MEGÁLLAPODÁS
körjegyzőség létrehozásáról
Kővágóörs Község Önkormányzata Képviselő-testülete (8254 Kővágóörs, Kossuth u. 1.;
képviseli: Horváth Dezső, polgármester); Kékkút Község Önkormányzata Képviselőtestülete (8254 Kékkút, Fő u. 5; képviseli: Pék László, polgármester) és Mindszentkálla
Község Önkormányzata Képviselő-testülete (8282 Mindszentkálla, Petőfi u. 13., képviseli:
Keszler Gyula, polgármester) megállapodik, hogy az igazgatási feladataik ellátására a helyi
önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 39-40.§-ában foglalt rendelkezések alapján
a jelen megállapodásban foglalt feltételekkel 2011. február 1.1 napjával új körjegyzőséget
hoznak létre.
A körjegyzőség neve
Kővágóörs-Kékkút-Mindszentkálla Körjegyzőség
A körjegyzőség székhelye
8254 Kővágóörs, Kossuth u. 1.
Működési területe
Kővágóörs, Kékkút és Mindszentkálla községek közigazgatási területe
1.2 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.
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2. A körjegyzőség költségvetése3
A körjegyzőség költségvetését az Önkormányzatok együttes ülésen állapítják meg. A
körjegyzőség költségvetése a székhely, Kővágóörs Község Önkormányzat költségvetésébe
épül be.
Az állami normatívát Kővágóörs Község Önkormányzata igényli.
A Kékkút Község Önkormányzata és a Mindszentkálla Község Önkormányzata által 2011.
évben teljesítendő hozzájárulás évi összege 3. 500. 000 Ft önkormányzatonként, melynek
arányosan egy hónapra jutó összege 291. 667 Ft önkormányzatonként. Mindezek alapján a
Kékkút és Mindszentkálla Község Önkormányzata által 2011. évben időarányosan -2011.
február 1-jétől 2011. december 31-éig terjedő időszakra - fizetendő összeg: 3. 208. 337 Ft
önkormányzatonként.
A további években a hozzájárulás összegét a Körjegyzőség költségvetésének megalkotása
kapcsán határozzák meg az önkormányzatok. Kővágóörs Község Önkormányzata vállalja,
hogy a Kékkút és a Mindszentkálla Község Önkormányzata által fizetendő hozzájárulás
emelését évente maximum az előző évi infláció értékével megegyező mértékben fogja
igényelni.
A hozzájárulást Kékkút és Mindszentkálla Község Önkormányzata havonta egyenlő
részletekben fizeti meg utólag a tárgyhót követő hónap 10. napjáig. „
3. A Képviselő-testületek a Körjegyzőséggel kapcsolatos kérdésekben az alábbi
döntéshozatali rendben állapodnak meg
3. 1. A képviselő-testületek évente legalább két alkalommal - a költségvetés megállapítása és
a zárszámadás elfogadása céljából – együttes ülést tartanak. Az együttes ülések Kővágóörsön
kerülnek megtartásra.
3. 2. A fentieken túl az együttes ülést a Körjegyzőséggel kapcsolatos bármely kérdésben
bármelyik képviselő-testület kezdeményezésére össze kell hívni, ilyen esetben az ülés
előkészítéséről a kezdeményező képviselő-testület gondoskodik.
3. 3. A képviselő-testületek a fentebb rögzített együttes ülés helyszínét – esetenként – egyező
döntéssel megváltoztathatják.
3. 3. A körjegyző évente köteles beszámolni a Körjegyzőség előző évben végzett munkájáról.
3. 4. Az együttes ülés döntéshozatali rendjére az önkormányzatok saját szervezeti és
működési szabályzata vonatkozik, az együttes ülés csak a közös helyszínen való ülésezést
jelenti.
3. 5. Egyik képviselő-testület sem határozhat a másik képviselő-testület hatáskörébe tartozó
ügyben.
4. A körjegyző feladatai
A körjegyző feladata mindhárom polgármester és képviselő-testület működésével kapcsolatos
teendők ellátása, illetve mindhárom település illetékességébe tartozó – egyébként a jegyző
számára jogszabályban meghatározott feladatok végzése.
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5. Munkáltatói jogok
A körjegyzőt a képviselő-testületek együttes ülése nevezi ki; a kinevezéshez a
Körjegyzőséghez tartozó képviselő-testületek mindegyikének minősített többséggel hozott
