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Feltétel, hogy a közös kormányzati hivatalok csak az adott járáson belül jöhetnek létre  
 
– Ha más lehetőség nincs, az ördöggel is cimborálunk – fogalmazott Berényi István, Kölesd 
polgármestere azzal kapcsolatban, hogy több helyen újra kell gondolni a jelenlegi körjegyzőségi 
felállásokat.   
 
Az új önkormányzati törvény szerint ugyanis a körjegyzőségeket a közös önkormányzati hivatalok 
váltják fel 2013-ban. A közös hivatalok tagtelepülései összlakosságszámának el kell érnie legalább a 
kétezer főt, vagy legalább hét településnek kell társulnia. További feltétel, hogy a közös 
önkormányzatokat legfeljebb egy település választhatja el egymástól, illetve, hogy csak az adott 
járásokon belül jöhetnek létre. 
 
Ez utóbbi kritérium az, amely miatt a szekszárdi kistérségben több helyen is meg kell változtatni a 
jelenlegi körjegyzőségi szerkezetet. Zomba most Medinával és Harccal van körjegyzőségben, de a 
gesztor települést a bonyhádi járásba sorolták, így ebben az esetben biztosan változás lesz, akár a 
tolnai, akár a szekszárdi járáshoz tartozik majd a másik két község.  
Szűcs Sándor, Zomba polgármestere érdeklődésünkre elmondta: esetükben kézenfekvő a megoldás, 
hiszen az eddig egy körjegyzőséghez tartozó Kéty, Felsőnána és Murga is a bonyhádi járáshoz kerül, 
így ezzel a három községgel hoznak létre közös önkormányzati hivatalt, amiről már meg is állapodtak. 
 
Nem ilyen egyértelmű a helyzet a többi körjegyzőség esetében. Kölesd jelenleg Kistormással és 
Kajdaccsal van hivatali társulásban, Kajdacs viszont a paksi járáshoz fog tartozni. A kölesdi 
polgármester azt mondta, hogy kezdetben 5-6 tagú közös hivatalban gondolkodtak, az egyeztetések 
után kiderült, hogy egy négyes hivatalnak lehet realitása. Hozzátette, hogy egyelőre mindenki kivár, 
hiszen bár ígéretet kaptak arra, hogy a települések maguk dönthetnek a járási hovatartozásról, a döntés 
még nem született meg.  
 
Emiatt nincs jelenleg napirenden a kérdés Sióagárdon sem – tájékoztatott Háry János polgármester. A 
község körjegyzőségi partnere most Fácánkert, amely a tolnai járáshoz tartozik majd. Eredetileg 
Sióagárdot is ehhez a járáshoz sorolták, de a község inkább Szekszárdhoz tartozna.  
Ha végül mégis a tolnai járásba kerülne, akkor maradhatna a közös hivatal Fácánkerttel. Ha Sióagárdot 
a szekszárdihoz sorolnák, kérdés, hogy ehhez a közigazgatási egységhez végül mely további 
települések tartoznának, mint szóba jöhető partnerek. A polgármester mindenesetre közölte, hogy a 
szóba jöhető lehetőségeket vizsgálják. 
 
Medina több településsel, közösen tárgyalt már a kérdésről, de döntés még nincs – közölte Vén 
Attila . A polgármester jelezte: a közös hivatal létrehozásán túl hosszabb távon szélesebb körű 
együttműködést szeretnének a leendő társtelepülésükkel. 
 
Harcon is csak a járási kérdések eldőlte után lehet szó konkrétumokról – tudtuk meg Siposné Csajbók 
Gabriella polgármestertől. A faluvezető mindenesetre megnyugtatónak mondta, hogy már több 
településről is keresték őket, így feltehetőleg nem fognak kimaradni, találnak majd maguknak 
társtelepülést.  
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