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Tisztelt Képviselő-testület!
Csikóstőttős Község Önkormányzatának polgármestere 2012. szeptember 28. napján
kelt levelében azzal a kéréssel kereste meg Önkormányzatunkat, hogy nyilatkozzunk
arról, miszerint a 2012. év során kívánunk-e a közös feladatellátás érdekében
körjegyzőséget létrehozni Csikóstőttős településsel.
A 2012. december 31-ig hatályos, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.
törvény a körjegyzőségek kapcsán az alábbiak szerint rendelkezik:
„39. § (1) Az ezernél kevesebb lakosú, megyén belüli községek, amelyek közigazgatási
területét legfeljebb két település közigazgatási területe választja el, az igazgatási
feladataik ellátására körjegyzőséget alakítanak és tartanak fenn. Ezer és ezernél több,
de kétezernél kevesebb lakosú község is részt vehet körjegyzőségben, körjegyzőség
székhelye kétezernél több lakosú település is lehet. A körjegyzőség fenntartásának
költségeihez az érdekelt képviselő-testületek – eltérő megállapodás hiányában – a
településük lakosságszámának arányában járulnak hozzá.
(2) Az ezernél kevesebb lakosú község képviselő-testülete is létrehozhat önálló hivatalt,
ha a képesítési követelményeknek megfelelő jegyzőt nevez ki.
(3) A körjegyzőséghez csatlakozni, abból kiválni a naptári év első napjával lehet. A
döntést a kiválásról és a csatlakozásról legalább hat hónappal korábban kell
meghozni.
40. § (1) Körjegyzőség alakításáról az érdekelt települések képviselő-testületei
állapodnak meg. A körjegyzőt a képviselő-testületek együttes ülése nevezi ki. A
körjegyző kinevezéséhez a körjegyzőséghez tartozó képviselő-testületek mindegyikének
minősített többséggel hozott egybehangzó döntése szükséges. A körjegyzőség
munkájával kapcsolatos kérdésekben szükség szerint a képviselő-testületek együttes
ülésen határoznak.”
A megkeresés oka az, hogy Csíkóstőttős Község Önkormányzata pályázatot kíván
benyújtani az önhibáján kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok támogatása
előirányzat terhére. A központi költségvetési törvény vonatkozó rendelkezése szerint
azonban nem igényelhet ÖNHIKI támogatást egy önkormányzat, ha a település
lakosságszáma nem éri el az 1000 főt és nem tartozik körjegyzőséghez, e feltétel alól
azonban a kormány általános hatáskörű szerve (Tolna Megyei Kormányhivatal)
felmentést adhat.
A felmentéshez a Kormányhivatal kéri, hogy Csikóstőttős nyújtsa be a közös
feladatellátáshoz felkért települési önkormányzatok testületi határozatát arra
vonatkozóan, hogy 2012-ben létre kívánnak-e hozni Csikóstőttőssel közös
körjegyzőséget. A felmentés kiadásához a Kormányhivatalnak ugyanis meg kell
győződnie arról, hogy a körjegyzőséghez való csatlakozást, körjegyzőség létrehozását
önálló hivatallal rendelkező települési önkormányzat lehetővé tette-e. (Jelen
megkeresés tehát nincs összefüggésben a 2013. január 1-jétől élő, közös

önkormányzati hivatal létrehozására vonatkozó kötelezettséggel, mely Dombóvárt nem
érinti.)
Az idei évből hátralévő néhány hónapra – mely így is jelentős változásokat fog hozni –
nem indokolt, hogy körjegyzőséget hozzunk létre, ezért az alábbi határozati javaslat
elfogadását indítványozom.

Határozati javaslat
Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete – a nevezett önkormányzat
ezirányú megkeresésére – úgy nyilatkozik, hogy 2012-ben nem kíván Csikóstőttős
Község Önkormányzatával közösen körjegyzőséget létrehozni.
Határidő: 2012. október 25. – a határozat közlésére
Felelős: Polgármester
Végrehajtásért felelős: Önkormányzati és Szervezési Iroda

Szabó Loránd
polgármester
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