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Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A 2013. január 1-jei hatállyal, háromoldalú 
megállapodással, határozatlan időtartamra 
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-
testülete, Bozsok községi Önkormányzat 
Képviselő-testülete és Velem községi 
Önkormányzat Képviselő-testülete közös 
önkormányzati hivatalt hoztak létre.  

A hivatal költségvetését, illetve a közös hivatal 
működési és fenntartási költségeit a megkötött 
megállapodás 4.2. pontja alapján a képviselő-
testületek együttes ülésen határozzák meg. A 
megállapodás alapján az állami támogatás 
feletti költségek az önkormányzatokat 
lakosságszám arányában terhelik oly módon, 
hogy Bozsok és Velem község 
lakosságszámára eső részéhez: Bozsok községi 
Önkormányzat 43%-kal, Velem községi 
Önkormányzat 57%-kal járul hozzá.  

Tekintettel arra, hogy a közös önkormányzati 
hivatal Velem községben állandó 
kirendeltséget működtet, az ügyintézés a 
velemi lakosok számára helyben történik, 
addig Bozsok községben ez nem napi szinten 
valósul meg, hiszen a megállapodás alapján a 
kirendeltségi iroda vezetője minden páros 
héten kedden délelőtt tart ügyfélfogadást a 

Batthyány Ferenc Művelődési és Kultúrotthon 
ügyfélfogadásra alkalmas hivatali 
helyiségében, melynek költségei Bozsok 
községi Önkormányzatot terhelik.  Fentiek 
alapján Bozsok községi Önkormányzat 
Képviselő-testülete kezdeményezni kívánja a 
megkötött megállapodás 4.2. pontja alapján a 
közös önkormányzati hivatal költségvetéséhez 
való hozzájárulás százalékos arányának 
módosítását oly módon, hogy a továbbiakban 
Bozsok 30%-kal Velem községi 
Önkormányzat pedig 70%-kal járuljon hozzá a 
hivatal költségeihez.  

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületeket, hogy 
az előterjesztést megtárgyalni és elfogadni 
szíveskedjenek.  

Velem, 2015. február 5. 

 
 
 

Darabos Béla sk. 

Bozsok község polgármestere 

 
 
 

 
 

 

 
HATÁROZATI JAVASLATOK 

 
 
Velem községi Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja, hogy a Kőszegi Közös Önkormányzati 
Hivatal megállapodás 4.2 pontjának módosításának előkészítését oly módon, hogy a hivatal állami 
támogatás feletti költségek Bozsok és Velem lakosságszámra eső részéhez Bozsok Községi 
Önkormányzat ……….%-kal, Velem Községi Önkormányzat ……..%-kal járuljon hozzá. 
A Képviselő-testület felkéri Dr. Zalán Gábor jegyzőt a megállapodás módosításának előkészítésére. 
 
Felelős: Dr. Zalán Gábor jegyző  
Határidő: azonnal 
 

Bozsok Községi Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja, hogy a Kőszegi Közös Önkormányzati 
Hivatal megállapodás 4.2 pontjának módosításának előkészítését oly módon, hogy a hivatal állami 



 

 

támogatás feletti költségek Bozsok és Velem lakosságszámra eső részéhez Bozsok Községi 
Önkormányzat ……….%-kal, Velem Községi Önkormányzat ……..%-kal járuljon hozzá. 
A Képviselő-testület felkéri Dr. Zalán Gábor jegyzőt a megállapodás módosításának előkészítésére. 
 
Felelős: Dr. Zalán Gábor jegyző  
Határidő: azonnal 
 
 


