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MMEEGGÁÁLLLLAAPPOODDÁÁSS   
  

Körjegyzőség alakítására, közös fenntartására és körjegyzőségi 
feladatok ellátására 

  
Kisbajcs község Önkormányzat Képviselő-testülete (9062 Kisbajcs, Kossuth L. u 1.) 
Nagybajcs község Önkormányzat Képviselő-testülete (9063 Nagybajcs, Kossuth L. u. 67.) 
Vének község Önkormányzat Képviselő-testülete, (9062 Vének, Petőfi u. 3.) 

 
a helyi önkormányzatok társulásairól és együttműködéséről szóló 1997. évi CXXXV. törvényben 
meghatározottak, valamint a helyi önkormányzatokról szóló többször módosított 1990. évi LXV. 
törvény ( továbbiakban: Ötv.) 39.-40 §-a alapján 2012. január l-től az önkormányzati és 
államigazgatási feladataik magasabb színvonalon történő elvégzése, valamint a lakosság 
önkormányzati és egyéb ügyeinek hatékonyabb végzése és költségmegtakarítás érdekében az 
alábbiakban állapodnak meg:  
 
Kisbajcs község Önkormányzatának képviselő-testülete és Vének község Önkormányzatának 
Képviselő-testülete 2000. február 1-jei hatállyal Kisbajcs és Vének Községek Körjegyzősége 
elnevezéssel 9062 Kisbajcs, Kossuth L. u. 1. székhellyel körjegyzőséget hoztak létre. 
Nagybajcs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 92/2011. (VI.29.) számú 
határozatával kinyilvánította, hogy 2012. január 1.-jei hatállyal csatlakozik Kisbajcs és Vének 
Községek Körjegyzőségéhez. Nagybajcs községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 2011. 
december 31. napjával megszűnik.  
 Kisbajcs Község Önkormányzata 59 /2011. (VI.30.) Vének Község Önkormányzata 42/2011. 
(VI.30.) számú határozatával a csatlakozási szándékot elfogadta, azaz 2012. január l-től fogadja 
Nagybajcs községet Kisbajcs és Vének Községek Körjegyzőségéhez. 
 

1. Körjegyzőség elnevezése: Kisbajcs- Nagybajcs- Vének Községek Körjegyzősége 
 
2. A Körjegyzőség székhelye: 9062 Kisbajcs, Kossuth L. u. 1. 

Nagybajcs községben kirendeltség működik, melynek címe:   
                                              9063 Nagybajcs, Kossuth. L. u. 67. 

 
3. A Körjegyzőség, mint költségvetési szerv fenntartója, alapítói jogokkal felruházott 

irányító és felügyeleti szerve: 
 

Kisbajcs község Önkormányzat Képviselő-testülete 9062 Kisbajcs, Kossuth L. u 1. 
         Nagybajcs község Önkormányzata Képviselő-testülete 9063 Nagybajcs, Kossuth L. u. 67. 

Vének község Önkormányzata Képviselő-testülete  9062 Vének, Petőfi u. 3. 
A költségvetési szerv vonatkozásában az alapítók a felügyeleti és fenntartói jogokat közösen 
gyakorolják. 
Nagybajcs község Polgármesteri Hivatalának jogutódja : 
                              Kisbajcs- Nagybajcs- Vének Községek Körjegyzősége. 
 

4. A Körjegyzőség illetékességi területe: 
 
Kisbajcs, Nagybajcs és Vének községek közigazgatási területe. 
 

5. A körjegyzőségi hivatali bélyegző felirata: 
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Kör alakú: A kör közepén a Magyar Köztársaság címere, felette félkör ívben 
„Kisbajcs-  Nagybajcs - Vének községek”, a címer alatt félkör 
ívben  Körjegyzősége” felirat. 

Hosszú bélyegző: Kisbajcs - Nagybajcs - Vének Községek Körjegyzősége  
 9062 Kisbajcs, Kossuth u. 1. 
 Tel.: 96/560-230 Fax: 96/560-238 
 

6. A Körjegyzőség létrehozásának célja: 
 

A Körjegyzőségben résztvevő önkormányzatok képviselő-testületeinek, 
polgármestereinek, bizottságainak és képviselőinek munkáját elősegítse, az önkormányzati 
hatósági és az államigazgatási ügyek hatékony intézése, a községek településfejlesztési, 
gazdálkodási és intézményfenntartói feladatainak közös ellátása. 
 

