
4 .  N a p i r e n d  
 

E LŐT E R J E S Z T É S  
a körjegyzőségi megállapodás módosításáról 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Tolmács Község Önkormányzata és Bánk Község Önkormányzata 2008. január 1-jétől határozatlan 
időre létrehozta és fenntartja a Bánk-Tolmács Körjegyzőséget. 
A Körjegyzőség fenntartására vonatkozó hatályos megállapodás rögzíti a körjegyzőség működési és 
fenntartási költségeinek biztosítását, mely alapvetően 3 részből tevődik össze: körjegyzőség kapcsán 
járó állami normatív támogatás, valamint a két társult önkormányzat által fizetett hozzájárulás. 
A Körjegyzőség működésének elmúlt két évében az állami normatíva összege jelentős mértékben 
csökkent: 2008. évben 7.968.000 Ft, míg 2010 évben 5.118.360. Ft. Ebből következően szükségessé 
vált a két önkormányzat hozzájárulás fizetésének alapelveit felülvizsgálni. 
A felülvizsgálat és az egyeztetés megtörtént, a képviselő-testület elé terjesztett javaslatot a bánki 
Pénzügyi Bizottság elfogadásra javasolta, a bánki képviselő-testület 2010. február 11-én tárgyalja.  
A megállapodás szerint az elmúlt években érvényes hozzájárulás fizetés, valamint a 2010. évre 
kidolgozott javaslatot a mellékelt táblázat szemlélteti. 
 
Kérjük a megállapodás módosítás megtárgyalását és elfogadását. 
 
Tolmács, 2010. február 5. 
 
 Hajnis Ferenc 
 polgármester 
 
 
 
……/2010. (II……) képviselő-testületi határozati javaslat 
 
 
Tolmács Község Önkormányzat képviselő-testülete a Bánk-Tolmács Körjegyzőségre vonatkozó 
megállapodás módosítását 2010. január 1-jei hatályba lépéssel az alábbiak szerint elfogadja. 
 
A megállapodás 8.) c)-f) pontjai az alábbiak szerint módosulnak, valamint az alábbi g) ponttal egészül 
ki: 
 
„c) Tolmács Község Önkormányzata a Körjegyzőség működéséhez éves hozzájárulást fizet. A 

hozzájárulás összege: a Körjegyzőség éves működési költsége és a körjegyzőségi állami 
normatíva éves összege különbözetének 30%-a. Tolmács Község Önkormányzata saját 
költségvetése terhére közvetlenül viseli (biztosítja) a Tolmácsi Kirendeltség működésével 
kapcsolatos egyéb dologi költségeket (pl. fűtés, világítás, posta, telefon, fax, internet, tisztítószer, 
irodaszer, szakmai anyag, felhalmozás) 

d) Bánk Község Önkormányzata a Körjegyzőség működéséhez hozzájárulást fizet. A hozzájárulás 
összege: a Körjegyzőség éves működési költsége és a körjegyzőségi állami normatíva éves 
összege különbözetének 70%-a, valamint a Körjegyzőség székhelyén a működéshez szükséges 
egyéb dologi feltételeket saját költségvetése terhére közvetlenül biztosítja (pl. (pl. fűtés, világítás, 
posta, telefon, fax, internet, tisztítószer, irodaszer, szakmai anyag, felhalmozás). 

e) Tolmács Község Önkormányzata a c) pont szerinti hozzájárulás összegét – a Körjegyzőség éves 
költségvetése alapján – havi egyenlő részletekben, minden hónap utolsó munkanapjáig átutalja 
Bánk Község Önkormányzata költségvetési elszámolási bankszámlájára. 
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f) A Körjegyzőség működéséhez megállapított éves önkormányzati hozzájárulás tervezése 
érdekében a körjegyző a tárgyévet megelőző év november 30-ig a Körjegyzőség költségvetési 
koncepciója keretében tájékoztatja Bánk és Tolmács Község Önkormányzat képviselő-testületét a 
körjegyzőség következő évi várható személyi jellegű juttatásainak és járulékainak, valamint a 
dologi költségek összegéről. 

g) A társult önkormányzatok a fizetendő éves hozzájárulás mértékét az állami normatíva jelentősebb 
változása esetén szükség szerint felülvizsgálják és módosíthatják.” 

 
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a fentiek szerint módosított megállapodás 
aláírására. 
 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 


