Megállapodás Pér - Nagyszentjános Községek Körjegyzősége
alakítására és fenntartására
Pér Község Önkormányzata és Nagyszentjános
önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény
köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi
figyelembevételével - körjegyzőség alakítására és
állapodnak meg:

Község Önkormányzata a helyi
39. §-ában foglaltak alapján – a
XXIII. törvény rendelkezéseinek
fenntartására az alábbiak szerint

I.
MEGÁLLAPODÓ ÖNKORMÁNYZATOK
A megállapodó önkormányzatok elhatározzák, hogy igazgatási feladataik ellátására 2012.
április 1. napjától – határozatlan időtartamra – körjegyzőséget alakítanak.
A megállapodást kötő önkormányzatok megnevezése, képviselője és címe:
Pér Község Önkormányzata 9099 Pér, Szent Imre u. 1.
Képviseli: Herold Ádám polgármester
Nagyszentjános Község Önkormányzata 9072 Nagyszentjános, Vasút u. 1.
Képviseli: Friderics Cecília polgármester

II.
SZÉKHELY – MŰKÖDÉSI TERÜLET
A Körjegyzőség székhelye:
9099 Pér, Szent Imre u. 1.
A Körjegyzőség Kirendeltsége:
9072 Nagyszentjános, Vasút u. 1.

Működési terület:
Pér és Nagyszentjános községek közigazgatási területe.

III.
ELNEVEZÉS - MŰKÖDÉS
A Körjegyzőség hivatalos elnevezése:
Pér - Nagyszentjános Községek Körjegyzősége
A Körjegyzőségi kirendeltség elnevezése:
Pér – Nagyszentjános Községek Körjegyzősége Nagyszentjánosi Kirendeltsége
A körjegyzőség szervezetésre, működésére vonatkozó részletes szabályokat a körjegyzőség
Szervezeti és Működési Szabályzat tartalmazza.
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IV.
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK VISELÉSE
A körjegyzőség alakításának és fenntartásának költségeit a részvevő önkormányzatok közösen
viselik az alábbiak szerint:
a.) a körjegyzőség alakításának, fenntartásának fedezeteként elsősorban a mindenkor
hatályos költségvetési törvényben meghatározott körjegyzőség működéséhez
biztosított alap- és ösztönző hozzájárulás szolgál.
A körjegyzőségre járó normatívát Pér Község Önkormányzata igényli.
b.) a körjegyzőségi feladatok ellátásához szükséges kiadásokkal kapcsolatosan tervezni
kell:
- a körjegyző és a körjegyzőségben foglalkoztatottak személyi kiadásait, egyéb
juttatásait,
- azok járulékait,
- a dologi kiadások azon részét, amely a körjegyzőségi feladatok ellátásához
kapcsolódik.
c.) A körjegyzőség kirendeltségének – a helyszínen keletkező – valamennyi dologi
költsége csak Nagyszentjános Község Önkormányzatát terheli, azt saját
költségvetésében tervezi.
A Körjegyzőség fenntartásával kapcsolatos – Pér községben keletkező – valamennyi
dologi költség csak Pér Község Önkormányzatát terheli, azt saját költségvetésében
tervezi.
d.)
Nagyszentjános Község Önkormányzata finanszírozza a körjegyzőség kirendeltségén
– az aljegyző kivételével – közszolgálati jogviszonyban foglalkoztatottak teljes
illetményének, járulékainak és egyéb bérjellegű juttatásainak költségeit.
Pér Község Önkormányzata finanszírozza a körjegyzőség székhelyén – a körjegyző
kivételével - közszolgálati- és munkajogviszonyban foglalkoztatottak teljes
illetményének, járulékainak és egyéb bérjellegű juttatásainak költségeit.
A körjegyző - állami normatívával nem fedezett – személyi kiadásaihoz (illetmény,
járulék, egyéb juttatás) Pér Község Önkormányzata 56 %-ban, míg Nagyszentjános
