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E l ő t e r j e s z t é s  

a képviselő-testület 2014. szeptember 15.-i ülésére 

 
Tárgy: A Segesdi Közös Önkormányzati Hivatal alakítására, fenntartására vonatkozó 
megállapodás módosítása. 
 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A központi költségvetés támogatást biztosít az önkormányzati hivatal működési kiadásaihoz a 
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény szerint 2014. 
január 1-jén működő hivatali struktúrának megfelelően.  
A támogatás meghatározása az elismert hivatali létszám alapján a személyi és dologi kiadások 
elismert átlagos költségei figyelembevételével történik.  
A 2014. évi költségvetési törvény növelte az elismert hivatali létszámot, mely lehetővé tette 
további 2 fő köztisztviselő foglalkoztatását. 
 
A Somogy Megyei Kormányhivatal javaslatot tett arra vonatkozólag, hogy a közös 
önkormányzati hivatal jegyzőjét érintő munkáltatói jogok gyakorlásának rendje, és a döntésre 
vonatkozó szabályok rögzítésre kerüljenek. Ennek elkészítése megkönnyítheti a 
döntéshozatalt, illetve amennyiben az érintett fél bírósághoz fordul, akkor ezáltal bizonyítható 
az eljárás megalapozottsága. Továbbá a polgármesterek a munkáltatói jog gyakorlása során 
hozhatnak olyan jellegű döntéseket, melyek a közös önkormányzati hivatal költségvetését is 
érintik, ezért célszerű azt is szabályozni, hogy a döntés meghozatala előtt a polgármesterek a 
képviselő-testületüket tájékoztatják. 
 
Ennek megfelelően a közös hivatal megalakítására vonatkozó megállapodás módosítása vált 
szükségessé. 
 

Határozati javaslat: 
Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének     /2014. (….) önkormányzati 
határozata a közös hivatal megalakítására vonatkozó megállapodás módosításáról. 
 

Segesd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Segesdi Közös Önkormányzati 
Hivatal megalakítására vonatkozó 165/2012. (XI.27.) önkormányzati határozattal elfogadott, a 
190/2012. (XII.21.) önkormányzati határozattal, és a 48/2013. (IV.25.) önkormányzati 
határozattal módosított megállapodás módosítását az alábbiak szerint fogadja el: 

 
 



1. A megállapodás 7. pontja helyébe a következő 7. pont lép: 

„7. A hivatal létszáma: 
A megállapodást kötő önkormányzatok képviselő-testületei a hivatal létszámát 14 főben 
határozzák meg. A hivatali létszámból 12 fő a székhelyen, 1 – 1 fő a kirendeltségeken teljesít 
szolgálatot.” 

Határidő: azonnal 
Felelős: Péntek László polgármester 

 
2. A megállapodás 18. pontja a következőkkel egészül ki: 

„A jegyzőt érintő munkáltatói jogok (kinevezés, felmentés, összeférhetetlenség megállapítása, 
fegyelmi eljárás megindítása, fegyelmi büntetés kiszabása) gyakorlása során a polgármesterek 
megbeszéléséről jegyzőkönyv készül a szavazati arány pontos rögzítésével. A megbeszélésről 
készült jegyzőkönyv tartalmazza a később esetlegesen jogsértőnek bizonyult munkáltatói 
döntés költségviselésének módját, arányát is. A közös önkormányzati hivatal költségvetését 
érintő döntések esetén a döntés meghozatala előtt a polgármesterek tájékoztatják a képviselő-
testületüket.  
Határidő: azonnal 

Felelős: Péntek László polgármester 
 

Ötvöskónyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének     /2014. (….) önkormányzati 
határozata a közös hivatal megalakítására vonatkozó megállapodás módosításáról. 

 
Ötvöskónyi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Segesdi Közös Önkormányzati 
Hivatal megalakítására vonatkozó 120/2012. (XI.27.) önkormányzati határozattal elfogadott, a 
136/2012. (XII.20.) önkormányzati határozattal, és a 39/2013. (IV.25.) önkormányzati 
határozattal módosított megállapodás módosítását az alábbiak szerint fogadja el: 
 

A megállapodás 7. pontja helyébe a következő 7. pont lép: 
„7. A hivatal létszáma: 

A megállapodást kötő önkormányzatok képviselő-testületei a hivatal létszámát 14 főben 
határozzák meg. A hivatali létszámból 12 fő a székhelyen, 1 – 1 fő a kirendeltségeken teljesít 
szolgálatot.” 
Határidő: azonnal 

Felelős: Pusztai László polgármester 
 

2. A megállapodás 18. pontja a következőkkel egészül ki: 
„A jegyzőt érintő munkáltatói jogok (kinevezés, felmentés, összeférhetetlenség megállapítása, 
fegyelmi eljárás megindítása, fegyelmi büntetés kiszabása) gyakorlása során a polgármesterek 
megbeszéléséről jegyzőkönyv készül a szavazati arány pontos rögzítésével. A megbeszélésről 
készült jegyzőkönyv tartalmazza a később esetlegesen jogsértőnek bizonyult munkáltatói 
döntés költségviselésének módját, arányát is.  



A közös önkormányzati hivatal költségvetését érintő döntések esetén a döntés meghozatala 
előtt a polgármesterek tájékoztatják a képviselő-testületüket.  
Határidő: azonnal 

Felelős: Pusztai László polgármester 
 

Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének     /2014. (….) önkormányzati 
határozata a közös hivatal megalakítására vonatkozó megállapodás módosításáról. 

 
Beleg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Segesdi Közös Önkormányzati 
Hivatal megalakítására vonatkozó 105/2012. (XI.27.) önkormányzati határozattal elfogadott, a 
126/2012. (XII.20.) önkormányzati határozattal, és a 35/2013. (IV.25.) önkormányzati 
határozattal módosított megállapodás módosítását az alábbiak szerint fogadja el: 
 

A megállapodás 7. pontja helyébe a következő 7. pont lép: 
„7. A hivatal létszáma: 

A megállapodást kötő önkormányzatok képviselő-testületei a hivatal létszámát 14 főben 
határozzák meg. A hivatali létszámból 12 fő a székhelyen, 1 – 1 fő a kirendeltségeken teljesít 
szolgálatot.” 
Határidő: azonnal 

Felelős: Tamás Csaba polgármester 
 

2. A megállapodás 18. pontja a következőkkel egészül ki: 
„A jegyzőt érintő munkáltatói jogok (kinevezés, felmentés, összeférhetetlenség megállapítása, 
fegyelmi eljárás megindítása, fegyelmi büntetés kiszabása) gyakorlása során a polgármesterek 
megbeszéléséről jegyzőkönyv készül a szavazati arány pontos rögzítésével. A megbeszélésről 
készült jegyzőkönyv tartalmazza a később esetlegesen jogsértőnek bizonyult munkáltatói 
döntés költségviselésének módját, arányát is. A közös önkormányzati hivatal költségvetését 
érintő döntések esetén a döntés meghozatala előtt a polgármesterek tájékoztatják a képviselő-
testületüket.  

Határidő: azonnal 
Felelős: Tamás Csaba polgármester 

 
 

Segesd, 2014. szeptember 8.  
                                                      Tisztelettel:  

 Veszner József 
  címzetes főjegyző 
 


