
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. november 5-i ülésére 

 

Tárgy: A Segesdi Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának 

módosítása. 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 

13. § (1) bekezdése határozza meg a költségvetési szerv szervezeti és működési 

szabályzatának tartalmát. Ennek megfelelően áttekintésre került a szabályzat és szükségessé 

vált a módosítása. 

 

Határozati javaslat: 

Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének     /2015. (XI. 5.) 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, és a 160/2015. (IX. 17.) önkormányzati határozattal módosított 

48/2013. (IV.25.) önkormányzati határozattal elfogadott szervezeti és működési szabályzat 

módosítását az alábbiak szerint fogadja el: 

 

1./ A szabályzat II. Fejezet A hivatal feladatai címen belül az 1.1. pont helyébe a következő 

rendelkezés lép: 

 

„1.1. A Hivatal alaptevékenységei: 

1.1.1. A költségvetési szerv főtevékenységének államháztartási szakágazati besorolása: 

841105 Helyi önkormányzatok és társulások igazgatási tevékenysége 

 

1.1.2. A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti megjelölése: 

011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási 

tevékenysége 

011220 Adó-, vám- és jövedéki igazgatás 

013210 Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások 

016010 Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselő választásokhoz 

kapcsolódó tevékenységek 

016020 Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek.” 
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2./ A szabályzat III. Fejezet A hivatal szervezeti felépítése címen belül a 4.2. pont helyébe a 

következő rendelkezés lép: 

 

„4.2. A jegyző-helyettes (általános, illetve szakmai) feladatai: 

- a jegyző akadályoztatása, tartós távolléte esetén ellátja a vezetői feladatokat. 

A jegyző helyettesítéséről a jogszabályok figyelembevételével a polgármesterek 

gondoskodnak." 

Határidő: értelem szerint 

Felelős: Péntek László polgármester 

 

Ötvöskónyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének     /2015. (XI. 5.) 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 és a 121/2015. (IX. 17.) önkormányzati határozattal módosított, 

48/2013. (IV.25.) önkormányzati határozattal elfogadott szervezeti és működési szabályzat 

módosítását az alábbiak szerint fogadja el: 

 

1./ A szabályzat II. Fejezet A hivatal feladatai címen belül az 1.1. pont helyébe a következő 

rendelkezés lép: 

 

„1.1. A Hivatal alaptevékenységei: 

1.1.1. A költségvetési szerv főtevékenységének államháztartási szakágazati besorolása: 

841105 Helyi önkormányzatok és társulások igazgatási tevékenysége 

 

1.1.2. A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti megjelölése: 

011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási 

tevékenysége 

011220 Adó-, vám- és jövedéki igazgatás 

013210 Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások 

016010 Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselő választásokhoz 

kapcsolódó tevékenységek 

016020 Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek.” 

 

 

 

 

 

 

 



2./ A szabályzat III. Fejezet A hivatal szervezeti felépítése címen belül a 4.2. pont helyébe a 

következő rendelkezés lép: 

 

„4.2. A jegyző-helyettes (általános, illetve szakmai) feladatai: 

- a jegyző akadályoztatása, tartós távolléte esetén ellátja a vezetői feladatokat. 

A jegyző helyettesítéséről a jogszabályok figyelembevételével a polgármesterek 

gondoskodnak." 

 

Határidő: értelem szerint 

Felelős: Pusztai László polgármester 

 

Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének  /2015. (XI. 5.) 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 és a 111/2015. (IX. 17.) önkormányzati határozattal módosított, 

48/2013. (IV.25.) önkormányzati határozattal elfogadott szervezeti és működési szabályzat 

módosítását az alábbiak szerint fogadja el: 

 

1./ A szabályzat II. Fejezet A hivatal feladatai címen belül az 1.1. pont helyébe a következő 

rendelkezés lép: 

 

„1.1. A Hivatal alaptevékenységei: 

1.1.1. A költségvetési szerv főtevékenységének államháztartási szakágazati besorolása: 

841105 Helyi önkormányzatok és társulások igazgatási tevékenysége 

 

1.1.2. A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti megjelölése: 

011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási 

tevékenysége 

011220 Adó-, vám- és jövedéki igazgatás 

013210 Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások 

016010 Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselő választásokhoz 

kapcsolódó tevékenységek 

016020 Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek.” 

 

 

 

 

 

 



2./ A szabályzat III. Fejezet A hivatal szervezeti felépítése címen belül a 4.2. pont helyébe a 

következő rendelkezés lép: 

 

„4.2. A jegyző-helyettes (általános, illetve szakmai) feladatai: 

- a jegyző akadályoztatása, tartós távolléte esetén ellátja a vezetői feladatokat. 

A jegyző helyettesítéséről a jogszabályok figyelembevételével a polgármesterek 

gondoskodnak." 

 

Határidő: értelem szerint 

Felelős: Tamás Csaba polgármester 

 

 

Segesd, 2015. október 26.  

 

 

Tisztelettel:  

 dr. Varga Katalin 

 jegyző 


