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Tisztelt Képviselő-testület! 

 
A Felcsúti Közös Önkormányzati Hivatal létrehozásáról és fenntartásáról az érintett öt 
önkormányzat képviselő-testülete 2013. március 1-i hatállyal rendelkezett és fogadta el a 
működés módját meghatározó alapdokumentumokat.  
A helyhatósági választásokat követően valamennyi, a megállapodást 2013-ban elfogadó 
önkormányzat a további közös működés és együttműködés mellett foglalt állást, így a hivatali 
megállapodás – összetételbeli és illetékességi terület változása miatti – gyökeres módosítása 
nem szükséges.  
Ennek ellenére a gyakorlati – közel két éves – működés rámutatott néhány olyan területre, 
mely racionalizálandó, avagy ezek szabályozása pontosítandó.  
Az alább ismertetett tervezett módosítások a közös működés szorosabbá tételét és a szakmai 
munka egyenletesebb eloszlását eredményezhetik. A tervezet elkészítésekor figyelembe vettük 
az egyes önkormányzatok állandó kirendeltségek fenntartása iránti igényét, és igyekeztük a 
hivatali létszámot ennek alapján szétosztani, úgy, hogy a lakosság minél kevésbé érezze azt, 
hogy a helyi ügyintézés lehetőségét elveszti.  
 
A megállapodás módosítása sorrendben az alábbi szabályozási pontokat érinti: 
 
6.3.1 A társulási fenntartásból önkormányzati fenntartásba kerülő alcsútdobozi és csabdi 
óvodák könyvelési feladatainak ellátását a közös önkormányzati hivatal látja el, hasonlóan a 
jogi személyiségű Esély Szociális, Családsegítő és Gyermekjóléti Intézmény Fenntartó 
Társuláshoz. 
 
6.3.3 A 6.3.1-re figyelemmel módosítandó a könyvelési feladatok végzésének tényleges 
helyszíne. Az egy irodában működő közös pénzügyi csoport hiányában az egyes településeken 
dolgozó pénzügyes kollégákhoz 2-3 db önálló intézmény fog tartozni. A gazdasági szervezetet 
az öt fő pénzügyi ügyintéző és a közülük kikerülő gazdasági vezető alkotja. 
 
8.3.7.1. Felcsút a közös hivatal dologi kiadásaihoz minden költségvetési évben – a 
lakosságszám-arányos hozzájáruláson felül – hárommillió forint összegű többlet-támogatás 
biztosítását vállalta. A módosítást követően ez a támogatási összeg fennmarad, azonban azzal 
a kiegészítéssel, hogy a hárommillió forint felhasználása vonatkozásában Felcsút község 
polgármestere egyetértési jog gyakorlásával rendelkezhet. 
 
8.3.7.2. Ugyanitt a képviselő-testületek döntésétől függően a megállapodás 
kiegészülhet azzal rendelkezéssel, mely alapján – az aljegyző vonatkozásában 2012. december 
15.-2013. február 28., a jegyző vonatkozásában 2013. január 16. – február 28. közötti 
időszakban – a körjegyzőségi ösztönző támogatás megszűnése miatt Tabajd és Felcsút 
költségvetését terhelő kiadások feladatellátás arányában történő megtérítéséről születhet 
döntés. 
 
8.3.11 A rendszergazdai feladatellátás módjának megváltozásával, illetőleg a hivatkozott 
határozat hatályon kívül helyezésével ez a pont okafogyottá vált, így törlendő. 
 
9.1 A közös hivatali szabályzatok elfogadásához szükséges képviselő-testületi egyetértési 
jog kerül törlése, mivel a hivatal belső működéséért a jegyző felelős kizárólag. Az egyetértési 
jog gyakorlásának indoka az volt, hogy egyes gazdálkodási szabályzatok hatálya az 



önkormányzatokra is kiterjedt, azonban jelenleg úgy látjuk, hogy ezeket külön – a helyi 
sajátosságokra figyelemmel – célszerű szabályozni a jövőben. 
 
