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E l ő t e r j e s z t é s 
 

a képviselő-testület 2018. április 23.-i ülésére 

 

 

Tárgy: A Segesdi Közös Önkormányzati Hivatal Közszolgálati Szabályzatának módosítása. 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Segesd, Ötvöskónyi és Beleg községek képviselő-testületei 2015-ben fogadták el a jelenleg 

hatályos közszolgálati szabályzatot. A szabályzatot a jogszabályváltozások és ebből 

következőleg a mellékletek aktualizálása miatt minden évben felül kell vizsgálni, illetve 

amennyiben szükséges módosítani kell. A képviselő-testületek 2017-ben úgy módosították a 

szabályzatot, hogy az anyakönyvi eseményekről szóló önkormányzati rendeletekből a 

szabályzatba került át az anyakönyvvezetők ruházati költségtérítése, melynek összegét 2016-

ban állapították meg a testületek, 40.000 Ft összegben. 

Indokolt az anyakönyvvezető ruházati támogatásának legalább 20.000 Ft-al történő emelése, 

mivel a házasságkötések során köteles ünnepélyesen megjelenni, ruházatával az ünnep 

méltóságát tükrözni, továbbá az elmúlt időszakban a házasságkötések száma folyamatosan 

emelkedik, tekintettel arra, hogy a Mocz tanyán május hónaptól szeptember végéig minden 

hétvégén házasságkötésre kerül sor. 

 

Kérem a T. Képviselő-testületeket az előterjesztés megvitatására és a szükséges döntések 

meghozatalára. A módosítások 2018. május 1. napjával lépnek hatályba. 
 

Határozati javaslatok: 

 

Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének …./2018. (IV. ...) 

önkormányzati határozata a közös hivatal közszolgálati szabályzatának módosításáról. 

 

Segesd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Segesdi Közös 

Önkormányzati Hivatal Közszolgálati szabályzatának elfogadására vonatkozó 

161/2015. (IX. 17.), 33/2016. (II. 11.), 33/2017. (II. 14.), 121/2017. (V. 22.) és 

31/2018. (II. 12.) önkormányzati határozatokkal módosított, a 12/2015. (II. 10.) 

önkormányzati határozattal elfogadott közszolgálati szabályzat módosítását az 

alábbiak szerint fogadja el: 

A közszolgálati szabályzat 13.2.10. pontjában szereplő „40.000 Ft” szövegrész 

helyébe „60.000 Ft” szöveg lép.  

Határidő: értelem szerint 

Felelős: Péntek László polgármester 
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Ötvöskónyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének …./2018. (IV. ...) 

önkormányzati határozata a közös hivatal közszolgálati szabályzatának módosításáról. 

 

Ötvöskónyi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Segesdi Közös 

Önkormányzati Hivatal Közszolgálati szabályzatának elfogadására vonatkozó 

122/2015. (IX. 17.), 29/2016. (II. 11.), 37/2017. (II. 14.), 112/2017. (V. 22.) és 

20/2018. (II. 12.) önkormányzati határozatokkal módosított, a 6/2015. (II. 10.) 

önkormányzati határozattal elfogadott közszolgálati szabályzat módosítását az 

alábbiak szerint fogadja el: 

A közszolgálati szabályzat 13.2.10. pontjában szereplő „40.000 Ft” szövegrész 

helyébe „60.000 Ft” szöveg lép.  

Határidő: értelem szerint 

Felelős: Pusztai László polgármester 
 

 

Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének …./2018. (IV. ...) 

önkormányzati határozata a közös hivatal közszolgálati szabályzatának módosításáról. 

 

Beleg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Segesdi Közös 

Önkormányzati Hivatal Közszolgálati szabályzatának elfogadására vonatkozó 

112/2015. (IX. 17.), 31/2016. (II. 11.), 41/2017. (II. 14.), 92/2017. (V. 22.) és 20/2018. 

(II. 12.) önkormányzati határozatokkal módosított, a 7/2015. (II. 10.) önkormányzati 

határozattal elfogadott közszolgálati szabályzat módosítását az alábbiak szerint 

fogadja el: 

A közszolgálati szabályzat 13.2.10. pontjában szereplő „40.000 Ft” szövegrész 

helyébe „60.000 Ft” szöveg lép.  

 

Határidő: értelem szerint 

Felelős: Tamás Csaba polgármester 

 

 

 

Segesd, 2018. április 16. 

 

 

         dr. Varga Katalin 

                  jegyző 
 


