
M E G Á L L A P O D Á S  
 

A FELCSÚTI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 
LÉTREHOZÁSÁRÓL ÉS FENNTARTÁSÁRÓL 

 
Felcsút Község Önkormányzata Képviselő- testülete, Alcsútdoboz Település Önkormányzata 
Képviselő- testülete, Csabdi Község Önkormányzata Képviselő- testülete, Tabajd Község 
Önkormányzata Képviselő- testülete és Vértesacsa Község Önkormányzata Képviselő- 
testülete Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 85.§ (1) 
bekezdésébe foglalt felhatalmazással élve igazgatási feladataik ellátására Közös 
Önkormányzati Hivatalt alakítanak és tartanak fenn 2013. március 1. napjától az alábbiak 
szerint: 
 

1. A Közös Önkormányzati Hivatal hivatalos megnevezése:  

Felcsúti Közös Önkormányzati Hivatal 

 
2. A Közös Önkormányzati Hivatal kirendeltségeinek elnevezése:  

Felcsúti Közös Önkormányzati Hivatal Alcsútdobozi Kirendeltsége (8087 Alcsútdoboz, 
József Attila u. 5.) 

Felcsúti Közös Önkormányzati Hivatal Csabdi Kirendeltsége (2064 Csabdi, Szabadság u. 
44.) 

Felcsúti Közös Önkormányzati Hivatal Tabajdi Kirendeltsége (8088 Tabajd, Dózsa György 
u. 2.) 

Felcsúti Közös Önkormányzati Hivatal Vértesacsai Kirendeltsége (8089 Vértesacsa, 
Vörösmarty u. 2.) 

 
A kirendeltségek a települést érintő hatósági és önkormányzati ügyek helyben történő intézése 
céljából a Felcsúti Közös Önkormányzati Hivatal szervezeti egységeként működnek. 

3. A Közös Önkormányzati Hivatal székhelye:  

8086 Felcsút, Fő utca 75. 
 
4. A Közös Önkormányzati Hivatal bélyegző-körirata:  

Felcsúti Közös Önkormányzati Hivatal, 8086 Felcsút, Fő u. 75.  
 
5. A Közös Önkormányzati Hivatal illetékességi területe:  
 
Felcsút Községi Önkormányzat, Alcsútdoboz Település Önkormányzata, Csabdi Község 
Önkormányzata, Tabajd Község Önkormányzata és Vértesacsa Község Önkormányzata teljes 
közigazgatási területe. 
 
6. A Közös Önkormányzati Hivatal jogállása:  
 
6.1. Közös Önkormányzati Hivatal önálló jogi személy. 
 



6.2. A Közös Önkormányzati Hivatal létrehozása az érdekelt Önkormányzatok Magyar 
Államkincstárnál vezetett törzskönyvi nyilvántartási számait nem érinti. 
 

Felcsút Községi Önkormányzat nyilvántartási száma:    727563 
Alcsútdoboz Település Önkormányzata nyilvántartási száma:   727035 
Csabdi Község Önkormányzata nyilvántartási száma:    727640 
Tabajd Község Önkormányzata nyilvántartási száma:    727574 
Vértesacsa Község Önkormányzata nyilvántartási száma:    727080 
Vértesacsai Német  Nemzetiségi Önkormányzat nyilvántartási száma:  763381 

 
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. 

6.3.2. A Közös Önkormányzati Hivatal ellátja a Vértesacsai Német Nemzetiségi 
Önkormányzat pénzügyi gazdálkodási feladatait. 
 
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. 
 
6.4. A szerződő képviselő-testületek jelen Megállapodás határozattal történő jóváhagyásával 
egyidejűleg az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 11.§ (1) bekezdése alapján 



rögzítik, hogy a Közös Önkormányzati Hivatal a szerződő képviselő-testületek által 2013. 
február 28. napjáig közösen fenntartott Felcsút- Alcsútdoboz- Csabdi- Tabajd- Vértesacsa 
Községek Körjegyzősége jogutódlásával jön létre. 
 