egybehangzó döntése szükséges. Ugyanezen szabályok vonatkoznak a körjegyző
felmentésére, az összeférhetetlenség megállapítására, a fegyelmi eljárás megindítására és a
fegyelmi büntetés kiszabására.
A körjegyzővel kapcsolatban az egyéb munkáltatói jogokat Kővágóörs község polgármestere
gyakorolja.
A körjegyző gyakorolja a munkáltatói jogokat a Körjegyzőség köztisztviselői tekintetében, de
a kinevezéshez, felmentéshez és a jutalmazáshoz – a polgármesterek által meghatározott
körben – a Körjegyzőséget alkotó önkormányzatok polgármestereinek megállapodása alapján
egyetértési jogot gyakorló polgármester egyetértése szükséges.
6. Vagyon
A Körjegyzőség székhelyét képező ingatlan valamint az ott levő, a 2010. december 31-i
állapot szerinti leltárban szereplő, a működéshez szükséges felszerelések és ingóságok
Kővágóörs Község Önkormányzatának tulajdonában állnak. A Körjegyzőség működése során
a Körjegyzőség által beszerzett, a Körjegyzőség tulajdonába kerülő vagyontárgyakat a
Körjegyzőség esetleges megszűnése esetén – eltérő megállapodás hiányában - az
Önkormányzatok hozzájárulásuk arányában osztják meg. Amennyiben a Körjegyzőség
működése során valamelyik Önkormányzat a Körjegyzőség működéséhez biztosított
hozzájáruláson felül egyéb vagyontárgyat vásárol, és azt a Körjegyzőség használatába adja,
vagy a Körjegyzőség létrejöttekor meglevő vagyontárgyát adja a Körjegyzőség használatába,
akkor a vagyontárgy a Körjegyzőség esetleges megszűnése esetén a részére visszaadásra
kerül.
7. A Körjegyzőség megszüntetése
Az önkormányzatok leszögezik, hogy jelen megállapodással kapcsolatban mindenkor az
együttműködést tartják szem előtt, és az esetleges vitás kérdéseket – akár többszöri –
tárgyalás útján rendezik.
Amennyiben ez mégsem vezetne eredményre, és a felek a körjegyzőség megszüntetését
határozzák el, úgy ezt közös megegyezéssel bármikor megtehetik.
Megegyezés hiányában a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvénynek a
körjegyzőségből történő kiválásra vonatkozó szabályai alkalmazandóak.
8. Hatály4
Jelen megállapodás 2011. február 1. napján lép hatályba, és határozatlan időre szól. A
megállapodást kötő önkormányzatok – szükség esetén – bármikor felülvizsgálhatják, és közös
megegyezéssel módosíthatják.
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Jelen megállapodást Kővágóörs Község Önkormányzata Képviselő-testülete 144/2010. (XII.
03.) határozatával, Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testülete 57/2010. (XII. 03.)
határozatával, Mindszentkálla Község Önkormányzata Képviselő-testülete 60/2010. (XII.
03.); módosítását Kővágóörs Község Önkormányzata Képviselő-testülete 166/2010. (XII. 21.)
határozatával, Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testülete 77/2010. (XII. 21.)
határozatával, Mindszentkálla Község Önkormányzata Képviselő-testülete 75/2010. (XII. 21.)
határozatával; valamint Kővágóörs Község Önkormányzata Képviselő-testülete /2012. ()
határozatával, Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testülete /2012. () határozatával,
Mindszentkálla Község Önkormányzata Képviselő-testülete /2012. () határozatával hagyta
jóvá.
Kővágóörs, 2010. december 3.

Horváth Dezső
Kővágóörs község
polgármestere
s. k.

Pék László
Kékkút község
polgármestere
s. k.

Keszler Gyula
Mindszentkálla község
polgármestere
s. k.

Pék László
Kékkút község
polgármestere
s. k.

Keszler Gyula
Mindszentkálla község
polgármestere
s. k.

Pék László
Kékkút község
polgármestere

Keszler Gyula
Mindszentkálla község
polgármestere

Kővágóörs, 2010. december 21.

Horváth Dezső
Kővágóörs község
polgármestere
s. k.
Kővágóörs, 2012. február 22.

Horváth Dezső
Kővágóörs község
polgármestere
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