
A FELCSÚTI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 
LÉTREHOZÁSÁRÓL ÉS FENNTARTÁSÁRÓL 

 
szóló 

 
M E G Á L L A P O D Á S  

 
1. számú módosítása 

 
 

Felcsút Községi Önkormányzata Képviselő- testülete, Alcsútdoboz Települési Önkormányzat 
Képviselő- testülete, Csabdi Község Önkormányzat Képviselő- testülete, Tabajd Község 
Önkormányzat Képviselő- testülete és Vértesacsa Község Önkormányzat Képviselő- testülete 
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 85.§ (1) 
bekezdésébe foglalt felhatalmazással élve igazgatási feladataik ellátására létrehozott Felcsúti 
Közös Önkormányzati Hivatal létrehozásáról és fenntartásáról szóló megállapodást 2015. 
január 1. napjától az alábbiak szerint módosítják: 
 
1.) A megállapodás 6.3.1. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
 
„6.3.1. A Közös Önkormányzati Hivatal az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról 
szóló 368/2011 (XII.31.) Korm. rendelet (továbbiakban: Ávr.) 8.§ (3) bekezdése alapján saját 
gazdasági szervezettel rendelkező költségvetési szerv, amely ellátja:  

a) a Kastély Óvoda (8086 Felcsút, Fő u. 56.) 

b) az Oltalom Szociális Családsegítő és Gyermekjóléti Intézmény (8086 Felcsút, Fő u. 75.) 

c) a Vértesacsai Szivárvány Német Nemzetiségi Óvoda ( 8089 Vértesacsa, Vendel tér 12.)  

d) az Esély Szociális, Családsegítő és Gyermekjóléti Intézmény Fenntartó Társulás (8086 
Felcsút, Fő u. 75.) 

e) Csabdi Napraforgó Óvoda (2064 Csabdi, Szabadság u. 35.) 

f) Háromhárs Óvoda (8088 Alcsútdoboz, Béke u. 17.) 

költségvetési szervek pénzügyi gazdálkodási feladatait.” 
 
2.) A megállapodás 6.3.3. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
 
„6.3.3. A Kastély Óvoda (8086 Felcsút, Fő u. 56.) Ávr. 7.§ (2) a) pontja szerinti gazdálkodási 
tevékenységei közvetlen ellátása a Közös Önkormányzati Hivatal székhely-hivatalában 
Felcsúton,  

az Oltalom Szociális Családsegítő és Gyermekjóléti Intézmény (8086 Felcsút, Fő u. 75.) és az 
Esély Szociális, Családsegítő és Gyermekjóléti Intézmény Fenntartó Társulás (8086 Felcsút, 
Fő u. 75.) a Közös Önkormányzati Hivatal Tabajdi Kirendeltségén, 

a Vértesacsai Szivárvány Német Nemzetiségi Óvoda (8089 Vértesacsa, Vendel tér 12.) és a 
Vértesacsai Német Nemzetiségi Önkormányzat a Közös Önkormányzati Hivatal Vértesacsai 
Kirendeltségén, 

Csabdi Napraforgó Óvoda (2064 Csabdi, Szabadság u. 35.) a Közös Önkormányzati Hivatal 
Csabdi Kirendeltségén, 



Háromhárs Óvoda (8088 Alcsútdoboz, Béke u. 17.) és a Felcsúti Közös Önkormányzati Hivatal 
(8086 Felcsút, Fő u. 75.) a Közös Önkormányzati Hivatal Alcsútdobozi Kirendeltségén 

történik. 

A pénzügyi előadók gazdasági szervezetet alkotnak a gazdasági vezető közvetlen szakmai 
irányítsa mellett.” 
 
3.) A megállapodás 8.3.7. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
 
„8.3.7.1. A szerződő képviselő-testületek megállapítják, hogy a közös önkormányzati hivatal 
költségvetésében jóváhagyott kiadásokat a társult Önkormányzatok a tárgyév január 1-jei 
statisztikai létszám szerinti lakosságszám arányában biztosítják. E költségeket a közös 
önkormányzati hivatal elkülönített költségvetésében kell előirányozni. A szerződő képviselő-
testületek megállapítják továbbá, hogy a Közös Önkormányzati Hivatal székhely-települése, 
Felcsút Községi Önkormányzat a Közös Önkormányzati Hivatal részére a dologi kiadások 
fedezésére kiegészítő támogatást biztosít 3 millió Ft összeghatárig azzal, hogy a kiegészítő 
támogatás felhasználásához Felcsút Község Polgármestere egyetértése szükséges. 
 
