Hegyesd község Önkormányzata Képviselőtestülete
…../2012.(…….) önkormányzati rendelete
Hegyesd község Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról
szóló 4/2011.(IV.1.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hegyesd község Önkormányzata Képviselőtestülete
…../2012.(…….) önkormányzati rendelete
Hegyesd község Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról
szóló 4/2011.(IV.1.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hegyesd község Önkormányzata Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.
törvény 18.§ (1) bekezdésében, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX.
törvényben kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d) pontjában és (2)
bekezdésben meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. §
Hegyesd község Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 4/2011.(IV.1.)
önkormányzati rendelet 42.§ (1), bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
(1) Képviselőtestület Hegyesd község Képviselőtestületével közösen egységes hivatalt hozott
létre – Körjegyzőség Monostorapáti elnevezéssel – az önkormányzat működésével, valamint az
államigazgatási ügyek döntésre való előkészítésével és végrehajtásával kapcsolatos feladatok
ellátására. (Ötv.38.§) A körjegyzőség jogi személy, önállóan működő és gazdálkodó költségvetési
szerv. Az önkormányzat költségvetése határozza meg a működéshez szükséges előirányzatokat,
működési és fenntartási költségeket. Körjegyzőség fenntartásához 2012. január 1-től csatlakozott
Kapolcs és Vigántpetend községek Önkormányzata.
2. §
43.§ (3), bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
(3) A körjegyző vagy megbízottja Hegyesd, Kapolcs, és Vigántpetend községben Ügyrendben
szabályozottak szerint ügyfélfogadást tart.

3. §

A rendelet 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.

4. §
E rendelet 2012. február 1-én lép hatályba, és a hatálybalépését követő napon hatályát veszti.
Hegyesd, 2012. január 20.

Stark Sándor
polgármester
Kihirdetve: ……………………….
Takács Lászlóné
körjegyző

Takács Lászlóné
körjegyző

1 melléklet …/2012.(…...)önkormányzati rendelethez
Polgármesterre átruházott
hatáskörök

a) átmeneti szociális segély megállapítása 10.000.-ft-ig,
b) rendkívüli gyermekvédelmi támogatás megállapítása 10.000.-ft-ig,
c) temetési segély, temetési támogatás megállapítása,
d) önkormányzati jelképek használatának engedélyezése
e) ellátja az egyéb munkáltatói jogot a közfoglalkoztatottak tekintetében
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függelék a …../2012.(….)önkormányzati
rendelethez

Társulási Megállapodás
Monostorapáti, Hegyesd, Kapolcs, Vigántpetend
községek Körjegyzőségének fenntartásáról, működtetésére
mely létrejött egyrészről Monostorapáti Község Önkormányzata Képviselő-testülete ,
Hegyesd község Önkormányzata Képviselő-testülete, Kapolcs Község Önkormányzata
Képviselő-testülete, és Vigántpetend község Önkormányzata Képviselő-testülete a „helyi
önkormányzatokról” szóló 1990. évi LXV. tv. – továbbiakba: Ötv. –39. § (1) és (3) bekezdése
alapján – a „köztisztviselők jogállásáról” szóló 1992. évi XXIII. tv. –továbbiakban: Ktv. –
rendelkezéseinek figyelembevételével alulírott napon és helyen alábbi feltételekkel:
I.

Bevezető rendelkezés

Monostorapáti község Önkormányzata Képviselő-testülete 8296 Monostorapáti, Petőfi u.123.
Hegyesd község Önkormányzata Képviselő-testülete 8296 Hegyesd, Zrínyi u.1.
Kapolcs község Önkormányzata Képviselő-testülete 8294 Kapolcs, Kossuth u.62.
Vigántpetend község Önkormányzata Képviselő-testülete 8293 Vigántpetend, Kossuth u.32.
Monostorapáti Körjegyzőség közös fenntartásában, működtetésében állapodnak meg 2012.
január 1. hatállyal, határozatlan időtartamra.

