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E l ő t e r j e s z t é s 

 
Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete alakuló ülése 14.) napirendi pontjához 

 
Tárgy:   Az önkormányzat hivatali struktúrája megállapítása 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 

Tájékoztatjuk Önöket arról, hogy 2013. január 1. napjától a Magyarország helyi önkormányzatairól 
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban: Mötv.) több szakasza is átvette a hivatali feladatokra 
vonatkozó rendelkezések zömét, melyet  az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d) pontja akként rögzít, hogy 
a képviselő-testület törvény keretei között (Mötv.) meghatározza a hivatala szervezeti és működési rendjét, míg a 33. 
cikk (3) bekezdése úgy rendelkezik, hogy a képviselő-testület sarkalatos törvényben (Mötv.) meghatározottak 
szerinti hivatalt hozhat létre. A fentiekből levezethető, hogy a központi jogalkotó szándéka 
változatlan abban, hogy meghagyja a képviselő-testület szervezetalakítási szabadságát, melyet annyiban 
korlátoz, hogy a hivatal létrehozásakor igazodnia kell az Mötv. mint sarkalatos jogszabályban foglalt 
kitételeihez, amely garanciális szabály az Alkotmánybíróság által kiadott vonatkozó határozataiban 
foglaltak  teljesítésére.  
Az Mötv. keretszabályokat tartalmaz, mellyel lehetővé teszi, hogy a képviselő-testület a helyi sajátosságok 
figyelembe vételével alakíthassa ki a hivatala szervezetét és határozhassa meg annak 
működését.  
Az Mötv. a hivatali feladatok ellátására 2 módot nevesít: 

- az önálló polgármesteri hivatal, vagy  
- a közös önkormányzati hivatal 

létrehozását. 
Az Ötv.-ben foglaltakhoz képest alapvető változás, hogy azon községek, melyeknek lakosságszáma nem 
éri el a 2000 főt, a képviselő-testületek közös önkormányzati hivatalt kellett  létrehozniuk, tehát 
2013. március 1. napjától már nem tarthattak fenn önálló polgármesteri hivatalt, mellyel a fent említett 
szervezetalakítási szabadság némileg korlátozottá vált.  
 
Az Mötv. úgy rendelkezik, hogy a 2000 főt meghaladó lakosságszámú település képviselő-testülete is 
dönthet úgy, hogy közös hivatalhoz csatlakozik, tehát a döntés szabadsága adott, viszont annyiban még is 
korlátozó a törvény, hogy az Mötv. szabályai szerint  nem tagadható meg a közös hivatal alakítása  pl. akkor, 
ha  az adott településsel közvetlenül szomszédos,  vagy egy település közigazgatási területe választja el 
egymástól és  azonos választási  körzetbe és járáshoz tartozó település jelzi csatlakozási szándékát. 
Településünk képviselő-testületét (a törvényi szabályozás értelmében) Felgyő és, vagy Tömörkény 
Községek Önkormányzata Képviselő-testülete által hozott  döntése kötelezhetné közös polgármesteri 
hivatal létrehozására, mert mind a két település lakosságszáma 2000 fő alatti,  Csanytelek községgel 
szomszédos települések, azonos járás és választási körzetbe tartozik és annak ellenére, hogy községünk 
lakosságszáma meghaladja ugyan a 2000 főt, önként is csatlakozhatna, vagy kötelezetté válhatna a közös hivatal 
létrehozására arra való igény bejelentésével.  
Közismerten a fent említett két település képviselő-testülete közös hivatalt hozott létre és működtet 
folyamatosan 2013. március 1. napja óta, változtatás iránti igényt nem jeleztek önkormányzatunk felé. 
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A fentiektől következik, hogy  közös hivatal létrehozási kötelezettség nem terheli a képviselő-testületet, 
viszont jogosítja a két szomszédos település képviselő-testülete által létrehozandó közös 
önkormányzati hivatalhoz való csatlakozásra. 
Tekintettel a három település  

- eltérő gazdasági adottságaira, lehetőségekeire,   
- a településfejlesztési, rendezési elképzelések sajátosságából eredő megvalósításra  és  
- az Mötv. 13. §-ában meghatározott kötelező önkormányzati feladatok eltérő módon, egyedi 

megoldások alkalmazására,   
- a folyamatban lévő beruházások, pályázatok (pl. szennyvíz-csatornázás, ivóvízminőség-

biztosítás, stb.) 
végrehajtásából eredő  feladat-ellátások nehezen lennének összeegyeztethetőek, ezért továbbra is  

önálló, egységes hivatal (alapító okirata szerinti) működtetését  
 
javasoljuk, melyet alátámaszt  az a tény, hogy pl.  
 