7. A Közös Önkormányzati Hivatal feladatai: 
 
A Közös Önkormányzati Hivatal mind az öt település tekintetében ellátja: 
 

• az önkormányzatok, a képviselő- testületek és azok szervei működésével, az 
önkormányzati hatósági ügyek döntésre való előkészítésével, a döntések 
végrehajtásával összefüggő  
 

• az államigazgatási ügyek döntésre való előkészítésével és végrehajtásával összefüggő 
 
feladatokat 

 
 
 
 
8. A Közös Önkormányzati Hivatalt érintő költségek viselése 
 
8.1 A Közös Önkormányzati Hivatal létrehozásával összefüggő kiadásokat (bélyegzők, 
feliratok, táblák, stb.) a szerződő képviselő-testületek a Közös Önkormányzati Hivatal 
költségvetésében, lakosságszám-arányosan viselik. 
 
8.2 A szerződő képviselő-testületek kijelentik, hogy az igazgatási munka ellátásához szükséges 
személyi és tárgyi feltételeket az érintett településeken biztosítják és a székhely-településen, 
valamint minden további településen kirendeltség fenntartását biztosítják. 
 
8.3.1. A szerződő képviselő-testületek kijelentik, hogy a Közös Önkormányzati Hivatal 
fenntartásának költségeihez az egyes képviselő-testületek lakosságszám arányosan járulnak 
hozzá az alábbiak szerint. 
 
8.3.2. Amennyiben a Közös Önkormányzati Hivatal működési költségei a mindenkori 
költségvetési törvényben meghatározott és a jogosultsági feltételek alapján lehívható 
hozzájárulás összegét meghaladják, úgy a szerződő képviselő-testületek kijelentik, hogy a 
működési különbözet megtérítését lakosságszám arányosan vállalják. A társult 
önkormányzatok mind a lehívható, lakosságszám arányos hozzájárulást, mind a különbözeti 
összeget „önkormányzati hozzájárulás” jogcímén a Felcsút Község Önkormányzat OTP Bank 
Nyrt.-nél vezetett 11736020-15727567 számú számlájára utalják át 12 egyenlő részletben 
előre, minden hónap 15. napjáig.  
 
8.3.3. A Közös Önkormányzati Hivatal létrehozását megelőzően a jogelőd Felcsút- 
Alcsútdoboz- Csabdi- Tabajd- Vértesacsa Községek Körjegyzősége által vállalt 
kötelezettségek tekintetében a Közös Önkormányzati Hivatal köteles helytállni. 
 
8.3.4. A költségvetési évre vonatkozó teljes költségelszámolás az adott évre vonatkozó 
költségvetési beszámoló – zárszámadás – keretében történik, amelynek alapján, amennyiben 
maradvány keletkezne, úgy azt Közös Önkormányzati Hivatal átutalja a társult 
Önkormányzatok számlájára a zárszámadás jóváhagyását követő 30 napon belül. 



 
8.3.5. A szerződő képviselő-testületek megállapodnak abban, hogy a lakosságszám arányos 
hozzájárulást részben vagy egészben nem teljesítő Önkormányzattal szemben – mely a 
székhely Önkormányzat polgármestere írásbeli előzetes felszólítása ellenére 8 naptári napra 
vonatkozó fizetési póthatáridőre sem tesz eleget fizetési kötelezettségének – azonnali beszedési 
megbízás (inkasszó) nyújtható be, mely eljárás valamennyi költsége a mulasztó 
Önkormányzatot terheli. 
 
8.3.6. Alcsútdoboz Település Önkormányzata, Csabdi Község Önkormányzata, Tabajd Község 
Önkormányzata és Vértesacsa Község Önkormányzata kötelezettséget vállal arra, hogy 
felhatalmazó levélben bejelenti a számlavezető pénzintézetnek a székhely Önkormányzat 
megnevezését és pénzforgalmi jelzőszámát, mint azonnali beszedés megbízás benyújtására 
jogosultat azzal, hogy jelen Megállapodás hatályának időtartama alatt a felhatalmazást nem 
vonja vissza. A felhatalmazás pénzintézet által aláírt egy példányát a társult Önkormányzat 
köteles Felcsút Község Önkormányzata Polgármesterének átadni. 
 
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. 
 