II.
Általános rendelkezések
1.) A körjegyzőség neve, székhelye, kirendeltsége, illetékességi területe:
1.1. A Körjegyzőség neve: Körjegyzőség Monostorapáti
1.2 . Székhelye: 8296 Monostorapáti, Petőfi utca 123.
1.3. Körjegyzőség kirendeltségének elnevezése, címe: Körjegyzőség Monostorapáti
Kapolcsi Kirendeltsége 8294. Kapolcs, Kossuth u.62.
1.4. A Körjegyzőség illetékességi területe: Monostorapáti, Hegyesd, Kapolcs, Vigántpetend
községek közigazgatási területe.
2.) A Körjegyzőség jogállása:
A körjegyzőség önálló jogi személy,önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv,
saját költségvetéssel rendelkezik, önálló gazdálkodási jogköre és felelőssége van. Az

„államháztartás működéséről” szóló 292/2009.(XII.19.)) Korm. számú
rendelet alapján
Monostorapáti Község Önkormányzata, Hegyesd község Önkormányzata, Kapolcs község
Önkormányzat és Vigántpetend Község Önkormányzata gazdálkodásának
végrehajtó
szerve. Ellátja a Monostorapáti és Kapolcsi Közös Fenntartású Napközi-otthonos Óvoda
pénzügyi-gazdálkodási feladatait.
Körjegyzőség vezetője a körjegyző, kinevezése a Ktv. szerint történik. A kinevezéshez a
képviselő-testületek mindegyikének minősített többséggel meghozott egybehangzó döntése
szükséges. A kinevezés határozatlan időre szól.
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A körjegyzővel kapcsolatos egyéb munkáltatói jogokat székhely település polgármestere
gyakorolja társulásban résztvevő önkormányzatok polgármesterinek egyetértésével. A
körjegyzői pályázattal kapcsolatos előkészítő feladatokat a székhely önkormányzat
polgármester látja el.
3.) A Körjegyzőség alapító, és fenntartó szerve:
Monostorapáti község Önkormányzata 8296 Monostorapáti, Petőfi u.123.
Hegyesd község Önkormányzata 8296 Hegyesd, Zrínyi u.1.
Kapolcs község Önkormányzata 8294 Kapolcs, Kossuth u.62.
Vigántpetend község Önkormányzata 8293 Vigántpetend, Kossuth u.32.

4.) A Körjegyzőség létszáma: 8 fő

a.) Körjegyző:

1 fő

b.) Ügyintéző:

7 fő köztisztviselő

(2 fő köztisztviselő jogutódlással került a Taliándörögdi Körjegyzőségtől Monostorapáti
Körjegyzőséghez)

5.) Körjegyzőség munkarendje, ügyfélfogadás rendje:

a.) hétfő-csütörtök: 7,30 órától 16 óráig.
b.) péntek:

7,30 órától 13,30 óráig.

c.) Ügyfélfogadás ideje:

Megegyezik a hivatal munkarendjével.

Kapolcsi Kirendeltségen: hétfőn 8 órától 10 óráig
csütörtökön 8 órától 10 óráig
Vigántpetenden:
hétfőn 10,30 órától 12 óráig
csütörtökön 10,30 órától 12 óráig
A körjegyző Hegyesd községben minden pénteken 9.00 órától 11.00 óráig,
Kapolcson minden héten szerdán 8 órától 10 óráig
Vigántpetenden minden héten szerdán 10 óra 15 perctől 12 óráig
Monostorapáti községben hétfőn, kedden, csütörtökön munkaidőben ügyfélfogadást tart.
A körjegyzőt akadályoztatása esetén megbízottja helyettesíti az ügyfélfogadási időben.
6.) A Körjegyzőség, körjegyző által ellátandó alapfeladat:

6.1. A körjegyzőség ellátja az önkormányzatok, a képviselőtestületek, azok szervei
működésével, az önkormányzati hatósági ügyek döntésre való előkészítésével, és
végrehajtásával összefüggő, valamint a nemzeti és etnikai kisebbségek jogairól szóló
törvényben meghatározott feladatokat.
6.2. A Körjegyzőség részletes feladat-hatáskörét a hatásköri jegyzék tartalmazza.
6.3. A Körjegyző feladatai:
a.) Ellátja a képviselőtestületek, a bizottságok és a települési képviselők működésével
kapcsolatos igazgatási feladatokat.
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b.) Ellátja továbbá a polgármesterek hatáskörébe tartozó államigazgatási döntések
előkészítését és végrehajtását.
c.) A Körjegyző, vagy megbízottja köteles a Képviselőtestületek, a bizottságok ülésén részt
venni.
d.) A Körjegyző évente beszámol a Képviselőtestületeknek a Körjegyzőség munkájáról,
önálló napirend keretében.
e.) Dönt a hatáskörébe utalt kérdésekben.
f.) A Körjegyzőt távollétében az adóügyi főelőadó helyettesíti.
7.) A Körjegyzőség alkalmazásában álló köztisztviselőkkel kapcsolatos rendelkezések:
a.) A Körjegyzőség köztisztviselői és munkavállalói tekintetében a munkáltatói jogokat a
Körjegyző gyakorolja.
b.) A munkáltatói jogkör gyakorlás körében a köztisztviselők kinevezéséhez,felmentéséhez, a
polgármesterek egyetértése szükséges.
c.) Az egyetértési jog gyakorlása érdekében a Körjegyző a tervezett munkáltatói döntés előtt
köteles a polgármestereket megkeresni. A polgármesterek az Ötv. 36. § (2) bekezdés
b) pontjában meghatározott, Őket megillető egyetértési jogot az általuk meghatározott
körben gyakorolják.
8.) A Körjegyzőség fenntartásával kapcsolatos jogok és kötelezettségek, azok
gyakorlásának módja:

A Képviselőtestületek a Körjegyzőség munkájával kapcsolatos kérdésekben szükség szerint
együttes ülésen határoznak.
Együttes ülésen döntenek különösen az alábbi előterjesztésekről:
a.) Körjegyző kinevezése, felmentése, fegyelmi eljárás megindítása, fegyelmi büntetés
kiszabása, összeférhetetlenség megállapítása, teljesítményértékelése.
b.) Körjegyzőség költségvetési koncepciójának, éve költségvetésének, annak féléves
háromnegyed-éves, beszámolójának, zárszámadásnak elfogadása.
c.) Körjegyzőségi munkáról szóló éves beszámoló.
d.) A Körjegyzőséggel szembeni teljesítménycélok meghatározása.
Ha valamelyik képviselőtestület Körjegyzőséget érintő kérdésben kezdeményezi együttes ülés
tartását, a kezdeményező gondoskodik – a Polgármester és a Körjegyző útján – az ülés
összehívásáról, az előterjesztés elkészítéséről.
9.) A Körjegyzőség fenntartása, működtetése:
A Körjegyzőség működési költségeit a következők szerint biztosítják a képviselőtestületek:
9.1. A Körjegyzőség működési fedezeteként szolgálnak a mindenkor hatályos állami
költségvetési törvényben a Körjegyzőség működéséhez meghatározott központi
költségvetési hozzájárulások, valamint az önkormányzatok lakosságszám arányos
hozzájárulása.
9.2. Kapolcsi Kirendeltség dologi költségeit Kapolcs község Önkormányzata biztosítja.
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9.3. A székhely Önkormányzat által biztosított Körjegyzőség elhelyezésére szolgáló hivatali
épület működési költségeit a társult önkormányzatok fedezik létszámarányosan.
9.4. Körjegyzőség költségvetése Monostorapáti Önkormányzat költségvetésébe épül be.
9.5. A Körjegyzőség működéséhez a hozzájárulás éves konkrét összegét a költségvetés
készítésekor határozzák meg az Önkormányzatok és saját költségvetésükben
előirányzatként szerepeltetik.
9.6. Hegyesd, Kapolcs és Vigántpetend Községek Önkormányzata a jóváhagyott éves
előirányzat 1/12 részét havonta előre tárgyhó 5.-napjáig utalja át a székhely:
Monostorapáti Község Önkormányzata OTP BankNyrt. Tapolcai Fiókjánál vezetett
11748052-15427566 számú számlájára.
9.7. A Képviselőtestületek megállapodnak abban, hogy ha a társult Önkormányzatok fizetési
határidőnek nem tesznek eleget, azonnali beszedési megbízás, inkasszó nyújtható be,a
fizetési határidő esedékességét követő 15. naptól.
9.8. A leltárban szereplő egyes vagyontárgyak változatlanul a tag Önkormányzatok
tulajdonában maradnak.
9.9. A Körjegyzőség működése során létrehozandó vagyon az önkormányzatok közös
tulajdonba kerül.
9.10.A Körjegyzőség költségvetése terhére vásárolt eszközök beszerzéséhez és egyéb
körjegyzőségi pályázatok benyújtásához az „önerőt” az önkormányzatok
létszámarányosan fizetik.
9.11. A Körjegyzőség megszűnése esetén a köztisztviselők jogviszonyának megszűnésével
kapcsolatos juttatásokat a települések lakosságszám arányában biztosítják.