8.3.7.2. A szerződő képviselő-testületek megállapítják, hogy a közös önkormányzati hivatal 
jogelődjének 2013. évi költségvetésében – a körjegyzőségi ösztönző támogatás megszűnése 
kapcsán – Felcsút és Tabajd községeket többlet-finanszírozási kötelezettség terhelte. 
Alcsútdoboz, Csabdi és Vértesacsa községek Képviselő-testületei kötelezettséget vállalnak arra, 
hogy a korábbi körjegyzőségi megállapodás alapján településükre jutó jegyző/aljegyzői 
munkaórák arányában számítva a Felcsút és Tabajd községeket terhelő többlet-finanszírozás 
rájuk eső részét a közös önkormányzati hivatal 2015. évi költségvetésébe egyszeri 
támogatásként befizetik, melyeket a közös önkormányzati hivatal tárgyévi dologi kiadásaira 
kell fordítani.” 
 
4.) A megállapodás 8.3.11. pontja hatályát veszti. 
 
5.) A megállapodás 9.1. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
 
„9.1. A Közös Önkormányzati Hivatal szabályzatait a jegyző készíti el.”  
 
6.) A megállapodás 9.5.1. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
 

„a) jegyző: 1 fő 
b) aljegyző: 1 fő 
c) személyügyi ügyintéző: 1 fő 
d)  
e) pénzügyi előadó: 5 fő (ebből egy fő gazdasági vezető) 
f) adóügyi előadó: 4 fő 
g) pályázati referens: 0,5 fő 
h) igazgatási előadó: 4 fő 
i) szociális ügyintéző: 3,5 fő 
j) iktató: 1 fő  
k) jegyzőkönyvvezető: 2 fő” 

 
7.) A megállapodás 9.5.2. pontja hatályát veszti. 
 



8.) A megállapodás 9.5.3. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
 
„9.5.3. A hivatali székhely és a hivatali kirendeltségek jegyző, aljegyző és két fő 
jegyzőkönyvvezető nélkül vett létszáma az alábbi: 
 

• Felcsúti Székhely  6 fő  
• Alcsútdobozi Kirendeltség 3,5 fő 
• Csabdi Kirendeltség  3 fő 
• Tabajdi Kirendeltség  2,5 fő 
• Vértesacsai Kirendeltség 4 fő” 

 
9.) A megállapodás 9.5.7. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
 
„9.5.7. A közös önkormányzati hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők közszolgálati 
jogviszonyára vonatkozó szabályozás egységes, mind a közös önkormányzati hivatal 
székhelyén, mind annak kirendeltségein dolgozó köztisztviselők személyi juttatásai azonosak. A 
közös önkormányzati hivatalban foglalkoztatott köztisztviselőkre vonatkozó közszolgálati 
rendelet megalkotására a székhely-település képviselő-testülete jogosult, melyhez a társult 
önkormányzatok hozzájárulása szükséges. A közszolgálati szabályzat megalkotására a jegyző 
jogosult.” 
 
10.) A megállapodás 10.8. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
 
„10.8. A Közös Önkormányzati Hivatal székhelyén és kirendeltségein a jegyző és az aljegyző 
az alábbiak szerint ügyfélfogadást biztosít: 
 
a) Hétfő, szerda és pénteki napokon a jegyző a Közös Önkormányzati Hivatal székhely 
hivatalában látja el munkáját, melyből hétfői napokon 9.00 órától – 12.00 óráig jegyzői 
fogadóórát is tart. 
 
b) A keddi napokon 9.00 órától – 12.00 óráig és a csütörtöki napokon 13.00 órától - 16.00 óráig 
a jegyző a Csabdi Kirendeltségen látja el a munkáját. 
 
c) A jegyző a keddi napokon 13.00 órától – 16.00 óráig és csütörtöki napokon 9.00 órától - 
12.00 óráig az Alcsútdobozi Kirendeltségen látja el a munkáját. 
 
d) Az aljegyző hétfő, szerdai napokon a Vértesacsai Kirendeltségen látja el a munkáját, melyből 
szerdai napokon 9.00 órától – 12.00 óráig és 13.00 órától – 16.00 óráig aljegyzői fogadóórát 
is tart. 
 
e) Az aljegyző a keddi és a csütörtök és pénteki napokon a Tabajdi Kirendeltségen látja el a 
munkáját és egyben kedden 9.00 órától – 12.00 óráig és 13.00 órától – 16.00 óráig aljegyzői 
fogadóórát is tart. 
 