8.3.8. A jegyző, az aljegyző és gazdasági vezető költségtérítését (saját tulajdonú 
személygépkocsi hivatalos célú használatának költsége, limitált összegben hivatali 
mobiltelefon költség) és továbbképzési költségét a társult Önkormányzatok a tárgyév január 
1-jei statisztikai létszám szerinti lakosságszám arányában biztosítják. E költségeket a közös 
önkormányzati hivatal elkülönített költségvetésében kell előirányozni. 
 
8.3.9. A közös önkormányzati hivatali működés során felmerülő hivatali ügyintézéssel 
kapcsolatos dologi költségeket (papír, írószer, telefon, vezetékes és mobiltelefon, internet, 
telefax, stb.) a közös önkormányzati hivatal székhelye elhelyezésére szolgáló épület 
vonatkozásában Felcsút Községi Önkormányzat, a közös önkormányzati hivatal 
kirendeltségeire vonatkozóan Alcsútdoboz Település Önkormányzata Csabdi Község 
Önkormányzata, Tabajd Község Önkormányzata és Vértesacsa Község Önkormányzata 
viselik. A költségeket a közös önkormányzati hivatal éves költségvetése nem tartalmazza, azok 
közvetlenül az érintett Önkormányzatok éves költségvetésének részét képezik. 
 



8.3.10. A közös önkormányzati hivatal székhelye elhelyezésére szolgáló hivatali épület 
fenntartásáról, működtetéséről (fűtés, világítás, takarítás, közműdíjak, stb.), karbantartásáról 
saját költségviselése mellett Felcsút Község Önkormányzata, a közös önkormányzati hivatal 
kirendeltségeinek elhelyezését szolgáló hivatali épületek fenntartásáról, működtetéséről (fűtés, 
világítás, takarítás, közműdíjak, stb.) karbantartásáról Alcsútdoboz Település 
Önkormányzata, Csabdi Község Önkormányzata, Tabajd Község Önkormányzata és 
Vértesacsa Község Önkormányzata gondoskodik. A költségeket a közös önkormányzati hivatal 
éves költségvetése nem tartalmazza, azok közvetlenül az érintett Önkormányzatok éves 
költségvetésének részét képezik. 
 
8.3.11. – hatályon kívül 
 
8.4. A Közös Önkormányzati Hivatal ingatlan vagyonnal nem rendelkezik. A Közös 
Önkormányzati Hivatal székhelyének hivatalában lévő ingatlan és ingó vagyon Felcsút 
Község Önkormányzat tulajdona. A Közös Önkormányzati Hivatal Kirendeltségein lévő 
ingatlan és ingó vagyon a Kirendeltségnek helyet adó Önkormányzatok tulajdona. 
 
8.5.1. A Közös Önkormányzati Hivatal a Megállapodás mellékletét képező 2013. február 28. 
napjával felveendő leltár szerint rendelkezésére bocsátott vagyontárgyakat (ingatlanok, tárgyi 
eszközök, berendezési tárgyak és egyéb ingóságok) feladatai ellátásához szabadon 
használhatja, de nem idegenítheti el, nem terhelheti meg az érintett Önkormányzat képviselő-
testületének jóváhagyása nélkül. Pótlásukhoz, cseréjükhöz szintén az érintett képviselő-
testület hozzájárulása szükséges. 
 
8.5.2. A leltárban szereplő egyes vagyontárgyak változatlanul a tagi Önkormányzatok 
tulajdonában maradnak, kizárólag az ingyenes használat joga illeti meg a Közös 
Önkormányzati Hivatalt. 
 
8.5.3. Jelen Megállapodás megszűnése esetén a mellékletben szereplő vagyontárgyak 
használati joga ismét a jogot biztosító Önkormányzatot illeti meg.  
 
8.5.4. Jelen Megállapodás hatálya alatt a Közös Önkormányzati Hivatal működése során, 
annak költségvetése terhére vásárolt, vagy egyéb jogcímen szerzett vagyon (tárgyi eszköz, 
egyéb ingóság) a Közös Önkormányzati Hivatal tulajdonába kerül. A Közös Önkormányzati 
Hivatal költségvetése terhére vásárolt eszközök beszerzéséhez és egyéb Közös Önkormányzati 
Hivatali pályázatok benyújtásához az önerőt a fejlesztés mértékének megfelelően az 
Önkormányzatok külön- külön viselik. 
 