7. A Körjegyzőség feladata és hatásköre: 
 

A Körjegyzőség a körjegyző vezetésével a Körjegyzőség fenntartására társult községekben az 
alábbi feladatokat látja el:  
a) a hatáskörébe utalt önkormányzati, hatósági, államigazgatási ügyek döntésre történő 

előkészítésével és ezen döntések végrehajtásával kapcsolatos feladatokat, polgármesterek 
irányítása és a körjegyző operatív vezetése mellett, 

b) a képviselő-testületek, a polgármesterek, az alpolgármesterek, a bizottságok és az egyes 
képviselők munkájával kapcsolatos adminisztrációs és ügyviteli feladatokat, vezetést segítő 
funkciókat, valamint a belső munkaszervezési, igazgatási teendőket. 

c) elvégzi az önkormányzatokhoz, a polgármesterekhez és a körjegyzőséghez érkező és 
hivatalból küldött ügyiratok iktatását, iratkezelését, irattárazását, valamint irattári 
selejtezését,  

d) az önkormányzati képviselő-testületek döntésének megfelelően település-fejlesztési és 
település-gazdálkodási feladatokat,  

e) a képviselő-testületek hatáskörébe tartozó intézményirányítási feladatokat, továbbá a 
képviselő-testület által átruházott intézményirányítási feladatokat, 

f) az önkormányzatok költségvetési szakfeladatai operatív gazdálkodásának irányítását, 
g) az önkormányzatok, intézmények és szakfeladatok könyvelését, elkészíti költségvetésüket 

és beszámolójukat. 
 
8. A Körjegyzőség jogállása 
 
a.)  A Körjegyzőség Kisbajcs –Nagybajcs - Vének községek Képviselő-testületeinek közös 

hivatala. A Körjegyzőség besorolása gazdálkodási jogkör alapján önállóan működő és 
gazdálkodó költségvetési szerv, mely megállapodás alapján ellátja a Körjegyzőséghez 
tartozó település gesztorságával működő – gazdálkodási jogkör alapján önállóan működő- 
költségvetési szerv pénzügyi–gazdálkodási feladatait. 

b.) A Körjegyzőség vezetője a körjegyző.  
c)  A körjegyzőt a képviselő-testületek közösen alkalmazzák.  
d) A körjegyzői álláshely betöltésének feltételeit - az idevonatkozó jogszabályok figyelembe 

vételével - a képviselő-testületek együttes ülésükön határozzák meg. A körjegyzői 
álláshelyet a Körjegyzőség székhelyének polgármestere hirdeti meg.  

e) A képviselő-testületek együttes ülésén, mindegyik képviselő-testület - minősített többséggel 
hozott- egybehangzó döntése alapján a képesítési követelményeknek megfelelő körjegyzőt 
neveznek ki határozatlan időre, továbbá gyakorolják a munkáltatói alapjogokat.  

f) A körjegyző alkalmazásával kapcsolatos egyéb munkáltatói jogokat ( pl. szabadság, 
kiküldetés, jutalmazás stb.) a Körjegyzőség székhelye szerinti polgármester gyakorolja. 
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Ezen munkáltató jogok közül a béremelés, jutalmazás, kitüntetés, azonban előzetesen 
köteles kikérni Nagybajcs és Vének községek polgármestereinek véleményét. 

g) A körjegyző felmentéséről, összeférhetetlenség megállapításáról, fegyelemi eljárás 
megindításáról, fegyelmi büntetés kiszabásáról a Képviselő-testületek együttes ülésen 
döntenek.  

h) A körjegyzőt rövidebb idejű távolléte esetén az alkalmanként kijelölt ügyintéző helyettesíti. 
A körjegyző tartós –legalább egy hónapos – távolléte esetén az aljegyző helyettesíti. A 
képviselő-testületeket a helyettesítésről a polgármesterek a legközelebbi ülésükön 
tájékoztatják. 

i) A körjegyző helyettese és a nagybajcsi kirendeltség vezetője az aljegyző. 
ia) A körjegyző helyettesítésére, a körjegyző javaslatára, a képviselő-testületek együttes 
ülésén, mindegyik képviselő-testület - minősített többséggel hozott- egybehangzó 
döntéssel aljegyzőt neveznek ki.  
ib)Az aljegyző felett az egyéb munkáltatói jogokat Nagybajcs község polgármestere 
gyakorolja. 
ic) A körjegyzőség nagybajcsi kirendeltségén, az aljegyző (hiányában a körjegyző által 
megbízott köztisztviselő) hangolja össze a munkafeladatokat. A kirendeltség az egységes 
körjegyzőségi hivatal belső szervezeti egységeként működik.  
id) A kirendeltség elkülönítetten végzi azokat a feladatokat, amelyek az önálló település 
létéből erednek, és amelyek nem vonhatóak össze a körjegyzőség létrehozása miatt. A 
képviselő-testületek megállapodnak abban is, hogy ügyfélfogadáshoz nem kötött 
feladatok ellátását – ha annak feltételei adottak – egy helyen, közösen látják el, s részleteit 
a Körjegyzőség Szervezeti és Működési Szabályzatában rögzítik.  

