013. január 16-tól lépett 
hivatalába. (A decemberben számfejtett bérjellegű kiadások is áthúzódtak a 2013. évre.) 
 

A megállapodás értelmében így erre az időszakra a két települést jelentős összegű, ám eltérő 
időszakra kiterjedő többletteher sújtotta: Tabajd esetében 1.631.448.- Ft, Felcsút esetében 
955.151.- Ft. 
 

Tabajd polgármestere a helyzet rendezése érdekében már az önkormányzati választások előtt 
levélben megkereste az érintett polgármestereket, és kérte, hogy a keletkezett 
többletköltségekhez lakosságszám-arányosan járuljanak hozzá, hiszen a jegyzői feladatok a 
kérdéses időszakban is folyamatosan ellátásra kerültek, illetőleg az állami finanszírozás 
hátrányos megváltozására okkal nem számíthatott egyetlen önkormányzat sem.  

A később tárgyalandó, a Körjegyzőség jogutódjaként működő Felcsúti Közös Önkormányzati 
Hivatal létrehozásáról és fenntartásáról szóló megállapodás módosításával kapcsolatos 
polgármesteri egyeztetésen Tabajd polgármestere kifejtette azon – korábbiakhoz képest 
korrigált – álláspontját, hogy a kérdéses időszakban ténylegesen az adott településre jutó 
körjegyzői/aljegyzői személyes jelenlét arányában – mely a lakosságszám-arányos 
megosztáshoz képest lényegesen kedvezőbb – csökkentse a másik három önkormányzat 
(Alcsútdoboz, Csabdi, Vértesacsa) a Tabajdot és Felcsútot terhelő többlet-kiadást. 

(A településeket érintő jegyzői jelenlét és az arányos költségek kimutatását az előterjesztéshez 
csatolt táblázat tartalmazza.) 
 
Ennek megfelelően a fenti többletköltségek időarányos, és a három településre eső összege az 
alábbi: 

- Alcsútdoboz  272.603.- Ft 
- Csabdi   272.603.- Ft 
- Vértesacsa  407.862.- Ft 

 
Az eddigi korrekt együttműködés és a közös teherviselés alkalmazása miatt etikailag 
mindenképpen helyes Tabajd felvetése, és ezúton javasolom a fenti összegek átvállalását. 
 
A jogutódlással megszűnt és más elszámolási módszerrel működő Körjegyzőség esetében a 
közvetlen visszautalás, avagy pénzeszköz-átadás már nem járható, ezért a megtérítés helyes 
módja a későbbiekben tárgyalandó közös hivatali megállapodás 8.3.7.2. pontja szerint célhoz 
kötött, közvetlen és egyszeri támogatás megfizetése lehet. Amennyiben a Tisztelt Képviselők a 
javaslatot támogatják, úgy már most lehetőségünk van arra, hogy valamely olyan célt is 
megfogalmazzunk, melynek támogatása valamennyi, a közös hivatalt alkotó település számára 
méltányolható és előnyös lehet. 
 



Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést vitassa meg és a határozati 
javaslatokat hagyja jóvá. 
 
Alcsútdoboz, 2014. november 14. 
 
        Tóth Erika 
        polgármester 
 
 
Határozati javaslat:  
 

Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
…/2014 (XI.27.) számú határozata 

a Felcsúti Közös Önkormányzati Hivatal részére egyszeri céltámogatás nyújtásáról 
 

Alcsútdoboz Települési Önkormányzat Képviselő-testülete a Felcsút és Tabajd községek 
önkormányzatait a Felcsút-Alcsútdoboz-Csabdi-Tabajd-Vértesacsa Községek Körjegyzősége 
2013. évi működése során a körjegyzőségi ösztönző támogatás megszűnésével keletkezett 
többlet-kiadások kompenzálására a Körjegyzőség jogutódjaként létrejött Felcsúti Közös 
Önkormányzati Hivatal 2015. évi működéséhez egyszeri 272.603.- Ft összegű céltámogatást 
nyújt, melyet a Hivatal informatikai beszerzésre köteles fordítani. 
 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a támogatói okirat aláírására. 
 

Felelős: Polgármester 
Határidő: 2015. január 31. 
 

 


