
Segesdi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzőjétől 

7562 Segesd, Szabadság tér 1. Tel.: 82/598002; Fax: 82/598001 

E-mail: segesd@latsat.hu 
 

 

E l ő t e r j e s z t é s  

a képviselő-testület 2015. szeptember 17.-i ülésére 

 

Tárgy: A Segesdi Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának 

módosítása. 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A közös hivatal szervezeti és működési szabályzatának melléklete határozza meg a hivatal 

szervezeti felépítését. A hivatal köztisztviselőinek létszáma jelenleg 14 fő. Az elmúlt időszak 

nyugdíjazásai következtében szükséges a szervezeti felépítés és az ügyintézői besorolások 

módosítása. 

Az Ötvöskónyi kirendeltség esetében jelenleg pénzügyi ügyintéző dolgozik, Belegben pedig 

igazgatási ügyintéző. A székhely település esetében 1 fő jegyző, 2 fő ügykezelő, 2 fő 

informatikus, 5 fő pénzügyi ügyintéző, 1 fő szociális ügyintéző és 1 fő anyakönyvvezető áll 

jogviszonyban.  

 

A fent elmondottakra tekintettel a közös hivatal szervezeti és működési 

szabályzatánakmódosítása vált szükségessé. 

 

Határozati javaslat: 

Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének     /2015. (IX. 17.) önkormányzati 

határozata a közös hivatal szervezeti és működési szabályzatának módosításáról. 

 

Segesd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Segesdi Közös Önkormányzati 

Hivatal szervezeti és működési szabályzatának elfogadására vonatkozó 10/2015. (II. 10) 

önkormányzati határozattal módosított 48/2013. (IV.25.) önkormányzati határozattal 

elfogadott szervezeti és működési szabályzat módosítását az alábbiak szerint fogadja el: 

A szabályzat szervezeti felépítésre vonatkozó mellékletének helyébe a következő melléklet 

lép: 

 

 
Határidő: értelem szerint 

Felelős: Péntek László polgármester 

Segesdi Közös Önkormányzati 
Hivatal Ötvöskónyi 

Kirendeltsége

• 1 fő pénzügyi ügyintéző

Segesdi Közös 
Önkormányzati Hivatal

• 1 fő jegyző

• 2 fő ügykezelő

• 2 fő informatikus

• 5 fő pénzügyi ügyintéző

• 1 fő szociális ügyintéző

• 1 fő anyakönyvvezető

Segesdi Közös Önkormányzati 
Hivatal Belegi Kirendeltsége

• 1 fő igazgatási ügyintéző

mailto:segesd@latsat.hu


Ötvöskónyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének     /2015. (IX. 17.) önkormányzati 

határozata a közös hivatal szervezeti és működési szabályzatának módosításáról. 

 

Ötvöskónyi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Segesdi Közös Önkormányzati 

Hivatal szervezeti és működési szabályzatának elfogadására vonatkozó 4/2015. (II. 10.) 

önkormányzati határozatával módosított, 48/2013. (IV.25.) önkormányzati határozattal 

elfogadott szervezeti és működési szabályzat módosítását az alábbiak szerint fogadja el: 

A szabályzat szervezeti felépítésre vonatkozó mellékletének helyébe a következő melléklet 

lép: 

 

 
Határidő: értelem szerint 

Felelős: Pusztai László polgármester 

 

Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének     /2015. (IX. 17.) önkormányzati 

határozata a közös hivatal szervezeti és működési szabályzatának módosításáról. 

 

Beleg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Segesdi Közös Önkormányzati 

Hivatal szervezeti és működési szabályzatának elfogadására vonatkozó 4/2015. (II. 10.) 

önkormányzati határozatával módosított, 48/2013. (IV.25.) önkormányzati határozattal 

elfogadott szervezeti és működési szabályzat módosítását az alábbiak szerint fogadja el: 

A szabályzat szervezeti felépítésre vonatkozó mellékletének helyébe a következő melléklet 

lép: 

 

 
Határidő: értelem szerint 

Felelős: Tamás Csaba polgármester 

 

Segesd, 2015. szeptember 10.  

Tisztelettel:  

 dr. Varga Katalin 

 jegyző 

Segesdi Közös Önkormányzati 
Hivatal Ötvöskónyi 

Kirendeltsége

• 1 fő pénzügyi ügyintéző

Segesdi Közös 
Önkormányzati Hivatal

• 1 fő jegyző

• 2 fő ügykezelő

• 2 fő informatikus

• 5 fő pénzügyi ügyintéző

• 1 fő szociális ügyintéző

• 1 fő anyakönyvvezető

Segesdi Közös Önkormányzati 
Hivatal Belegi Kirendeltsége

• 1 fő igazgatási ügyintéző

Segesdi Közös Önkormányzati 
Hivatal Ötvöskónyi 

Kirendeltsége

• 1 fő pénzügyi ügyintéző

Segesdi Közös 
Önkormányzati Hivatal

• 1 fő jegyző

• 2 fő ügykezelő

• 2 fő informatikus

• 5 fő pénzügyi ügyintéző

• 1 fő szociális ügyintéző

• 1 fő anyakönyvvezető

Segesdi Közös Önkormányzati 
Hivatal Belegi Kirendeltsége

• 1 fő igazgatási ügyintéző