 
9. A körjegyző jogállása:  

 
a) A körjegyző vezeti a körjegyzőséget, annak felelős vezetője.  
b) Szervezi a körjegyzőség munkáját. 
c) Dönt a hatáskörébe tartozó ügyekben, ellátja mindazokat az államigazgatási feladatokat és 

hatásköröket amelyeket jogszabály jegyzőnek ad, gyakorolja a körjegyzőség hatáskörébe 
tartozó hatósági jogköröket. 

d) Dönt azokban a hatósági ügyekben, amelyeket a polgármester ad át. 
e) Döntésre előkészíti és végrehajtja a polgármesterek hatáskörébe tartozó államigazgatási 

ügyeket. 
f) A körjegyző vagy megbízottja köteles mindegyik képviselő-testületi (bizottsági) ülésén 

tanácskozási joggal részt venni és ott a szükséges tájékoztatást megadni. 
g) A körjegyző a polgármesterek egyetértésével nevezi ki, menti fel és jutalmazza a 

körjegyzőség dolgozóit és gyakorolja a munkáltatói jogokat. 
h) Elkészíti a Körjegyzőség köztisztviselőinek, ügykezelőjének, és fizikai alkalmazottjának 

munkaköri leírását. 
i) Évente beszámol minden képviselő-testületnek a Körjegyzőség munkájáról. 

 
 
 
 
 

10. A Körjegyzőség szervezete és működési rendje: 
 

a) A körjegyzőség szervezetét, munkarendjét, az ügyfélfogadás rendjét a képviselő-testületek 
által jóváhagyott Szervezeti és Működési Szabályzata valamint külön szabályzatok 
tartalmazzák.  
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b) A Körjegyzőség 2012. január 1.-jei hatályú működésétől Nagybajcs Község Polgármesteri 
Hivatala 2 fő köztisztviselője közszolgálati jogviszonya munkáltatói jogutódlásra 
tekintettel változatlanul a Körjegyzőségnél, mint jogutód munkáltatónál fennáll. 

 
c.) A Körjegyzőség létszáma: 12 fő  

            ca) körjegyző: 1 fő 
            cb) aljegyző:   1 fő ( nagybajcsi kirendeltségen 1 fő )  
            cc) ügyintéző: 8 fő 
                  kisbajcsi székhelyen:         3 fő    (igazgatási 1 fő, gazdálkodási 2 fő), 
                  nagybajcsi kirendeltségen: 2 Fő  (igazgatási 1 fő, gazdálkodási 1 fő), 

      kisbajcsi székhelyen és nagybajcsi kirendeltségen közösen foglalkoztatott 1 fő  
           (adóügyi előadó 1 fő)      
      Építéshatósági társulás keretében 5 településen: 2 fő  
cd) Ügykezelői létszám:     1 fő   ( kisbajcsi székhelyen) 
ce) Hivatalsegéd:                1 fő  ( kisbajcsi székhelyen) 

 
d) Indokolt esetben a Körjegyző elrendelheti, hogy a székhelyen dolgozó köztisztviselők a 
kirendeltségeken, illetve a kirendeltség dolgozó köztisztviselők a székhelyen is végezzenek 
munkát. 

 
e) Körjegyző ügyfélfogadása: 

  Kisbajcs községben:  szerdán 14.00-15.00 óráig 
  Nagybajcs községben:            csütörtökön 14.00-15.00 óráig           
  Vének községben:  csütörtökön 15.00-16.00 óráig 
 

   
11. Képviselő-testületi ülések, önkormányzati, hatósági és államigazgatási ügyek 

döntésének előkészítése 
 

a) A képviselő-testületek a Körjegyzőség munkájával kapcsolatos kérdésekben szükség 
szerint együttes ülésen határoznak. Különösen az alábbi előterjesztésekről: körjegyző 
kinevezése, felmentése, fegyelmi eljárás megindítása, fegyelmi büntetés kiszabása, 
összeférhetetlenség megállapítása, teljesítményértékelése, a körjegyzőség megállapodás, 
Alapító Okirat, SZMSZ elfogadása és módosítása, Körjegyzőség költségvetésének 
megállapítása, a beszámolók, zárszámadás elfogadása, körjegyzőségi munkáról szóló éves 
beszámoló, Körjegyzőség dolgozóival szembeni teljesítménycélok meghatározása. 