9.5.1 A hivatali munkakörök és feladatkörök átszervezésre kerülnek az alábbiak szerint: 

- a műszaki ügyintézői munkakör megszűnik 

- a pénzügyi előadók száma 6 főről 5 főre csökken úgy, hogy egyikük gazdasági vezetői 
megbízást kap, és a hivatal gazdasági szervezetét alkotják 

- az adóügyi előadók száma 6 főről 4 főre csökken 

- pályázati előadói státuszt hozunk létre 0,5 fővel 

- az igazgatási előadók száma 2 főről 4 főre nő (ebből 0,5 fő a pályázati előadói, 0,5 fő a 
szociális ügyintézői álláshellyel kerül összevonásra) 

- a szociális ügyintézők száma 4 főről 3,5 főre csökken 

- egy fő iktató álláshely jön létre és bevezetjük a központi iktatást 

- kettő fő jegyzőkönyvvezetői álláshely jön létre, akik valamennyi településen ellátják a 
képviselő-testületi, bizottsági ülésekkel összefüggő feladatokat 
 
9.5.2 A pont törlendő, mivel az ott részletezett és tervezett létszámcsökkentés nem valósult 
meg. 
 
9.5.3 A 9.5.1 pontban részletezettek szerint az egyes településekhez köthető létszámadatokat 
tartalmazza. 
 
9.5.7  A rendelkezés kiegészül a közszolgálati szabályzat megalkotásának kötelezettségével, 
illetőleg lehetőségével. 
 
10.8 A jegyzői és aljegyzői fogadóórák átalakításra kerülnek az alábbi munkaszervezési 
változtatások miatt: 

- A jegyző látja el a képviselő-testületek működésével kapcsolatos teendőket és részt vesz a 
képviselő-testületek ülésein Felcsút, Alcsútdoboz, Csabdi és Vértesacsa településeken. 

- Az aljegyző látja el a képviselő-testületek működésével kapcsolatos teendőket és részt vesz a 
képviselő-testületek ülésein Tabajd településen. 

- Az aljegyző látja el a bizottságok működésével kapcsolatos teendőket és részt vesz a 
bizottságok ülésein valamennyi településen. 

- Az aljegyző látja el a Vértesacsai Német Nemzetiségi Önkormányzat működésével 
kapcsolatos teendőket és részt vesz az ülésein. 

- Az aljegyző ellátja valamennyi településen a jegyzői és polgármesteri hatáskörbe tartozó 
hatósági munka felügyeletét és a döntések szakmai előkészítését. 
 
Fentiekre tekintettel a jegyzői fogadóórák – a hatósági ügykörök aljegyzőhöz kerülésével 
összhangban részben megváltoznak, valamint a munkavégzés helyszínei heti rendszerességgel 
átalakulnak. 
 
11.1 A szervezeti felépítés a 9.5.1 szerinti változásokat leköveti. 
 



12.1 A képviselő-testületek egyetértési joga törlendő a c) pont esetében a jogintézmény 
megszűnése, az e) pont esetében a fentebb írt jegyzői hatáskörre tekintettel. 
 
A tervezett módosítás valamennyi képviselő-testület jóváhagyását követően 2015. január 1. 
napjával léphet hatályba. 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést vitassa meg és a határozati 
javaslatokat hagyja jóvá. 
 
Felcsút, 2014. november  
 
      Huszárovics Antal 
        polgármester 
 
 
Határozati javaslat:  
 

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

a Felcsúti Közös Önkormányzati Hivatal létrehozásáról és fenntartásáról szóló 
megállapodás módosításáról 

 
Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Felcsúti Közös Önkormányzati Hivatal 
létrehozásáról és fenntartásáról szóló megállapodás 1. számú módosítását a határozat 
melléklete szerinti tartalommal jóváhagyja. 
 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a megállapodás 1. számú módosításának 
aláírására. 
 

Felelős: Polgármester 
Határidő: 2014. december 31. 
 

 