Község Önkormányzata 44%–ban járul hozzá.
Az aljegyző személyi kiadásaihoz (illetmény, járulék, egyéb juttatás) Pér Község
Önkormányzata 44%-ban, míg Nagyszentjános Község Önkormányzata 56%-ban járul
hozzá.
Nagyszentjános Község Önkormányzata a körjegyzőség kirendeltségén közszolgálati
jogviszonyban foglalkoztatottak személyi kiadásainak és a körjegyző, aljegyző
személyi kiadásaihoz szükséges fent rögzített hozzájárulás körjegyzőségi
költségvetésben tervezett adott évi költségének (előirányzatának) 1/12 részét havonta a
normatíva számlára érkezését követő munkanapon átutalja a körjegyzőség
költségvetési számlaszámára.
Pér Község Önkormányzata félévente a körjegyzőség személyi kiadásairól kimutatást
készít és a kimutatásban foglaltak alapján a társult önkormányzatok – a kimutatás
kézhezvételét követő 5 munkanapon belül - egymással elszámolnak.
e.) A körjegyzőség működési költségei viselésének meghatározásánál a fenntartáshoz
való hozzájárulás költségeit a megállapodásban résztvevő önkormányzatok mindig az
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adott évre szóló költségvetésben állapítják meg, és „működési célra nyújtott
hozzájárulásként” tervezik meg.
A működéshez szükséges évi fenntartási hozzájárulás költségét Pér Község
Önkormányzata 56%-ban, Nagyszentjános Község Önkormányzata 44%-ban viseli.
Nagyszentjános Község Önkormányzata a körjegyzőség fenntartási hozzájárulás rá
eső költségét - Pér Község Önkormányzata által elkészített kimutatás szerint, a
kimutatás kézhezvételét követő 3 munkanapon belül - negyedévente köteles átutalni a
körjegyzőség költségvetési számlaszámára.
f.) Az adott Önkormányzat igazgatási feladatainak ellátását szolgáló vagyon – épület,
berendezések, felszerelések – a körjegyzőségben részt vevő önkormányzatok
tulajdonában és használatában maradnak és az ezzel kapcsolatban felmerülő
fenntartási, karbantartási, felújítási, beruházási kiadásokat az Önkormányzatok saját
költségvetésükben tervezik meg és közvetlenül finanszírozzák. Valamennyi
Képviselő-testület saját közigazgatási területén lévő intézményben, a társult tagok
értesítése mellett, saját költségén végezhet felújítási fejlesztési feladatokat, mely saját
vagyonát gyarapítja.
g.) A körjegyzőség működésével kapcsolatban felmerülő közös feladatok ellátása a
körjegyzőség székhelyén történik, mely magába foglalja a körjegyzőséget érintő
pénzügyi feladatokat és a köztisztviselők foglalkoztatásával kapcsolatos személyzeti
feladatokat.
h.) Jelen megállapodás megkötésekor előre nem látható, és a körjegyzőséget, mint egészet
érintő költségek viselése tekintetében külön megállapodás megkötésének hiányában a
felek a költségek viselésének tekintetében Pér 56%-os, míg Nagyszentjános 44%-os
részesedésében állapodnak meg.
i.) A saját pénzeszközből és saját pályázatból megvalósuló felhalmozási kiadásokat
valamennyi önkormányzat önállóan viseli a saját közigazgatási területén lévő
intézmény vonatkozásában.
j.) A körjegyzőség létrehozása előtt indult pereknél, ügyeknél keletkezett kötelezettség
vagy jogosultság továbbra is azt a társult önkormányzatot illeti meg, amelyik a
körjegyzőség létrejötte előtt az eljárásban részt vett. Ezen eljárásokban a körjegyzőség
nem tekintendő jogutódnak.