f) Az aljegyző csütörtöki napokon az Alcsútdobozi Kirendeltségen 13.00 órától – 16.00 óráig 
aljegyzői fogadóórát is tart és a keddi napokon a Csabdi Kirendeltségen 9.00 órától – 12.00 
óráig aljegyzői fogadóórát is tart. 
 
g) A jegyző közvetlenül ellátja a Közös Önkormányzati Hivatal székhely hivatalában Felcsúton, 
az Alcsútdobozi Kirendeltségen, a Vértesacsai Kirendeltségen a képviselő-testületek és a 



Csabdi Kirendeltségen a képviselő-testületek, a települési képviselők működésével kapcsolatos 
igazgatási feladatokat, a polgármesterek hatáskörébe tartozó államigazgatási döntések 
előkészítését és végrehajtását. 
 
h) Az aljegyző közvetlenül ellátja a Tabajdi Kirendeltségen a képviselő-testület, továbbá 
valamennyi településen a bizottságok és a Vértesacsai Német Nemzetiségi Önkormányzat 
működésével kapcsolatos igazgatási feladatokat, a polgármesterek hatáskörébe tartozó 
államigazgatási döntések előkészítését és végrehajtását. 
 
i) Az aljegyző ellátja valamennyi településen a jegyzői és polgármesteri hatáskörbe tartozó 
hatósági munka felügyeletét és a döntések szakmai előkészítését.” 
 
11.) A megállapodás 11. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
 
„11. A Közös Önkormányzati Hivatal szervezeti felépítése 
 
11.1. A Közös Önkormányzati Hivatal az alábbi szervezeti egységekre tagozódik: 
 
  I. Jegyző 

II. Aljegyző 
 
 III.  Jegyzőkönyvvezető I. 
  Jegyzőkönyvvezető II. 
 

IV. Közös Önkormányzati Hivatali székhely (Felcsút) 
  Pénzügyi ügyintéző  

Adóügyi ügyintéző  
Szociális ügyintéző 
Személyügyi ügyintéző 

  Pályázati és igazgatási ügyintéző  
  Iktató 

 
V. Alcsútdobozi kirendeltség  

Szociális ügyintéző  
Pénzügyi ügyintéző 
Adóügyi ügyintéző (0,5 fő) 
Igazgatási ügyintéző  

 
 VI. Csabdi kirendeltség  

Pénzügyi ügyintéző  
Adóügyi ügyintéző  

  Igazgatási ügyintéző  
 
 VII. Tabajdi kirendeltség  

Szociális és igazgatási ügyintéző,  
Pénzügyi ügyintéző  
Adóügyi ügyintéző (0,5 fő) 
 

VIII. Vértesacsai kirendeltség  
Pénzügyi ügyintéző  



Adóügyi ügyintéző 
Igazgatási ügyintéző 
Szociális ügyintéző” 

 
12.) A megállapodás 12.1. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
 
„12.1. A szerződő képviselő-testületek a Közös Önkormányzati Hivatal működésével 
kapcsolatban az alábbi körben egyetértési jogot gyakorolnak: 
 

a) A Közös Önkormányzati Hivatal költségvetésének megállapítása, módosítása, 
zárszámadásának elfogadása. 

b) A Közös Önkormányzati Hivatal munkájáról szóló éves beszámoló megtárgyalása. 
c) A Közös Önkormányzati Hivatal szabályszerűségi, pénzügyi és teljesítmény 

ellenőrzése.” 
 
13. A megállapodás aláírását követően 2015. január 1. napján lép hatályba. 
 
A Megállapodást annak elolvasása, tartalmának megértése után a Képviselő-testületek nevében 
eljáró Polgármesterek, mint az önkormányzati akarattal teljességgel megegyezőt 
helybenhagyólag és saját kezűleg aláírták. 
 
 

Mészáros Lőrinc     Dr. Sisa András 
  Felcsút község polgármestere                         jegyző  
 
 

Tóth Erika     Huszárovics Antal 
  Alcsútdoboz polgármestere    Csabdi község polgármestere 
 
 

Bárányos Csaba    Kovács Zoltán 
        Tabajd község polgármestere    Vértesacsa község polgármestere 
 
 
 
Záradék:  
 
Jelen megállapodást 
 
Felcsút Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a …/2014 (….) számú,  

Alcsútdoboz Települési Önkormányzat Képviselő-testülete a …/2014 (….) számú 

Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testülete a …/2014 (….) számú 

Tabajd Község Önkormányzat Képviselő-testülete a …/2014 (….) számú 

Vértesacsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete a …/2014 (….) számú 

határozatával hagyta jóvá. 