b) A képviselő-testületi üléseket az érintett polgármester által megadott napirendi pontokat 
tartalmazó, és általa aláírt meghívó kiküldésével kell összehívni. 

c) A körjegyző, vagy akadályoztatása esetén megbízottja köteles a képviselő-testületek 
/bizottságok / ülésein részt venni, és ott a szükséges tájékoztatást megadni. 

d) A képviselő-testületi (bizottsági) ülések jegyzőkönyveit az érintett önkormányzat 
polgármester és a körjegyző, Nagybajcs község esetében az aljegyző írja alá. 

e) A Körjegyzőség működésével kapcsolatos kérdések megtárgyalása végett 
polgármestereket – bármelyik polgármester, vagy a körjegyző kezdeményezésére – a 
körjegyző hívja össze. 

 
12. A Körjegyzőség fenntartási és működtetési költségeinek viselése  

 
a) A Körjegyzőség éves költségvetését a képviselő-testületek együttes ülésükön határozzák 

meg. A hozzájárulás konkrét összegét és százalékát az éves költségvetés elfogadásakor, 
illetve a teljesítést rögzítő zárszámadáskor kell meghatározni. A Körjegyzőség 
költségvetése Kisbajcs Község Önkormányzat költségvetésébe épül be, költségvetési 
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rendeletének részét képezi. A költségvetésen belül külön- külön kell kimutatni a 
Körjegyzőség székhelyén és Nagybajcsi kirendeltségen dolgozó köztisztviselők, és más 
alkalmazottak személyi juttatásai és ehhez kapcsolódó járulékok előirányzatait. 

b) A Körjegyzőség közös költségeként kezelendő a Körjegyző és az aljegyző  személyével 
kapcsolatos valamennyi kiadás (bér, bérjellegű kiadásai, társadalombiztosítási járulékai, 
továbbképzés, utazási költség) , valamint a székhelyen mindhárom község érdekében 
felmerülő dologi kiadás (a működéshez szükséges számítógépes programok, amelyeket 
közösen kell használni szabályzatok költségei,mindhárom település érdekében felmerülő 
dologi költségek), mely kiadások fedezetét a  Körjegyzőség állami támogatásából és az  
állami hozzájáruláson felüli részét lakosságszám-arányosan Kisbajcs – Nagybajcs - Vének 
községek Önkormányzatai biztosítják. A kisbajcsi székhelyen és a nagybajcsi 
kirendeltségen egyaránt foglalkoztatott 1 fő adóügyi előadó személyével kapcsolatos 
valamennyi kiadás (bér, bérjellegű kiadásai, társadalombiztosítási járulékai, továbbképzés, 
utazási költség), lakosságszám-arányosan kerül megosztásra Kisbajcs – Nagybajcs - Vének 
községek Önkormányzatai között. A lakosságszám-arányos hozzájárulás minden évben az 
előző év január 1-jei lakosságszámok arányában kerül meghatározásra. 

c)  A Körjegyzőség ingatlan vagyonnal nem rendelkezik. Kisbajcs község Önkormányzata 
Képviselő-testülete a Kisbajcs, Kossuth L. u. 1. szám alatt lévő, és az önkormányzat 
kizárólagos tulajdonát képező Községházát ingyen, térítésmentesen bocsátja a 
Körjegyzőség rendelkezésére hivatali munka végzése céljából. A Körjegyzőség 
Hivatalában lévő ingó vagyon Kisbajcs és Vének községek önkormányzatainak leltár 
szerinti tulajdonát képezi.   A hivatal nagybajcsi kirendeltségén lévő ingatlan és ingó 
vagyon Nagybajcs Község Önkormányzatának tulajdona.  

 
d) Kisbajcs és Vének Község Önkormányzata a Körjegyzőség fenntartásához, 

működéséhez  

da) Hozzájárulásként biztosítja a Körjegyzőség székhelyén foglalkoztatott alkalmazottak 
bérét, bérjellegű kiadásait és ezek munkáltatói járulékait, székhely fenntartásához, 
működtetéséhez szükséges dologi kiadásokat lakosságszám arányosan. 
db) A székhely Önkormányzat által biztosított Körjegyzőség elhelyezésére szolgáló 
hivatali épület fenntartásáról, működtetéséről (fűtés, világítás, stb.), karbantartásáról saját 
költségviselése mellett Kisbajcs Község Önkormányzata gondoskodik, melyhez külön 
megállapodás alapján Vének község Önkormányzata hozzájárul. 
dc) Vének község önkormányzata az ügyfélfogadás helybeni biztosításának költségeit 
(helyi hivatal takarítása, fűtése, világítása stb.) saját maga biztosítja. 