8.5.5. Jelen Megállapodás megszűnése esetén a 8.5.4. pont szerinti vagyontárgyak 
megosztása az Önkormányzatok által a vásárláskor viselt költségek arányában történik, oly 
módon, hogy a vagyontárgy azon Önkormányzat tulajdonában marad, melynek tulajdonában 
lévő hivatali helyiség felszerelését képezte a vagyontárgy, az érintett Önkormányzat pedig a 
társult Önkormányzatok tulajdoni hányadát a megszűnés időpontjában fennálló forgalmi 
értékén pénzben megváltja. 
 
8.5.6. A más szervtől kapott, ingyenesen átvett és a megszűnéskor meglévő vagyontárgyak 
megosztása oly módon történik, hogy a vagyontárgy azon Önkormányzat tulajdonában 
marad, amelynek tulajdonában lévő hivatali helyiség felszerelését képezte. 
 
9. A Közös Önkormányzati Hivatal szervezetére, működésére vonatkozó szabályok 



 
9.1. A Közös Önkormányzati Hivatal szabályzatait a jegyző készíti el. 
 
9.2. A Közös Önkormányzati Hivatal ügyrendjét Felcsút Községi Önkormányzatának 
Képviselő-testülete fogadja el és hagyja jóvá Alcsútdoboz, Csabdi, Tabajd, Vértesacsa 
Községek Önkormányzatai Képviselő-testületeinek előzetes írásbeli véleményének kikérésével.  
 
9.3 A Közös Önkormányzati Hivatalt a jegyző vezeti. A jegyzőt Felcsút, Alcsútdoboz, Csabdi, 
Tabajd, Vértesacsa polgármesterei nevezik ki és mentik fel. A kinevezéshez és a felmentéshez 
a polgármesterek lakosságszám-arányosan számított többségi szavazata szükséges. A jegyző 
tekintetében az egyéb munkáltatói jogokat Felcsút Község Polgármestere gyakorolja. 
 
9.4.1. A jegyzőt az aljegyző helyettesíti, ellátja a jegyző által meghatározott feladatokat. 
 
9.4.2. Az aljegyző tekintetében az egyéb munkáltatói jogokat a jegyző gyakorolja. Az aljegyzőt 
Felcsút, Alcsútdoboz, Csabdi, Tabajd, Vértesacsa polgármesterei a jegyző javaslatára nevezik 
ki és mentik fel. A kinevezéshez és a felmentéshez a polgármesterek lakosságszám-arányosan 
számított többségi szavazata szükséges. 
 
9.5.1. A Felcsúti Közös Önkormányzati Hivatal összesített hivatali létszáma: 23 fő, az 
alábbiak szerint:  
 

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 

 
9.5.2. – hatályon kívül 
 
 
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 

 
9.5.4. A Felcsúti Közös Önkormányzati Hivatal munkavállalói tekintetében a munkáltatói 
jogot a jegyző gyakorolja. 
 



9.5.5. A jegyző a munkáltatói jogkör-gyakorlása körében a köztisztviselők kinevezéséhez, 
felmentéséhez, jutalmazásához a 9.5.6. pontban meghatározottak szerint a szerződő képviselő-
testületek polgármestereinek egyetértése szükséges. 
 
9.5.6. Az egyetértési jog gyakorlása érdekében a jegyző a tervezett munkáltatói döntés előtt 
köteles a szerződő képviselő-testületek polgármestereit megkeresni. A Polgármesterek az 
Mötv. 81. § (4) bekezdése alapján az őket megillető egyetértési jogot az általuk meghatározott 
körben gyakorolják. A Polgármesterek már most megállapodnak az egyetértési jog 
gyakorlásáról akként, hogy felhatalmazzák Felcsút Község Polgármesterét, hogy a közös 
önkormányzati hivatali székhely köztisztviselői tekintetében; továbbá felhatalmazzák a 
kirendeltségek címe szerint érintett Önkormányzatok Polgármestereit, hogy településük 
kirendeltségének köztisztviselői tekintetében az egyetértési jogot gyakorolják. 
 
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. 
 
9.5.8. A közös önkormányzati hivatal saját honlapot működtet, melyen közzéteszi a közös 
önkormányzati hivatal valamint a társult önkormányzatok gazdálkodásával és működésével 
kapcsolatos, kötelező közzététellel érintett információkat, és adatokat.  
 
