
 
A Szabályzat 5. számú melléklete 

M E G Á L L A P O D Á S 
Körjegyzőség alakítására és fenntartására 

 
Balassagyarmat Város Önkormányzata (2660 Balassagyarmat, Rákóczi fejedelem út 12., képviseli: 
Medvácz Lajos polgármester), Patvarc Község Önkormányzata (2668 Patvarc, Gyarmati u. 48., 
képviseli: Bernáth Kornélia polgármester) és Ipolyszög Község Önkormányzata (2660 Ipolyszög, Fő út 
36., képviseli: Wágnerné Fejes Mária polgármester) az alábbi megállapodást köti: 
 
1. Balassagyarmat Város Önkormányzata, Patvarc Község Önkormányzata és Ipolyszög Község 

Önkormányzata a körjegyzőségi feladatok ellátására 2006. november hó 1. napjától – határozatlan 
időre – Balassagyarmat székhellyel körjegyzőséget hoznak létre és tartanak fenn. 
 

2. A körjegyzőség székhelye: Balassagyarmat, Rákóczi fejedelem út 12. 
 

3. A körjegyzőség hivatalos megnevezése: 
Balassagyarmat Város Polgármesteri Hivatala 
2660 Balassagyarmat, Rákóczi fejedelem út 12. 
 

4.  A körjegyzőség szervezetére és működésére vonatkozó szabályokat Balassagyarmat Város 
Önkormányzata Képviselő-testületének, Patvarc Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
és Ipolyszög Község Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti és Működési 
Szabályzata, valamint Balassagyarmat Város Polgármesteri Hivatalának ügyrendje tartalmazza. 
 

5. A körjegyzői feladatokat a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 38. § (3) 
bekezdése alapján a városi jegyző látja el a polgármesteri hivatal bevonásával. 
 

6. A körjegyzőségi feladatok működési és fenntartási költségeihez az alábbiak szerint járulnak hozzá: 
a) Patvarc Község Önkormányzata a 2006. évi költségvetésében meghatározott mértékben 
b) Ipolyszög Község Önkormányzata 2006. október 1-től december 31-ig a körjegyzőségi 

feladatok hozzájárulásáról külön megállapodást köt Balassagyarmat Város Önkormányzatával. 
 

7. 2007. január 1-től fizetendő hozzájárulás mértékét a polgármesterek a költségvetés előkészítése 
során megtartott előzetes egyeztetésük után, a társult önkormányzatok költségvetésükben 
biztosítják és annak átutalásáról utólag, minden hónap utolsó napjáig gondoskodnak. 
 

8. A körjegyzőségi feladatok ellátására biztosított támogatás összege nem lehet kevesebb, mint a 
2006. évben biztosított támogatás. 
Ipolyszög és Patvarc Község Önkormányzatai településükön lévő hivatali épületek fenntartási és 
egyéb működési költségeit saját költségvetésükből biztosítják. 

9. A körjegyzői feladatokat ellátó jegyző tekintetében a munkáltatói jogokat Balassagyarmat Város 
Önkormányzatának Képviselő-testülete, az egyéb munkáltatói jogokat Balassagyarmat Város 
Polgármestere gyakorolja. 
 

10. A jegyző helyettesítését a városi aljegyző, együttes akadályoztatásuk esetén az önkormányzati és 
szervezési osztályvezető látja el. 

 
11. A polgármesteri hivatal dolgozói tekintetében a munkáltatói jogkört a jegyző gyakorolja. A 

kinevezéshez, vezetői megbízáshoz, felmentéshez, vezetői megbízás visszavonásához, 
jutalmazáshoz Balassagyarmat Város Polgármesterének egyetértése szükséges az általa 
meghatározott körben. 

 
12. A jegyző – a hivatali apparátus bevonásával – ellátja: 

- a képviselő-testületek kiszolgálását 
a) döntés előkészítés 
b) előterjesztések előkészítése 
c) jegyzőkönyvvezetés 
d) határozatok nyilvántartása és végrehajtásuk megszervezése, figyelemmel kísérése 



- az önkormányzati bizottságok kiszolgálását 
- a polgármesterek munkájának segítését, a polgármesterek hatáskörébe tartozó 

államigazgatási ügyek döntésre való előkészítését 
- a testületi ülések törvényességének biztosítását 
- a hatáskörébe tartozó közigazgatási ügyekben dönt, 
- az ipolyszögi és a patvarci cigány kisebbségi önkormányzatok működésével kapcsolatos 

adminisztratív feladatokat. 
 

13. A jegyző vagy megbízottja köteles Ipolyszög Község és Patvarc Község Önkormányzata 
Képviselő-testületi ülésein részt venni. 
 

14. A jegyző vagy az általa megbízott személy minden héten egy alkalommal az alábbiak szerint 
köteles ügyfélfogadást tartani: 
- Ipolyszög községben kedden, 
- Patvarc Községben csütörtökön 8-12.00 óráig. 

 
15. A Hivatal dolgozóinak munkarendjét, ügyfélfogadási rendjét, a kiadmányozás, a helyettesítés, az 

utalványozás-ellenjegyzés szabályait a Polgármesteri Hivatal Ügyrendje tartalmazza. 
 

16. Amennyiben Patvarc Község és Ipolyszög Község Önkormányzata a körjegyzőségi feladatokat 
nem Balassagyarmat Város Jegyzője által kívánja ellátni, úgy a körjegyzőségből való kiválásról 
szóló döntését legalább 6 hónappal korábban kell meghoznia. A kiválás csak a következő naptári 
év első napjától érvényes. 

 
17. A megállapodó felek kijelentik, hogy a körjegyzőségi feladatok eredményes ellátása érdekében 

kölcsönösen együttműködnek, szükség szerint, de legalább évente egy alkalommal a 
polgármesterek egyeztetnek a körjegyzőség működéséről 

 
Balassagyarmat, 2006. október 31. 
 
 
 Medvácz Lajos sk. Bernáth Kornélia sk. Wágnerné Fejes Mária sk. 
 polgármester polgármester polgármester 
 
 
Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 199/2006.(X.31.) határozatával 
Patvarc Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 98/2006.(X.31.) határozatával 
Ipolyszög Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 10/2006.(X.31.) határozatával 
jóváhagyta. 
 
Ellenjegyezte: 
 
Tatár-Kis Sándorné dr. sk. 
     címzetes főjegyző 

 