e) Nagybajcs Község Önkormányzata a Körjegyzőség fenntartásához, működéséhez 

ea.) Hozzájárulásként biztosítja a Körjegyzőség nagybajcsi kirendeltségén foglalkoztatott 
alkalmazottak bérét, bérjellegű kiadásait és ezek munkáltatói járulékait. 
eb.) saját kiadásaként biztosítja a nagybajcsi kirendeltség fenntartásához, működtetéséhez 
szükséges dologi kiadásokat. 
ec) A Körjegyzőség Nagybajcsi Kirendeltsége elhelyezését szolgáló hivatali épület 
fenntartásáról, karbantartásáról és működtetéséről Nagybajcs Község Önkormányzata 
gondoskodik saját költségviselése mellett, ezen működési, felújítási költségeket a 
Körjegyzőség éves költségvetése nem tartalmazza, azok közvetlenül az érintett 
Önkormányzat éves költségvetéseinek részét képezik. 

f) A Körjegyzőség éves költségvetését a Képviselő-testületek együttes ülésen, valamennyi   
képviselő-testület minősített többségű, egybehangzó döntése alapján határozzák meg, 
melynek meg kell előznie Kisbajcs Községi Önkormányzat költségvetési rendeletének 
elfogadását.  
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g) A Körjegyzőség éves költségvetéséhez a lakosságszám-arányos hozzájárulást- a jóváhagyott 
éves előirányzat finanszírozási ütemterv alapján - az önkormányzatok 12 havi egyenlő 
részletben, minden hó 5. napjáig utalják át Kisbajcs Községi Önkormányzat számlájára.  

h) A Körjegyzőség éves költségvetésének végrehajtásáról a zárszámadás elfogadásakor kell 
beszámolni együttes ülés keretében. A Körjegyzőség éves költségvetésének 
végrehajtásáról a székhelyközség önkormányzat költségvetése zárszámadása keretében kell 
számot adni. 

i) A Körjegyzőség zárszámadásában kimutatott pénzmaradvány, a bérmaradvány és a dologi 
maradvány felhasználásáról a polgármesterek előzetes egyeztetése alapján a Képviselő-
testületek együttes ülésen döntenek.  

j) Költségtérítés ellenében a Körjegyzőség a társuló önkormányzatok egyetértésével vállalhatja 
más önkormányzati szerv feladatkörébe, hatáskörébe tartozó feladatok ellátását is. A 
feladatellátásra társulási megállapodást kell kötni. 

k) Körjegyzőség költségvetésében kerül megtervezésre a Felpéc, Kisbajcs, Nagybajcs, Vének 
és Nyúl községek Építésügyi Hatósági Igazgatási Társulásának díjai és költségei, melyet 
külön megállapodás alapján fizetnek meg az érintett önkormányzatok.  

 
13. A Körjegyzőség munkájának, gazdálkodásának ellenőrzése 

 
a) A Körjegyzőség éves munkájáról a körjegyző évente egy alkalommal, a képviselő-testületek 

együttes ülésén számol be.  
A beszámolóban tájékoztatást ad: 
- a Körjegyzőség működésének személyi, tárgyi, dologi feltételeiről,  

- a Körjegyzőség ügyfélforgalmáról, ügyiratforgalmáról,  

- a képviselő-testületek (bizottságok), a polgármesterek és a helyi képviselők munkáját segítő 
tevékenységéről,  

- a törvényességi követelmények betartásáról,  

- a körjegyző hatósági jogkörében történt eljárásokról,  

- javaslatot tesz a felmerült problémák, hiányosságok és feladatok megoldására, 

- továbbá minden olyan körülményről, amelyek a Körjegyzőség éves munkáját jellemezték.  
b) A polgármesterek együttesen, és külön-külön is tájékoztatót, beszámolót kérhetnek a 

körjegyzőtől az egyes feladatok megvalósításáról, egyes hatósági ügyek intézéséről A 
felkérésnek a körjegyző köteles eleget tenni.  

c) A Körjegyzőség működésének ellenőrzését, a feladatok egyeztetését az érdekelt községek 
polgármesterei együttesen végzik. Az éves költségvetés és a beszámolók megtárgyalása előtt, 
illetve szükség szerint a körjegyző részvételével megbeszélést tartanak. A meghatározott 
feladatokat emlékeztetőben kell rögzíteni. Az egyeztető gyűlést bármelyik polgármester 
indítványára 8 napon belül össze kell hívni. 

