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Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A három testület által a Kővágóörs-Kékkút-Mindszentkálla Körjegyzőség létrehozására kötött 

2010. december 3-án kelt megállapodás módosításának oka a Körjegyzőség által Kékkút 

településen tartott ügyfélfogadások számának csökkentése.  

A módosításra kerülő 1. pont eredetileg így rendelkezett: 

 

1. A Körjegyzőség működése 

 

A Körjegyzőség a székhelyén működik. A Körjegyzőség dolgozói a Körjegyzőség székhelyén 

ügyfélfogadási időben a Körjegyzőséget létrehozó valamennyi önkormányzat illetékességi 

területéhez tartozó ügyfelek rendelkezésére állnak.  

Kékkút településen a körjegyző vagy megbízottja legalább heti egy alkalommal, a körjegyző 

által kijelölt köztisztviselő legalább heti két alkalommal, a pénzügyi ügyintéző a készpénzben 

folyósított szociális ellátások kifizetése céljából legalább havonta egy alkalommal tart 

ügyfélfogadást. 

Mindszentkálla településen a körjegyző vagy megbízottja legalább heti két alkalommal, a 

szociális ügyeket intéző köztisztviselő legalább heti egy alkalommal, a pénzügyi ügyintéző a 

készpénzben folyósított szociális ellátások kifizetése céljából legalább havonta egy 

alkalommal tart ügyfélfogadást. 

A körjegyzőség működésével, szervezetével, munkarendjével, ügyfélfogadási idejével, 

ügyrendjével kapcsolatos szabályokat a Képviselő-testületek a későbbiekben állapítják meg, 

illetve fogadják el a Körjegyzőség működtetéséhez szükséges szabályzatok megalkotása 

kapcsán.  

 

A módosítás elfogadása esetén: 

 

1. A Körjegyzőség működése 

 

A Körjegyzőség a székhelyén működik. A Körjegyzőség dolgozói a Körjegyzőség székhelyén 

ügyfélfogadási időben a Körjegyzőséget létrehozó valamennyi önkormányzat illetékességi 

területéhez tartozó ügyfelek rendelkezésére állnak.  

Kékkút településen a körjegyző vagy megbízottja legalább heti egy alkalommal, a szociális 

ügyeket intéző köztisztviselő legalább heti egy alkalommal, a pénzügyi ügyintéző a 

készpénzben folyósított szociális ellátások kifizetése céljából legalább havonta egy 

alkalommal tart ügyfélfogadást. 

Mindszentkálla településen a körjegyző vagy megbízottja legalább heti két alkalommal, a 

szociális ügyeket intéző köztisztviselő legalább heti egy alkalommal, a pénzügyi ügyintéző a 

készpénzben folyósított szociális ellátások kifizetése céljából legalább havonta egy 

alkalommal tart ügyfélfogadást. 

A körjegyzőség működésével, szervezetével, munkarendjével, ügyfélfogadási idejével, 

ügyrendjével kapcsolatos szabályokat a Képviselő-testületek a későbbiekben állapítják meg, 



illetve fogadják el a Körjegyzőség működtetéséhez szükséges szabályzatok megalkotása 

kapcsán. 

 

A megállapodásban eredetileg megjelölt heti három alkalommal történt és történik most is 

ügyfélfogadás Kékkúton. A megállapodás készültekor még nem tudhattuk, hogy az, hogy a 

Körjegyzőség székhelye már nem Kékkút, mekkora problémát fog okozni a kékkúti ügyfelek 

számára. Az azóta eltelt idő egyértelműen megmutatta, hogy teljesen fölösleges a heti három 

alkalom, így a módosítás elfogadása esetén 2012. március 1-jétől már csak heti két 

alkalommal tartanánk ügyfélfogadást Kékkúton.  
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A Körjegyzőség létrehozásáról szóló megállapodás módosításáról 

 

Kővágóörs / Kékkút / Mindszentkálla Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 

Kővágóörs-Kékkút-Mindszentkálla Körjegyzőség létrehozásáról szóló megállapodás 

módosítását és az egységes szerkezetbe foglalt megállapodást jóváhagyja.  

Felhatalmazza a polgármestert a megállapodás módosítás, valamint az egységes szerkezetbe 

foglalt megállapodás aláírására. 
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