Felgyő Község Önkormányzata már rendelkezik 
- szennyvízcsatorna-hálózattal, 
- hulladék-művel (amelyben Csanytelek Község Önkormányzatának nincs érdekeltsége), 
- nem szerepel az ivóvízminőség-biztosítási kötelezettséggel  terhelt települések között, 
- az  állami  földek  hasznosítási  jogával  élve  és több nagy beruházás,  vállalkozás betelepülése   

hosszú-távú adóbevételi forrást biztosít az önkormányzat számára; 
 
Tömörkény Község Önkormányzata által 
- szennyvíz csatornázásra és ivóvízminőség-biztosítására nem kötelezett, 
- az alapfokú oktatás és nevelési feladatok ellátását átruházta az egyházra, 
melyhez képest településünkön több olyan feladat végrehajtását rendeli el jogszabály, amely alól 
felmentés nem kérhető (pl. szennyvíztisztító-mű és csatornahálózat kiépítése (2015.  évben megvalósuló 
beruházás), 
- hulladékkezelés és szállítás átalakítása (DAREH pályázat részeseként 2015. II. félévétől), 
- ivóvízminőség-biztosítás (Csongrád Város Önkormányzatával közös Társulásban 2015. évben), 
- turisztikai elképzelések megvalósítása (2015. évben) pályázati kiírástól függően és 
- a rövid, közép- és hosszú-távú fejlesztési stratégia és tervek alapján megvalósításra váró feladatok különbözősége. 
 
Az Mötv. 85. § (3) bekezdése kimondja, hogy ciklusonként egyszer, az általános helyhatósági választásokat 
követő 60 napon belül lehet közös hivatalt alakítani, ahhoz csatlakozni, vagy abból kiválni. Ezen 
jogszabályhelyben foglaltak érvényesítése érdekében nyújtjuk be tárgyi előterjesztést azzal, hogy 
javaslatunk megfelel az önkormányzat hatályos szervezeti és működési szabályzatában  foglaltaknak, melynek 
változtatására nem látunk indokot,  mivel a hivatal köztisztviselői kara alkalmas a számára rendelt 
feladatok önálló, egységes hivatalon belüli ellátására,  biztosított mind a személyi, tárgyi és technikai 
feltétel a hivatal változtatás nélküli struktúrájának fenntartása. Ennek ismeretében döntött a Képviselő-
testület 80/2012. (XI. 30.) Ökt határozatával az önálló hivatal fenntartása mellett.  
  

Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Az Mötv. 41. § (2) bekezdése akként rendelkezik a hivatal önkormányzati szervezet-rendszerében való 
elhelyezkedéséről, hogy a polgármesteri hivatal a képviselő-testület szerve, ebből eredően a hivatalra vonatkozó 
alapvető döntések meghozatala a képviselő-testület hatáskörébe tartozik, tehát magáról a hivatal létrehozásáról, 
annak szervezeti felépítéséről, létszámáról a testületnek van joga döntést hozni. 
Változatlanul érvényes szabály, hogy a hivatalnak nincs önálló döntési jogköre, és önkormányzati hatáskör a 
hivatalra még önkormányzati rendelettel  sem ruházható át (az Alkotmánybíróság 10/1995. (II. 22.) AB),  viszont 



a hivatalt vezető jegyzőre, mint a képviselő-testület szervére  már 2013. január 1. napjától 
átruházhatja hatáskörét a képviselő-testület, aki a hivatali köztisztviselői kar bevonásával látja el az 
átruházott feladatot. 
 
