
MEGÁLLAPODÁS

Körjegyzőség alakítására és fenntartására

Andocs Község Önkormányzuati Képviselő-testülete (8675 Andocs, Szabadság tér 1),
Képviseli:
Törőcsik Ferencné polgármester) és Nágocs Község Önkormányzati Képviselő-testülete
(8674 Nágocs, Hősök tere 10.), Képviseli: Pál Imréné polgármester) A helyi
önkormányzatokról szóló 1990.évi LXV. Törvény 39.§' (1) bekezdésében és a 40.§ (5)
bekezdésében foglaltak figyelembe vételével igazgatási feladataik ellátására 2010. január
1.-jei hatállyal

KÖRJEGYZŐSÉGET

alakít határozatlan időre a  következők szerint:

1./A körjegzyőség hivatalos megnevezése: Andocs és Nágocs Községi Önkormányzatok
Körjegyzősége.

2./A körjegyzőség székhelye és címe: 8675 Andocs, Szabadság tér 1.

3./ A körjegzyőség elérhetőségei: Telefon: 84/372-501., Fax: 84/372-590., E -mail:
andocsph@t-online.hu.

4./A körjegyzőség működési területe:Andocs és Nágocs Községek közigazgatási területe

5./A körjegzyőség létszáma: 11  fő, az alábbiak szerint:

 1 fő körjegyző
 8 fő köztisztviselő
 1 fő részmunkaidős hivatalsegéd Andocs 7 órában
 1 fő részmunkaidős hivatalsegéd Nágocs 2 órában

Szervezetére és működésére vonatkozó részletes szabályokat az Ügyrend tartalmazza,
mely e megállapodás , valamint az önkormányzatok Szervezeti és Működési
Szabályzatának mellékletét képezi.

6./A körjegyzőt a képviselő-testületek együttes ülésen nevezik ki határozatlan időre.A
körjegyző kinevezéséhez a megállapodást kötő képviselő-testüeltek mindegyikének
minősített többséggel hozott, egybehangzó szavazata szükséges.

7./A körjegzyői állást nyilvános pályázat útján kell betölteni. A pályázati eljárás
előkészítésével és lefolytatásával kapcsolatos feladatokat a képviselő-testületek
döntésének figyelembevételével Andocs és Nágocs Község Önkormányzatának
Polgármesterei irányítják. A pályázati felhívást az Önkormányzati Minisztérium
hivatalos lapjában és a Somogyi Hírlapban kell közzétenni.
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8./A körjegyzőség jogi személy, egységes szakapparátusként működő hivatal, amelynek
vezetője a körjegyző.

9./ A körjegzyőség önálló gazdálkodású költségvetési szerv, melynek költségvetését
Andocs Község Önkormányzatának  költségvetésében kell megtervezni, és Nágocs
Község Önkormányzatának hozzájárulását átvett pénzeszközként kell szerepeltetni.

10./ A körjegzyőség működési , fenntartási, fejlesztési költségeihez a társult
önkormányzatok a mindenkori állami támogatások, a saját bevételek és  a ténylegesen
felmerült közös költség közötti különbözetet figyelembe véve a tárgyévet megelőző év
január 1.-i állapotnak megfelelő lakosságszámának arányában járulnak hozzá. A
hozzájárulás konkrét összegét a megállapodást kötő önkormányzatok tárgyévi
költségvetési rendeletükben állapítják meg. A hozzájárulás 1/12 -ed részét az
önkormányzatok minden hó 30.-ig napjáiga körjegyzőség számlájára utalják.

11./ Az alapítól megállapodnak abban, hogy a körjegyzőség alkalmazottai a körjegyző
szakmai javaslata és  a polágrmesterek egyetértési jogának érvényesítésésvel kerülnek
kiválasztásra. A Zics-Nágocs Körjegyzőségben tovább nem foglalkoztatott dolgozók
tekintetében a felmentéssel kapcsolaos bér és bérjellegű juttatások költségeit Nágocs és
Zics Község Önkormányzatati vállalják.Nágocs Község önkormányzata az átszervezéssel
kapcsolatos költségekre az erre kiírt pályázaton pályázik.

12./A körjegyzőség, mint önálló költségvetési szerv költségvetését, zárszámadását a
társult önkormányzatok képviselő-testületei együttes ülésen a költségvetési és
zárszámadási rendeletek megalkotásával hagyják jóvá. A körjegyzőség gazdálkodásáról
féléves, háromnegyed éves beszámolókat kell készíteni az Áht. Rendelkezései szerint.