V.
ELLENŐRZÉS
A megállapodást kötő önkormányzatok a körjegyzőség működését célszerűségi és gazdasági
szempontból ellenőrizhetik.
A körjegyzőség működésének ellenőrzését, a feladatok egyeztetését a megállapodást kötő
önkormányzatok polgármesterei együttesen végzik.

VI.
EGYÜTTES ÜLÉS
a.) Évente minimális kettő együttes ülést kell tartani, a körjegyzőségi feladatok
költségvetésének megállapítására, illetve a zárszámadás elfogadására vonatkozóan.
A körjegyzőségi feladatok ellátásával kapcsolatos ügyekben szükség szerint együttes
ülést lehet összehívni.
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b.) A részt vevő önkormányzatok Képviselő-testületei együttes ülésen tárgyalják meg
különösen az alábbi napirendeket és szavaznak azokról:
- a körjegyzőség költségvetésének, zárszámadásának megállapítása,
- alapító okirat, társulási megállapodás, SZMSZ, megállapítása, módosítása,
- a fenntartáshoz szükséges pótlólagos befizetések megállapítása,
- a körjegyző/aljegyző kinevezése, felmentése, esetleges fegyelmi eljárás,
- a körjegyző éves beszámolója,
- döntés csatlakozásról,
- közszolgálati szabályzat jóváhagyása,
- körjegyzőség költségvetési előirányzatának módosítása.
Az együttes ülést a körjegyzőség székhelytelepülése szerinti polgármester hívja össze,
a körjegyzővel egyeztetve.
A körjegyzőség kirendeltsége szerinti polgármester írásbeli kezdeményezésére a
székhelytelepülés polgármesterének a kezdeményezés kézhezvételétől számított 10
napon belüli időpontra az együttes ülést össze kell hívnia. A kezdeményező
Képviselő-testület a körjegyző útján gondoskodik az előterjesztés előkészítéséről.
Az együttes ülést a körjegyzőség székhelytelepülése szerinti polgármester vezeti.
Az együttes ülés akkor határozatképes, ha a megállapodást kötő önkormányzatok
képviselő-testületei külön-külön határozatképesek.
Amennyiben az együttes ülés határozatképtelen, vagy az ülés menet közben válik
határozatképtelenné, akkor az együttes ülést 5 napon belül, azonos napirenddel újra
össze kell hívni.
A határozati javaslatot a polgármesterek egyenként bocsátják szavazásra, arról a
testületek külön – külön szavaznak.
c.) Az együttes ülésről közös jegyzőkönyvet kell vezetni, melyben a képviselő-testületek
határozatai a soron következő sorszámmal, külön – külön kerülnek rögzítésre.
Az együttes ülésről készült jegyzőkönyvet a polgármesterek és a körjegyző írják alá.
A jegyzőkönyvet 4 (négy) eredeti példányban kell elkészíteni, és meg kell küldeni a
megállapodást kötő önkormányzatoknak is.

VII.
KÖRJEGYZŐ/ALJEGYZŐ KINEVEZÉSE
a.) A körjegyző kinevezése – a pályáztatási szabályok betartásával - a megállapodást kötő

önkormányzatok képviselő-testületeinek hatáskörébe tartozik.
A körjegyzői és aljegyzői pályázattal kapcsolatos előkészítő feladatokat a székhely
Önkormányzat polgármestere látja el.
A körjegyző a körjegyzőség létrehozásának napjával – 2012. április 1.– látja el
körjegyzői feladatát.
b.) A körjegyző és az aljegyző felett a munkáltatói jogokat a megállapodást kötő
önkormányzatok képviselő-testületei gyakorolják.
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c.) A körjegyző és az aljegyző felett az egyéb munkáltatói jogokat Pér Község
Polgármestere gyakorolja, Nagyszentjános Község Polgármesterével való előzetes
egyeztetést követően.

VIII.
LÉTSZÁM
a.) Az adott évi körjegyzőségi költségvetés tartalmazza a körjegyzőség által
foglalkoztatottak létszámát.
b.) Jelen megállapodás megkötésének évében a körjegyzőség által foglalkoztatottak
összlétszáma – körjegyzővel együtt – 15 fő. /1 fő körjegyző, 1 fő aljegyző, 11 fő
köztisztviselő, 1 fő fizikai alkalmazott./
c.) A Körjegyzőség 2012. április 1. hatályú működésétől Pér Község Polgármesteri
Hivatala 6 fő köztisztviselőjének közszolgálati jogviszonya, valamint 1 fő fizikai
alkalmazottjának munkaviszonya, továbbá Nagyszentjános Község Polgármesteri
Hivatala 5 fő köztisztviselőjének közszolgálati jogviszonya a munkáltatói jogutódlásra
tekintettel a körjegyzőséggel, mint jogutód munkáltatóval áll fenn.
d.) A Körjegyzőség köztisztviselőit a körjegyző a polgármesterek egyetértésével nevezi
ki, menti fel és jutalmazza, továbbá gyakorolja felettük a munkáltatói jogokat. A
polgármesterek megállapodnak, hogy az egyetértési jogot Pér Község Polgármestere
gyakorolja, Nagyszentjános Község Polgármesterével való előzetes egyeztetést
követően.

IX.
HELYSZÍNI ÜGYFÉLFOGADÁS
a.) Az ügyfelek helyszíni kiszolgálását – a körjegyzőn kívül, a helyi sajátosságok
figyelembe vételével – a körjegyzőségi hivatal keretei között Pér község 6 fő főállású
köztisztviselővel, Nagyszentjános község 5 fő főállású köztisztviselővel oldja meg.
b.) A körjegyzőt, helyettesítő aljegyző a hét minden munkanapján a körjegyzőség
kirendeltségén tartózkodik és hetente az alábbi napokon tart ügyfélfogadást a
körjegyzőség kirendeltségén:
a. kedd
8.00-12.00
b. csütörtök
8.00-12.00
c.) A körjegyző a hét minden munkanapján a körjegyzőség székhelyén tartózkodik és a
keddi ügyfélmentes nap kivételével a hét minden munkanapján, ügyfélfogadást tart a
körjegyzőség székhelyén.