Önök előtt közismert, hogy a hivatal rendeltetését tekintve  
        -  döntést előkészítő, 
        -  döntést végrehajtó 
költségvetési szerv, melynek feladatellátása mind az önkormányzati, mind a közigazgatási ügyek vitelére 
kiterjed, függetlenül attól, hogy annak intézése a képviselő-testület, a polgármester, vagy a jegyző 
hatáskörébe tartozik.   
Az önkormányzat szabály- és tervszerű működése szempontjából meghatározó szerepe van a hivatal 
szervezetében magas szakmai színvonalon teljesítő köztisztviselői karnak, elsősorban  

- a települési közszolgáltatások jogszabályoknak megfelelő biztosítása,  
- az önkormányzati, vagy közigazgatási hatáskörben hozott  döntések alapját jelentő szakmai alternatívák 

feltárása, a jogi környezet bemutatása és a jogalkotás előkészítése terén, kiemelve  
- a testületi döntések végrehajtása terén elengedhetetlen tevékenységet, legyen az beruházás, pályázat, vagy egyedi 

döntés.   
Nem elhanyagolható a hivatal által alaprendeltetésén túl  

- a képviselő-testület és bizottságai üléseinek technikai, tartalmi előkészítése, adminisztrálása,  
- az önkormányzati képviselők munkavégzéséhez szükséges feltételek megteremtése,  
- a lakossággal, a civil szervezetekkel  való kapcsolattartás,  
- az ügyfelek problémáinak kezelése.  

Fontos a meghozott döntések végrehajtásának szervezési feladata, kommunikálása  és nem utolsó sorban az 
államigazgatási ügyek előkészítése is. 
 
A hivatal eddigi belső működése véleményünk szerint nem ad okot szervezeti változtatásra, ezért az eddigi jól 
bevált 3 irodába sorolt feladat ellátást szorgalmazzuk, a hivatal szervezeti és működési szabályzatában foglaltak 
szerint, az önkormányzat rendeletében szabályozott köztisztviselői létszámmal.  
 
Megítélésünk szerint az egységes hivatal optimális, a központi feladat finanszírozáshoz igazodó létszámmal, 
hatékonyan, jogszabályoknak megfelelően, magas szakmai színvonalon látja el a fent írt feladatait, a döntések jól 
előkészítettek, a hivatal köztisztviselői felkészülten és motiváltan szolgálják az önkormányzat és a lakosság érdekeit, 
ezért semmi nem indokolja az eddigi jól bevált gyakorlat megváltoztatását.  
 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 
 

Indítványozzuk ezen előterjesztésben, az ahhoz csatolt határozati javaslatban foglaltak megvitatását  és 
változtatás nélküli elfogadását. 
 
 
C s a n y t e l e k, 2014. október 21. 
 
 

Tisztelettel: 
 
 
 Forgó Henrik        Kató Pálné 
 polgármester           jegyző 
 
 



……/2014. (X. 27.) Ökt határozat 
 
Tárgy:  Az önkormányzat hivatali struktúrája megállapítása 
 
 

Határozati   j a v a s l a t 
 

Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta és változtatás nélkül elfogadta a 
polgármester és a jegyző tárgyi közös előterjesztését és rögzíti, hogy a Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvényben szabályozott közös hivatal létrehozására  
irányuló csatlakozási lehetőséggel nem él, továbbra is egységes önálló polgármesteri hivatalt tart fenn (az 
Alaptörvény 33. cikk (3) bekezdésében rögzített jogán), az önkormányzat és a  hivatal szervezeti és működési 
szabályzatában meghatározott  szervezeti felépítés szerint, az önkormányzat rendeletében előírt köztisztviselői létszámmal,  
a hivatal alapító okiratába foglalt feladatok, továbbá a képviselő-testület önkormányzati és államigazgatási feladatai 
döntésre való előkészítése és a döntések végrehajtása biztosítása érdekében. 
 
 
Határozatról értesítést kap: 

- Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete Tagjai (Helyben) 
- Forgó Henrik polgármester 
- Kató Pálné jegyző és általa 
- Tóth Józsefné Adó és Pénzügyi Iroda Vezetője 
- Bori Sándorné Jegyzői Iroda Vezetője 
- Patainé Gémes Tímea Szociális Iroda Vezetője 
- Irattár  
 

 
 