13./Jelen megállapodás elválaszthatatlan mellékletét képezi  a körjegyzőség használatába
kerülő eszközök, berendezések, gépek leltára községenkénti megbontásban. Ezen
eszközök továbbra is a társult önkormányzatok külön vagyonát képezik, azt a társuló
önkormányzat  külön vagyonaként kell nyilvántartani.

14./ körjegyzőség, mint egységes hivatal működéséhez biztosítják a fennmaradó eszközöket,
melyeket könyv szerinti értékben kell szerepeltetni.

15./ A felek megállapodnak abban, hogy a körjegyzőség költségvetéséből beszerzett eszközök
közös vagyont képeznek, arra a Ptk közös tulajdonra vonatkozó szabályait kell alkalmazni. A
körjegyzőség megszűnésekor, vagy szétválásakor lakosságszám arányosan kerülnek vissza a
társult önkormányzatok tulajdonába.

16./ A körjegyzőség feladata:
 a.)a helyi önkormányzatok működése, az önkormányzati ühgyek és az államigazgatási
feladatok és hatáskörök ellátása,
 b.)az önkormányzati testületi szervekhez kapcsolódó adminisztrációs feladatok ellátása,
 c.)az önkormányzati képviseők munkájának segítése,
 d.)a vezetést segítő törzskari funkciók ellátása,
 e.) belső munkaszervezési igazgatási feladatok ellátása,
 f.)előkészíteni és végrehajtani a testületi szervek önkormányzati döntéseit, a
polgármesterek



 irányítása és  akörjegyző operatív vezetése mellett,
 g.) ellátni a központi állami szervek megbízásából az önkormányzat számára hatáskört 
   megállapító jogszabályok végrehajtásaként az államigazgatási feladatokat,
 h.)előkészíteni döntésre az államigazgatási ügyeket és gondoskodni e döntések 
végrehajtásának megszervezéséről,
 i.)a kötelező feladatként jelentkező államigazgatási  és önkormánzati üygek intézése,
 j.) az önkormányzatok, valamint az önálló , illetve részben önálló, szakfeladaton
működtetett
 intézmények költségvetésének végrehajtásával kapcsolatos operatív feladatok.

17./A körjegyző feladatai:

 a.) Ellátja  a Képviselő-testületek, a bizottságok és a települési képviselők működésével

 kapcsolatos igazgatási feladatokat, a polgármester  feladat- meghatározásait
figyelembe  véve az ülések adminisztratív előkészítésének megszervezése (testületi
meghívók  elkészíttetése, azok időbeni kiküldése, az ülésterem előkészítése) a napirendek
tartalmi és  formai előkészítése, az előterjesztések eljuttatása a címzetthez.
 b.)Biztosítja az előterjesztések igazgatási szakmai színvonalát, a szükséges információk

 begyűjtését és feldolgozását.
 c.)Előkészíti a határozati javaslatokat és rendelet-tervezeteket.
 d.)Megszervezi az állampolgárok államigazgatási ügyeinek szakszerű intézését,
 e.)Ellátja azokat az államigazgatási feladatokat és hatásköröket amelyeket törvény, 
kormányrendelet a jegyzőnek címez.
 f.)A polgérmesterk hatáskörébe tartozó államigazgatási döntések előkészítése és
végrehajtása.
 g.) Köteles mindegyik képviselő-testület ülésén részt venni és ott a szükséges
tájékoztatást  megadni.
 h.)Évente beszámol a képviselő-testületeknek a körjegyzőség munkájáról a
zárszámadást  tárgyaló képviselő-testületi ülésen.
 i.)Kötelessége, hogy az ügyrendben meghatározott napokon ügyfélfogadést tartson.
 j.)A hatáskörébe tartozó ügyekben szabályozza a kiadmányozás rendjét.
 k.)Dönt a hatáskörébe utalt ügyekben.

18./ A társult önkormányzatok megálapodnak abban, hogy a körjegyzőségnél foglalkoztatott
köztisztviselők illetménye tekintetében a mindenkori törvényi illetményalapot alkalmazzák.
A körjegyzőség  köztisztviselői és munkavállalói tekintetében az egyéb adható juttatásokról
együttes ülésen elfogadott rendeletben rendelkeznek.

19./A körjegzyőséghez tartozó köztisztviselőt, fizikai alkalmazottat körjegyző nevezi ki a
mindenkori hatályos szakmai előírások figyelembevételével, a társult önkormányzatok
polgármestereinek  egyetértésével.

20./A körjegyzőség köztisztviselő tekintetében sz Ötv. 36.§ (2) bekezdés b.) pontjában
meghatározott munkáltatói jogok gyakorlása során a körjegyző minden esetben  beszerzi a
társult önkormányzatok polgármsetereinek egyetértését.