 
14. A Körjegyzőséghez történő csatlakozás, a Körjegyzőségből való kilépés, a 

Körjegyzőség megszűnése 
 

a) Körjegyzőséghez való csatlakozás szándékáról a csatlakozni kívánó önkormányzat 
polgármestere tájékoztatja a székhely önkormányzat polgármesterét és általa a társult 
település polgármesterét és a képviselő-testületet. 

b) A csatlakozásról szóló megállapodásra vonatkozó javaslatot a székhely település 
polgármestere terjeszti a - csatlakozni kívánó település önkormányzatának képviselő-
testületével bővült - együttes ülés elé, ha az előkészítés során jelen megállapodás 
valamennyi pontját érintően létrejött a megegyezés és a csatlakozás során betarthatóak a 
törvényben meghatározott határidők.  A csatlakozási javaslatot a képviselő-testületek 
együttesen vitatják meg, szavazataikat azonban külön-külön kell számba venni. 
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c) A körjegyzőségből bármely részt vevő önkormányzat kiválhat a törvényi határidők 
betartása mellett. A kiválással kapcsolatos kérdések egyeztetését a polgármesterek és a 
körjegyző végzik el.  A kiválással kapcsolatos vagyoni, pénzügyi és egyéb kérdésekről a 
részt vevő önkormányzatok és a kiváló önkormányzat által kötendő megállapodást 
együttes ülésen fogadják el. A vitatott kérdésekben bírósági eljárásnak van helye. 

d) A körjegyzőség megszűnik, ha a részt vevő önkormányzatok képviselő-testületei - akár 
együttes ülésen, akár külön-külön - így döntenek, vagy ha a részt vevő önkormányzatok 
száma a kiválás következtében 1, azaz egyre csökken. 
 

15. A Képviselő-testületek a megállapodásból eredő vitás kérdéseket elsődlegesen egymás 
között, tárgyalásos úton rendezik. Bírói út igénybevételével akkor élnek, ha az előzetes 
egyezetés nem vezetett eredményre. Jogvita eldöntésére a Győri Városi Bíróság 
illetékességét kötik ki.  

 
16. Ezen megállapodás 2012. január l-én lép hatályba, ezzel egyidejűleg a Kisbajcs és 

Vének községek önkormányzatai által 2000. február 1. napján Körjegyzőség közös 
fenntartására és körjegyzőségi feladatok ellátására kötött Megállapodás hatályát 
veszti. 

 
17. Ezen Megállapodást, mint Kisbajcs- Nagybajcs - Vének községek Önkormányzatai 

Képviselő-testületeinek akaratával mindenben megegyezőt, a társuló önkormányzatok 
polgármesterei saját kezűleg aláírják. 

 
Kisbajcs, 2011. ___________ 
 
 
Kamocsai Sándor       Huszár Imre   Kiss Tamás 

Kisbajcs község polgármestere         Nagybajcs község polgármestere Vének község polgármestere 
 

ZZáárraaddéékk::  
 
Ezen megállapodást  
 

 Kisbajcs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete _____ /2011. (____) számú 
határozatával,  

 Nagybajcs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete _____ /2011. (____) számú 
határozatával,  

 Vének Község Önkormányzatának Képviselő-testülete _____ /2011. (____) számú 
határozatával  

 
fogadta el. 
 

           
 
             Tóthné Ács Ildikó       Kapitányné Babos Irén 

     megbízott körjegyző               jegyző 
 



 8 

Kisbajcs és Vének Községek Körjegyzősége Alapító okiratának módosítása 
 

 

Az Alapító Okirat alábbi rendelkezései kerülnek módosításra:  

 
A költségvetési szerv 
Neve: Kisbajcs, Nagybajcs és Vének Községek Körjegyzősége 
Illetékességi területe: Kisbajcs, Nagybajcs és Vének Községek közigazgatási területe. 
Alapítói jogokkal felruházott irányító szerv(ek) neve, székhelye:  

 Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testülete, 9062. Kisbajcs, Kossuth u. 1. 

 Nagybajcs Község Önkormányzata Képviselő-testülete, 9063 Nagybajcs, Kossuth u. 67. 

 Vének Község Önkormányzata Képviselő-testülete, 9062. Vének, Petőfi u. 3. 

 
Egységes szerkezetű alapító okiratot elfogadó határozatok száma: 

Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének  ____ /2011. (____) 
Nagybajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének  ____ /2011. (____) 

Vének Község Önkormányzata Képviselő-testületének   ___ /2011. (____) 
határozata 

 

Az egységes szerkezetű alapító okirat 2012. január 1. napjától lép hatályba.  
 
2011. február 7. napon tartott, Kisbajcs és Vének Községek együttes testületi ülésén elfogadott 
Alapító okirat, jelen okirat aláírásával hatályát veszti.   