10. A jegyző feladatai: 
 
10.1. Ellátja a képviselő- testületek, a bizottságok és a települési képviselők működésével 
kapcsolatos igazgatási feladatokat. 
 
10.2. Ellátja a polgármesterek hatáskörébe tartozó államigazgatási ügyek döntésre történő 
előkészítését és végrehajtását. 
 
10.3. A jegyző, az aljegyző, vagy a jegyző megbízottja köteles mindegyik Képviselő-testület és 
bizottság ülésén részt venni és ott a szükséges tájékoztatást megadni.  
 
10.4. A jegyző évente beszámol valamennyi képviselő-testületnek a Közös Önkormányzati 
Hivatal munkájáról. 
 
10.5. Dönt a hatáskörébe utalt ügyekben 
 
10.6. Döntésre előkészíti azokat a hatósági ügyeket, amelyeket a polgármesterek adnak át. 
 
10.7. A jegyzőt távollétében az aljegyző helyettesíti. 
 
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 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 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” 
 

11.2. A Közös Önkormányzati Hivatal állandó kirendeltségei közül Alcsútdobozon és Csabdin 
a jegyző, Tabajdon és Vértesacsán az aljegyző, hangolja össze a munkafeladatokat. A 
Kirendeltség sem a hatósági tevékenységben, sem a Közös Önkormányzati Hivatali 
költségvetés felhasználásában önálló hatáskörökkel nem rendelkezik, az egységes Közös 
Önkormányzati Hivatal belső szervezeti egységeként működik. 
 
A Kirendeltségek elkülönítetten végzik azokat a feladatokat, melyek a települések 
önállóságából adódnak, és amelyek nem vonhatóak össze a Közös Önkormányzati Hivatal 
létrehozása miatt. 
 
12. A szerződő Képviselő-testületek egyetértési jogának köre 
 
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. 
 
12.2. Az egyetértési jogot a szerződő képviselő-testületek akként gyakorolják, hogy a 12.1. 
pont a)-e) alpontjaiban meghatározott döntés előtt a székhely-település polgármestere a 
döntés tervezetének megküldésével megkeresi a társult önkormányzatok képviselő-testületeit, 



amelyek támogató tartalmú döntésének beérkezését követően a székhely-település képviselő-
testülete is meghozza saját döntését.  
 
12.3. Amennyiben a döntés tervezetével valamely szerződő képviselő-testület nem ért egyet, 
úgy a székhely-település polgármestere 8 napon belül – egyeztetést követően – új javaslattal 
keresi meg a képviselő-testületeket. 
 
13. A Közös Önkormányzati Hivatal megszűnésére vonatkozó szabályok 
 
13.1. A Közös Önkormányzati Hivatal megszüntetéséről az érintett képviselő-testületek az 
általános önkormányzati választások napját követő hatvan napon belül dönthetnek. 
 
13.2. A szerződő képviselő-testületek vállalják, hogy jelen Megállapodás esetleges 
megszűnése esetén a székhely településen, illetőleg a kirendeltségükön a megszűnés 
időpontjában határozatlan idejű kinevezett személyi állományt tovább foglalkoztatják. 
 
14. A Megállapodás hatályba lépése 
 
Fenti megállapodás aláírását követően 2013. március 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  
 
 

Oláh Gyárfás     Dr. Tankó Károly 
  Alcsútdoboz polgármestere    Csabdi község polgármestere 
 
 

Dr. Temesszentandrási György    Kovács Zoltán 
        Tabajd község polgármestere    Vértesacsa község polgármestere 
 
 
Kelt: Alcsútdoboz, 2013. február hónap 04. napján 
 
 
Záradék:  
 
Jelen megállapodást 
 
Felcsút Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 4/2013 (II.04.) számú,  

Alcsútdoboz Települési Önkormányzat Képviselő-testülete a 9/2013 (II.04.) számú 



Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 8/2013 (II.04.) számú 

Tabajd Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 8/2013 (II.04.) számú 

Vértesacsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2/2013 (II.04.) számú 

határozatával hagyta jóvá. 

 
Jelen megállapodás 1. számú módosítását  
 
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. 

A módosítás és egységes szerkezetbe foglalás dátuma 2015. január 1. napjával lép hatályba. 