X.
A KÖRJEGYZŐSÉG MEGSZŰNÉSE
a.) A körjegyzőség az Önkormányzatok közös megegyezésével bármikor megszüntethető,
a Képviselő-testületek megállapodnak abban, hogy a körjegyzőségi megállapodás
közös megegyezéssel történő megszüntetése esetén a döntést a megszűnés időpontját
megelőző 3 hónappal korábban meghozzák.
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b.) A körjegyzőség megszűnése esetén:
- a körjegyző jogviszonyának megszűnésével
Önkormányzata 56%-ban, Nagyszentjános
biztosítja, továbbá
- az aljegyző jogviszonyának megszűnésével
Önkormányzata 44 %-ban, Nagyszentjános
biztosítja.

kapcsolatos juttatásokat Pér Község
Község Önkormányzata 44%-ban
kapcsolatos juttatásokat Pér Község
Község Önkormányzata 56%-ban

c.) A Képviselő-testületek vállalják, hogy a körjegyzőség esetleges megszűnése esetén a
továbbfoglalkoztatás a székhely körjegyzőségi hivatalban dolgozók tekintetében Pér
Község Önkormányzata Képviselő-testületét, a Nagyszentjánosi Kirendeltségen
dolgozók esetében Nagyszentjános Község Önkormányzata Képviselő-testületét
terheli.
d.) A körjegyzőség megszűnése esetén a zárszámadást követően elfogadott
pénzmaradvány az Önkormányzatokat a biztosított előirányzat arányában illeti meg.
e.) A körjegyzőség megszűnése esetén a költségvetése terhére vásárolt, vagy egyéb
jogcímen szerzett vagyon (ingatlan, tárgyi eszköz, egyéb ingóság) a tárgyi eszköz
helye szerinti hivatali épületet fenntartó Önkormányzat tulajdonába kerül.
XI.
EGYEBEK
a.) A Képviselő-testületek egybehangzóan kijelentik, hogy a megállapodásból, továbbá a
társulás fenntartása során keletkezett vitás kérdéseiket tárgyalásos úton, egyeztetéssel
kívánják rendezni, s bírósági keresetindítási lehetőséggel kizárólag annak
eredménytelensége esetén élnek.
b.) A társulási megállapodást aláíró önkormányzatok tudomásul veszik, hogy jelen
megállapodást az aláírást követő 15 napon belül a Győr-Moson-Sopron Megyei
Kormányhivatal Kormánymegbízottjának meg kell küldeni, aki a megállapodásra 30
napon belül törvényességi észrevételt tehet.
c.) A képviselő-testületek Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvényben rögzített – 2013. január 1. napjától hatályos - közös
önkormányzati hivatalok létrehozására vonatkozó kötelezés ismeretében kifejezetten
kötelezettséget vállalnak, hogy az ide vonatkozó végrehajtási jogszabályok
megismerését követően a jelen megállapodásban foglaltakat felülvizsgálják és a
hatályos jogszabályi rendelkezéseknek való megfelelését biztosítják. Különös
tekintettel a fent hivatkozott törvény 146.§ (1) bekezdésében foglaltakra, amely
kifejezetten előírja, hogy 2013. január 1. napját megelőzően kötött társulási
megállapodásokat a képviselő-testületek felülvizsgálják és a törvény rendelkezéseinek
megfelelően módosítják, 2013. január 1-jét követő hat hónapon belül.
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XII.
ZÁRADÉK
A Megállapodást a Képviselő-testületek alábbi határozataikkal – együttes testületi ülésen –
jóváhagyólag elfogadták:
·- Pér Község Önkormányzat Képviselő-testülete 19/2012. (II. 29.) Kt. számú határozatával,
·- Nagyszentjános Község Önkormányzat Képviselő-testülete 15/2012. (II. 29.) számú
határozatával.
A Megállapodást a Képviselő-testületek nevében eljáró polgármesterek, mint önkormányzati
akarattal teljességgel megegyezőt, az önkormányzatok jegyzőivel együtt helyben hagyólag
saját kezűleg aláírták.
Pér, 2012. február 29.

………………………………..
Herold Ádám
Pér község
polgármestere

…………………………………
Friderics Cecília
Nagyszentjános község
polgármestere

…………………………………
dr. Slánicz Katalin
Pér község jegyzője

………………………………….
Törökné dr. Csölle Katalin
Nagyszentjános Község jegyzője

7