 

 

Hitelesítés:  

 

Kisbajcs, 2011. november 21. 

 

 

 

 

Kamocsai Sándor      Huszár Imre      Kiss Tamás  

Kisbajcs Község   Nagybajcs Község  Vének Község  

 polgármestere      polgármestere              polgármestere 

 
 



 9 

Alapító okirat 
 

Kisbajcs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete, Nagybajcs Község Önkormányzatának 
Képviselő-testülete, és Vének Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi 
önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 38. § (2) bekezdése, az államháztartásról szóló 
1992. évi XXXVIII. törvény 66. §-a, valamint a költségvetési szervek jogállásáról és 
gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. törvény 1. §-a alapján az alábbi alapító okiratot adják ki: 
A költségvetési szerv 
Neve: Kisbajcs, Nagybajcs és Vének Községek Körjegyzősége 
Székhelye: 9062. Kisbajcs, Kossuth u. 1. 

Törzskönyvi azonosító szám:     370927 
Adószám:      15370921-1-08 
KSH statisztikai számjel:  15370921-8411-322-08 
Státusz:              élő 
Régi törzskönyvi azonosító:       370927-0-00 
Törzskönyvi bejegyzés dátuma:         1991.04.15. 

 
Létrehozásáról rendelkező határozat(ok): --------- 
Jogszabályban meghatározott közfeladata: Helyi önkormányzatok képviselő-testületei hivatali 
teendőinek ellátása, ami alapján gondoskodik az önkormányzatok működésével kapcsolatos 
feladatok ellátásáról, valamint a közigazgatási hatósági ügyek intézéséről. 
 
Tevékenységi besorolás: 
TEÁOR szám:    8411     Általános közigazgatás 
Alaptevékenységi szakágazat:  841105 Helyi önkormányzatok, valamint többcélú 
kistérségi  
            társulások igazgatási tevékenysége 
 

 

Alaptevékenysége : 

 

 841126  Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási 
tevékenysége 
 841133  Adó, illeték kiszabása, beszedése, adóellenőrzés 
 841907  Önkormányzatok elszámolása költségvetési szerveikkel 
 
Illetékességi területe: Kisbajcs, Nagybajcs és Vének Községek közigazgatási területe. 
 
Alapítói jogokkal felruházott irányító szerv(ek) neve, székhelye:  

 Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testülete, 9062. Kisbajcs, Kossuth u. 1. 

 Nagybajcs Község Önkormányzata Képviselő-testülete, 9063 Nagybajcs, Kossuth u. 67. 

 Vének Község Önkormányzata Képviselő-testülete, 9062. Vének, Petőfi u. 3. 
 

Típus szerinti besorolása: 

 A tevékenységek jellege alapján: közhatalmi. 

 Feladatellátáshoz kapcsolódó funkciója alapján: önállóan működő és gazdálkodó. 
 
 

A költségvetési szerv vezetőjének, a körjegyzőnek a kinevezési rendje: 
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A körjegyzői álláshelyet meghívásos vagy pályázati eljárás útján kell betölteni. A pályázati eljárás 
előkészítésével és lefolytatásával kapcsolatos feladatokat Kisbajcs Község Önkormányzat 
polgármestere látja el. 
A körjegyzőt az alapító önkormányzatok képviselő-testületei nevezik ki együttes ülésen, 
minősített többséggel meghozott döntéssel. A kinevezés határozatlan időre szól.  
Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszony(ok) megjelölése: 
Foglalkoztatottjainak jogviszonya alapesetben köztisztviselő, melyekre a köztisztviselők 
jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény az irányadó. Foglalkoztatottjainak jogviszonya lehet 
továbbá közalkalmazott, melyekre a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. 
törvény az irányadó. Egyes foglalkoztatottjainak a jogviszonya munkavállaló, melyekre nézve a 
Munka Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. törvény az irányadó. Egyéb foglalkoztatásra 
irányuló jogviszonyra a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi. IV. törvény (pl. megbízási 
jogviszony). 
 
Vállalkozási tevékenységet nem folytat a költségvetési szerv.  

Egységes szerkezetű alapító okiratot elfogadó határozatok száma: 
Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének  ____ /2011. (____) 

Vének Község Önkormányzata Képviselő-testületének   ___ /2011. (____) 
határozata 

 
Alapító okirat hatálya: Az Alapító okirat 2012. január 1. napjával lép hatályba.   
 
2011. február 7. napon tartott, Kisbajcs és Vének Községek együttes testületi ülésén elfogadott 
Alapító okirat, jelen okirat aláírásával hatályát veszti.   
 
Kisbajcs, 2011. ________ 

P.H. 