9.12.A Körjegyzőség megszűnése esetén a zárszámadást követően elfogadott pénzmaradvány
az Önkormányzatokat a biztosított fenti lakosságszám szerinti előirányzat arányában
illeti meg.
9.13. A Körjegyzőség működésének ellenőrzését, a feladatok egyeztetését a polgármesterek
együttesen végzik.
10.)A társulási megállapodás időtartama, a megállapodáshoz való csatlakozás, abból
történő kiválás rendje:
10.1. Jelen megállapodás határozatlan időre szól 2012. január 1. napjától.
10.2. A körjegyzőségi megállapodás az Önkormányzatok közös megegyezésével bármikor
megszüntethető, a Körjegyzőséghez csatlakozni, illetőleg abból kiválni azonban a
naptári év első napjával lehet, melyre vonatkozó döntést legalább 6 hónappal korábban
kell meghozni.
10.3.A képviselőtestületek megállapodnak abban, hogy a körjegyzőségi megállapodás közös
megegyezéssel történő megszüntetése esetén a döntést a megszűnés időpontját megelőző
6 hónappal korábban meghozzák.
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Záró rendelkezések

1. A társulási megállapodás 2012. január 1. napjával lép hatályba. Ezzel egyidejűleg
Taliándörögd-Kapolcs-Vigántpetend községek Körjegyzősége, - 2011. február 11-én
kelt - Taliándörögd község Önkormányzata
8/2011.(II.10.), Kapolcs község
Önkormányzata 3/2011.(II.10.), Vigántpetend község Önkormányzata 3/2011.(II.10.)
számú határozatával elfogadott, valamint Monostorapáti Körjegyzőség fenntartására,
működtetésére vonatkozó 1991. március 28-án kelt megállapodások hatályukat
vesztik.
2. A Megállapodást annak elolvasása, tartalmának megértése után a Képviselő-testületek
nevében eljáró polgármesterek, mint önkormányzati akarattal teljességgel megegyezőt,
az Önkormányzatok körjegyzőjével együtt helyben-hagyólag saját kezűleg aláírták.
Záradék:
A Megállapodást a Képviselő-testületek alábbi határozataikkal – együttes testületi ülésen –
jóváhagyólag elfogadták:

Monostorapáti Község Önkormányzat Képviselő-testülete 90/2011. (XI.23.) számú
határozatával, Hegyesd Község Önkormányzat Képviselő-testülete 55/2011. (XI.23.) számú
határozatával, Kapolcs Község Önkormányzat Képviselő-testülete 75/2011. (XI.23.) számú
határozatával, Vigántpetend Község Önkormányzat Képviselő-testülete 54/2011. (XI.23.)
számú határozatával.
Monostorapáti, 2011. november 28.