21./A körjegyző tekintetében az egyéb munkáltatói jogok közül a jutalmazás és bérfejlesztés



tekintetében a hatáskört a társult önkormányzatok együttesen gyakorolják. Ezen túli egyéb
munkáltatói jogokat évente történő váltásban gyakorolják a polgármesterek úgy, hogy
2010.évben
Andocs Község Polgármestere kezdi.

22./A körjegyző helyettesítésére az ügrendben foglaltak az irányadóak.

23./A körjegyzőség működésével, a működés ellenőrzésével kapcsolatos feladatok érdekében
egyeztető üléseket a társult önkormányzatok bármely polgármesterének téma, időpont,
helyszín megjelöléssel készített indítványára 3 napon belül össze kell hívni.

24./ A társult önkormányzatok megállapodnak abban, hogy évente legalább 3 együttes
képviselő-testületi ülést tartanak:
 november hónapban: a körjegyzőség következő évi költségvetési koncepció,
 február hónapban: a körjegyzőség  költségvetésének elfogadása az alapító
önkormányzatok  költségvetésének elfogadását meg kell, hogy előzze,
 április hónapban: körjegyzőség zárszámadása és a körjegyzőség munkájának értékelése
 napirendekben.
25./ A társult önkormányzatok megállapodnak abban, hogy együttes ülést bármelyik
képviselő-testület kezdeményezésésre 3 napon belül írásban  ösze kell hívni. A
kezdeményezésnek tartalmaznia kell az időpontra,  helyszínre és napirendre, témára vonatkozó
javaslatot. Ilyen esetben a kezdeményező képviselő-testület  polgármestere a körjegzyőség
bevonásával gondoskodik a téma, az előterjesztés előkészítéséről, írásban történő
megküldéséről a képviselő-testületek részére.

26./ Az együttes ülés lebonyolítására  vonatkozó szabályok:

Az együttes üléseket felváltva vezetik a társult önkormányzatok polgármesterei. A
polgármester akadályoztatása esetén a soros önkormányzat alpolgármestere, az ő
akadályoztatása esetén  a korelnök. Az együttes ülésekről készített jegyzőkönyv hitelesítésére
a képviselő-testületek egy-egy képviselőt jelölnek ki.
Az együttes ülés jegyzőkönyve tartalmazza külön-külön a  napirendeket, határozatokat.

27./A képviselő-testületek mindegyikének minősített többséggel hozott döntése szükséges:
 a körjegyző kinevezéséhez
 a megállapodás jóváhagyásához,
 a megállapodás módsításához,
 a körjegzyőséghez történő csatlakozáshoz való hozzájáruláshoz,
 azokban az ügyekben, amelyeket törvény ír elő (Ötv., Ktv., Áht.)

28./A körjegyzőségből  való kiválásról, annak bejelentésére az Ötv. 39.§ (3) bekezdését kell
alkalmazni, mely szerint a körjegyzőséghez catlakozni, abból kiválni a naptári év első napjával
lehet. A döntést akiválásról és a csatlakozásról  legalább 6 hónappal korábban meg kell hozni.
A kiválást követően a kivált községgel az elszámolást egy hónapon belül kell elkészíteni.

29./ Amennyiben a  körjegyző , illetve a körjegyzőség tovább nem foglalkoztatott
köztisztviselőinek  és munkavállalóinak közszolgálati jogviszonyának felmentéssel történő
megszüntetésére kerül sor valamelyik önkormányzat kiválása következtében, úgy a
közszolgálati jogviszony megszüntetéséből eredő fizetési kötelezettségek viseléséről a társult



önkormányzatok a konkrét számok ismeretében egyedi döntéssel, külön megállapodással
döntenek.

30./A társult önkormányzatok képviselő-testületei között a társulás működése során felmerülő
vitás kérdésekben a bíróság dönt.

31./E megállapodás kötelező mellékletét képezi:
 a körjegyzőség alapító okirata
 a körjegyzőség ügyrendje,
 a körjegyzőségbe bevitt vagyontárgyak leltára.

Andocs Község Önkormányzati Képviselő-testülete a 194/2009.(X.29.) számú határuzatával,
Nágocs Község Önkormányzati Képviselő-testülete a 111/2009.(X.21.) számú határozatával
hagyta jóvá.

A n d o cs  , 2009. október 29.

Törőcsik Ferencné        Pál Imréné
polgármester         polgármestere
     Werner Józsefné
             jegyző