              
                             Kamocsai Sándor               Huszár Imre                          Kiss Tamás 
                                polgármester                     polgármester polgármester 
 
 
                                                             ________________ 
                                                                     körjegyző 
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Kisbajcs Község Polgármesterétől  

és megbízott Körjegyzőjétől 

9062 Kisbajcs, Kossuth u. 1. 

 

 

 

Tárgy: Adóügyi Hatósági Igazgatási Társulás megszüntetése 

 

 

Kisbajcs Község Önkormányzata 

Képviselő-testületének  

 

Nagybajcs Község Önkormányzata 

Képviselő-testületének  

 

Vének Község Önkormányzata 

Képviselő-testületének  

 

 

 

Tisztelt Képviselő Asszony/Képviselő Úr! 

 
Kisbajcs, Nagybajcs és Vének Községek Önkormányzata Képviselő-testületei 2000. 

január 01. napjától hatósági igazgatási társulást működtetnek Kisbajcs székhellyel az adóügyi 
hatósági feladatok ellátása érdekében.  

2011. november elején a Magyar Köztársaság Kormánya benyújtotta az Országgyűlésnek 
T/4864 számú törvényjavaslatát a helyi önkormányzatokról, melynek 82. § (1) és (2) bekezdése 
értelmében 2013. január 1. napjától  „(1) Közös önkormányzati hivatalt hoznak létre azok a járáson belüli 
települési önkormányzatok, amelyek közigazgatási területét legfeljebb egy település közigazgatási területe választja 
el egymástól és a települések lakosságszáma nem haladja meg a 2000 főt. A 2000 fő lakosságszámot meghaladó 
település is tartozhat közös önkormányzati hivatalhoz.  
(2) A közös hivatalhoz tartozó települések összlakosságszáma legalább 2000 fő, vagy a közös hivatalhoz tartozó 
települések száma legalább hét. „ 
 Településeink lakosságszáma, az évtizedekre visszanyúló együttműködés, 
önkormányzataink érdekeinek védelme indokolttá tették az egyszer már bevált, működőképes 
Körjegyzőség létrehozását Kisbajcs, Nagybajcs és Vének községek részvételével. 2012. január 1. 
napjától így a helyi adóügyi feladatok ellátása a Körjegyzőségen belül fog történni, továbbra is egy 
fő adóügyi előadó alkalmazásával. 
 Fentiekre figyelemmel indokolt a három település között létrejött adóügyi hatósági 
igazgatási társulás 2011. december 31. napjával történő megszüntetése.  
 A helyi önkormányzatok társulásairól és együttműködéséről szóló 1997. évi CXXXV. tv. 
6.§ (1) és (2) bekezdése szerint: 
„(1) A társulás megszűnik: 
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a) ha a megállapodásban meghatározott időtartam eltelt, vagy más megszűnési feltétel megvalósult; 
b) ha a társulás valamennyi tagja elhatározta a társulás megszüntetését; 
c) a bíróság jogerős döntése alapján. 
(2) A társulás tagjai a társulás megszűnésekor kötelesek egymással elszámolni.” 
 
 
 
 
Mindezek alapján a Tisztelt Képviselő-testületek elé terjesztem a következő 
 

határozati   javasla tot :  
 

Tárgy: Adóügyi Hatósági Igazgatási Társulás megszüntetése 
 
 
 

______ / 2011. ( ____. ____.) határozat 
 

1.) Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Kisbajcs, Nagybajcs és Vének 
községek önkormányzata képviselő-testületei által a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi 

LXV. tv. 42.§-a, valamint a helyi önkormányzatok társulásairól és együttműködéséről szóló 1997. 
évi CXXXV. tv. (továbbiakban: Ttv.) 7. §-a alapján az adóügyi hatósági feladatok ellátására 

létrehozott hatósági igazgatási társulást a Ttv. 6.§ (1) bekezdés b) pontja alapján 2011. december 
31. napjával megszünteti. 

 
2.) A Képviselő-testület megbízza Kamocsai Sándor polgármestert és Tóthné Ács Ildikó 

megbízott körjegyzőt, hogy a Ttv. 6.§ (2) bekezdése szerinti elszámolással kapcsolatos 
intézkedéseket tegye meg. 

 
A Képviselő-testület a határozat végrehajtásáról külön jelentést nem kér. 

 
Határidő: 2011. december 31. 

Felelős: Kamocsai Sándor polgármester 
Tóthné Ács Ildikó mb. körjegyző 

 
 
 
 

 
Kisbajcs, 2011. november 15. 
 
 
 
 

Kamocsai Sándor   Tóthné Ács Ildikó 
polgármester    mb. körjegyző 

 
 


