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Tisztelt Képviselő-testületek! 
 
Egy évvel ezelőtt tájékoztattam a Képviselő-testületeket – a „Szentes-Nagytőke Körjegyző-
ség” létrejöttének körülményéről, működésének lényegéről. 
A működést tekintve érdemi változás nem történt, a feladat-ellátás a helyi önkormányzatok-
ról szóló 1990. évi LXV. tv. 39. és 40 §-ai alapján történik.  
 
Az önkormányzati törvény 38. § /3/ bekezdése – az általános szabálytól eltérően – arról ren-
delkezik, hogy amennyiben a körjegyzőség székhelye nagyközség vagy város, a körjegyzői 
feladatokat a nagyközségi, városi jegyző a polgármesteri hivatal bevonásával látja el. Tehát 
létrejön a körjegyzőség, azonban ez az elnevezésben nem mutatkozik meg. A körjegyzői 
feladatokat nem körjegyző, hanem a városi jegyző látja el. 
Az Ötv. 40.§. /4/ bekezdése szerint a körjegyző (esetünkben a jegyző) évente beszámol 
minden képviselő-testületnek a körjegyzőség munkájáról.  
 
Megítélésem szerint Szentes Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatala megfelelő mó-
don látja el a „Körjegyzőség” meglétéből eredő feladatokat a Nagytőkei Kirendeltségen dol-
gozó kollégákkal. 
 
A Polgármesteri Hivatalra háruló feladatok nagy része változatlanul a Számviteli és Terve-
zési Iroda feladatai között jelentkezik kezdettől többletlétszám biztosítása nélkül. A feladat 
olyan nagymérvű, hogy az iroda egy dolgozója kizárólag nagytőkei ügyekkel foglalkozik.  
A Nagytőkei Kirendeltségen maradt kettő fő a körjegyzőség létrehozását megelőzően kiala-
kult munkamegosztás szerint látja el a feladatait a Polgármesteri Hivatal osztály- és irodave-
zetőinek és a Nagytőkén gyakran jelenlévő jegyző felügyelete mellett. 
 
A feladatok ellátására Szentes Város Önkormányzata a 2011. évi költségvetési törvény sze-
rint 253.530,- Ft/hónap/körjegyzőség alap-hozzájárulásra jogosult. Ez a költségvetésben 
biztosított alap-hozzájárulás fedezi a működés során felmerülő többletköltségeket.  
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Tisztelt Képviselő-testületek! 
 
Az együttműködés eredményességének, sikerességének megítélése a képviselő-testületek, 
elsősorban Nagytőke Község Önkormányzata Képviselő-testületének feladata, ugyanis a 
„körjegyzőség” létrejöttét is Nagytőke község érdekei indokolták.  
 
Napjainkban várható az új önkormányzati törvény parlament általi elfogadása. Ennek követ-
keztében a 2012-es év jelentős változást hozhat a „körjegyzőség” életében. 
Az önkormányzati törvény tervezete szerint közös önkormányzati hivatalt hoznak létre azok 
a járáson belüli települési önkormányzatok, amelyek közigazgatási területét legfeljebb egy 
település közigazgatási területe választja el egymástól és a települések lakosságszáma nem 
haladja meg a 2000 főt. 
A törvénytervezet a körjegyzőség intézményét már nem ismeri, helyébe a fentebb említett 
közös önkormányzati hivatal lép. A tervezetnek ez a rendelkezése 2013. január 1-től lép ha-
tályba és a hatályba lépést követő 60 napon belül meg kell alakítani a közös önkormányzati 
hivatalokat. A hatályos törvény ismeretében azonban 2012-ben már elő kell készülni a válto-
zásra. 
 
Nagytőke Község Önkormányzata lélekszámánál fogva köteles lesz közös önkormányzati 
hivatal létrehozásában részt venni. A törvény megnyitja a lehetőséget Nagytőke számára, 
hogy újból átgondolja, mely településsel, településekkel kíván együttműködni, közös önkor-
mányzati hivatalt fenntartani. 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a beszámoló elfogadásával támogassák az aláb-
bi határozati javaslatot. 
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HATÁROZATI JAVASLAT 
 

Szentes Város Önkormányzata 
Nagytőke Község Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról 

szóló 1990. évi LXV. tv. 40.§. /4/ bekezdése alapján megtárgyalta a „Szentes-
Nagytőke Körjegyzőség” munkájáról szóló beszámolót és az alábbiak szerint hatá-
roz: 

A./ változat: 
A Képviselő-testület a „Szentes-Nagytőke Körjegyzőség” munkájáról szóló határo-
zatot elfogadja. 
 
B./ változat: 
A Képviselő-testület a „Szentes-Nagytőke Körjegyzőség” munkájáról szóló határo-
zatot nem fogadja el. 
 
A határozatról értesítést kapnak: 
1./ Szentes Város Polgármestere 
2./ Nagytőke Község Polgármestere 
3./ Szentes Város Jegyzője 

 
Szentes, 2011. december 1.         
  
         Dr. Sztantics Csaba 