Hárshegyi József sk
Monostorapáti község Önkormányzata
polgármestere

Márvány Gyuláné sk
Kapolcs község Önkormányzata
polgármestere

Stark Sándor sk
Hegyesd község Önkormányzata
polgármestere

Marton Istvánné sk
Vigántpetend község Önkormányzata
polgármestere

Takács Lászlóné sk
körjegyző
Előterjesztés
A képviselőtestület 2012. január 25-i rendkívüli nyilvános ülésére
Tárgy: Kapolcs község Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló
4/2009.(IV.15.) önkormányzati rendelet módosításáról.
Előterjesztő: Márvány Gyuláné polgármester
Előkészítette: Takács Lászlóné körjegyző
Megtárgyalta: Jogi és Ügyrendi Bizottság
Tisztelt Képviselőtestület!
Kapolcs község Önkormányzata Képviselőtestülete 4/2009.(IV.15.) önkormányzati rendelettel
elfogadta a Szervezeti és Működési Szabályzatát. Kapolcs község Önkormányzatának
Képviselőtestülete 32/2011.(VI.28.) számú határozatával döntött Taliándörögd-Kapolcs
Vigántpetend községek Körjegyzőségéből 2012. január 1. napjától történő kiválásról, és
Monostorapáti Körjegyzőséghez való csatlakozásról.
Fentiekre tekintettel felülvizsgáltuk az SZMSZ-t és elkészítettük a módosításra vonatkozó
rendelet-tervezetet.
Indoklás
1. §-hoz

Az SZMSZ. 1.§ (4) bekezdésében a képviselőtestület szervei között szerepel a Szociális és
Egészségügyi Bizottság. 2010-es választáskor a képviselőtestület nem választotta meg
Szociális és Egészségügyi Bizottság tagjait, ezért a rendelet ezen bekezdését módosítani kell.
Megváltozott az önkormányzat hivatala, módosítása indokolt.
2.-3.§-hoz
SZMSZ. 25.§ (2) bekezdését módosítottuk a Szociális és Egészségügyi Bizottságot kivettük a
felsorolásból.
A Jogi és Ügyrendi Bizottság összetételét, feladat, hatáskörét meghatároztuk.
4.-5. §.-hoz
SZMSZ. 34.§ (1) bekezdésében meghatároztuk a Monostorapáti Körjegyzőség feladat,
hatáskörét, körjegyzővel kapcsolatos egyéb munkáltatói jog címzettjét.
6.§-7.§-hoz
Az SZMSZ. mellékleteinek módosítását, hatályba léptető rendelkezéseket, valamint hatályát
vesztő rendelkezéseket szabályoztuk.
Kérem a Tisztelt Képviselőtestülete a rendelet-tervezetet elfogadni szíveskedjenek.
Kapolcs, 2012. január 17.
Márvány Gyuláné
polgármester
ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT

Kapolcs község Önkormányzata Képviselő-testületének, az önkormányzat szervezeti és
működési szabályzatáról szóló 4/2009.(IV.15.) önkormányzati rendelet módosításához.
A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17.-§-a szerint a jogszabályok előkészítése
során előzetes hatásvizsgálat elvégzésével kell felmérni a tervezett jogszabály valamennyi
jelentősnek ítélt hatását, a szabályozás várható következményeit. Az előzetes hatásvizsgálat
megállapításai a rendelet-tervezet esetében az alábbiak:
1. Társadalmi hatások
A lakosság tájékoztatása a rendelet-tervezet alapján biztosított.

2. Gazdasági, költségvetési hatások
A rendelet megalkotásának gazdasági, költségvetési hatása nincs.
3. Környezeti és egészségügyi következmények
A rendelet megalkotásának környezeti, egészségügyi következménye nincs.

4. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások
A rendelet megalkotásának adminisztratív terhet befolyásoló hatása nincs.
5. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható
következményei
Szervezeti változás tette szükségesség a jogszabály megalkotását. Kapolcs Község Önkormányzata
2012. január 1-jével csatlakozott Monostorapáti és Hegyesd Önkormányzat által létrehozott hivatalhoz
Monostorapáti Körjegyzőséghez.
Feladatok hatékonyabb ellátása tette szükségessé a szervezeti változást, a hatáskörök szabályozását.
SZMSZ. módosításának elmaradása esetén az önkormányzati rendelet nem felel meg a jogalkotás
szakmai követelményeinek.

6. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi
feltételek
A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek
rendelkezésre állnak.
Monostorapáti, 2012. január 17.
Takács Lászlóné
körjegyző

