3. NAPIREND

Ügyiratszám: OB/

-1/2020.

ELŐTERJESZTÉS
a Képviselő-testület 2020. július 2-i nyilvános ülésére
Tárgy:
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Filep Miklós, a székhelytelepülés polgármestere
dr. Rozgonyi Viktória jegyző

szervezeti

és

működési

Előkészítette: dr. Rozgonyi Viktória jegyző
TISZTELT KÉPVISELŐ-TESTÜLET!
A Zánkai Közös Önkormányzati Hivatal létrehozásáról a 2012. december 20. napján elfogadott
megállapodással döntöttek a közös hivatalt létrehozó és fenntartó önkormányzatok, a hivatal
szervezeti és működési szabályzatát utoljára a 2019. december 2-i ülésen hagyták jóvá a
képviselő-testületek.
A közös hivatal szervezeti és működési szabályzatának módosítását az elmúlt 4 hónapban a
balatonszepezdi kirendeltség személyi állományában bekövetkezett változások indokolják.
A megállapodás szerint a balatonszepezdi kirendeltségen ténylegesen 5 fő köztisztviselő
dolgozik: két pénzügyi, egy adóügyi, egy műszaki és egy igazgatási ügyintéző.
Mai napig 3 fő köztisztviselő kérte a jogviszonyának megszüntetését. Egy főnek ténylegesen
már megszűnt a jogviszonya, a másik két köztisztviselő június 30-ig időarányos szabadságát
tölti, de május 20. illetve június 12. napjától már munkát nem végeznek.
Megállapítható, hogy június 12-től az ügyintézés a műszaki és az igazgatási ügyek egy részére
korlátozódik.
Ennek alapján az alábbi szepezdi ügykörök kerülnek már most máshol ellátásra:
• pénzügyi ügyintézés
• munkaügyi ügyintézés
• anyakönyvi ügyintézés
• szociális ügyek
• lakcímügyek
• hirdetmények
• részben hatósági és testületi ügyek
 adóügyek
A közös hivatal szervezeti és működési szabályzatában foglaltak alapján a jegyző szakmailag
felelős a Hivatal működéséért, az ügyek konkrét megoldásáért, a döntések végrehajtásáért.
Tevékenysége során felelős a közérdeknek és a jogszabályoknak megfelelő, szakszerű,
pártatlan, igazságos és színvonalas ügyintézés ellátásáért.
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A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban:
Mötv.) 81. § (3) bekezdés c) pontja alapján a jegyző gondoskodik az önkormányzat
működésével kapcsolatos feladatok ellátásáról.
Fentiekre tekintettel a jegyző a közös hivatal fenntartó önkormányzatok polgármesterei felé
2020. május 13-i tájékoztatásában jelezte, hogy a balatonszepezdi „önálló” kirendeltség
személyi állományának helyzetére tekintettel a feladatok felelősséggel nem láthatók el
(szabadságok kiadása, kollégák terhelése, strandok nyitása, testületi ülések tényleges
megtartása).
A közös hivatalt fenntartó önkormányzatok polgármesterei 2020. május 18-án informális
megbeszélést tartottak, melyen az elhangzottak alapján felkérték a jegyzőt, hogy a
balatonszepezdi kirendeltség és a feladatok ellátásának átszervezésére a javaslatot dolgozza
ki.
A jegyző 2020. május 29. napján valamennyi polgármester, továbbá a balatonszepezdi
képviselők felé megküldte a javaslatát.
A javaslat és az időközben eltelt idő tapasztalatai, valamint a jogi környezet lehetőségei szerint
a szervezeti és működési szabályzat módosítására teszek javaslatot az ügyfélfogadás és
szervezeti felépítés vonatkozásában.
Tekintettel arra, hogy a meglévő személyi állomány nem alkalmas az eddigi ügyintézés
folytatására, az ügyfélfogadási idő csökkentése indokolt.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megvitatására és elfogadására.
HATÁROZATI JAVASLAT
A
Képviselő-testület
a
Zánkai
Közös
Önkormányzati Hivatal szervezeti és működési
szabályzatának módosítását 2020. július 1.
hatállyal elfogadja, és azt a határozat melléklete
szerinti formában és tartalommal jóváhagyja.
Határidő: azonnal
Felelős: jegyző
Szentantalfa, 2020. június 18.

Filep Miklós
Zánka polgármestere
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dr. Rozgonyi Viktória
jegyző

A ZÁNKAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL
SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA (ÜGYRENDJE)
Módosítás
(tervezet)
Zánka Község Önkormányzata Képviselő-testülete, Balatonszepezd Község Képviselőtestülete, Monoszló Község Önkormányzata Képviselő-testülete, Balatonszepezd Község
Önkormányzata Képviselő-testülete, Balatoncsicsó Község Önkormányzata Képviselőtestülete, Óbudavár Község Önkormányzata Képviselő-testülete, Szentantalfa Község
Önkormányzata Képviselő-testülete, Szentjakabfa Község Önkormányzata Képviselő-testülete
és Tagyon Község Képviselő-testülete a Zánkai Közös Önkormányzati Hivatal létrehozásáról
szóló megállapodás alapján a Zánkai Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési
Szabályzatát a következők szerint módosítja:
1. A IV. A Hivatal irányítása, vezetése és képviselete című pont „A Hivatal működésével
kapcsolatban” című bekezdése alábbiak szerint módosul:
„A Hivatal működésével kapcsolatban:
a) a hivatal belső szervezeti tagozódására, munkarendjére és az ügyfélfogadás rendjére
vonatkozóan javaslatot készít a polgármestereknek;
b) a hatáskörébe tartozó ügyekben szabályozza a kiadmányozás, az ellenjegyzés és az
utalványozás rendjét;
c) gyakorolja a munkáltatói jogokat a Hivatal köztisztviselői és munkavállalói
tekintetében;
d) ellátja a személyzeti feladatokat a Hivatal köztisztviselőivel, munkavállalóival, az
önkormányzati intézményvezetőkkel kapcsolatosan,
e) irányítja a személyzeti munkával kapcsolatos feladatokat;
f) irányítja a dolgozók továbbképzését;
g) elkészíti a Hivatal tevékenységéről szóló beszámolót, amelyet a jegyző terjeszt a
Képviselő-testület elé;
h) irányítja a Hivatal gazdálkodási tevékenységét;
i) előkészíti és lebonyolítja, a feladatkörébe tartozó intézmények esetén, a magasabb
vezetői megbízás pályázati eljárását;
Az aljegyző helyettesíti a jegyzőt annak távolléte, akadályoztatása esetén, illetve ellátja a
jegyző által meghatározott feladatokat. A jegyző és az aljegyző együttes távolléte,
akadályoztatása esetén a helyettesítést a Hivatal legmagasabb felsőfokú végzettséggel
rendelkező ügyintézője látja el. (általános helyettesítés)”
2. Az V. Szervezeti felépítés című pont az alábbiak szerint módosul:
„V. Szervezeti felépítés
A közös hivatal engedélyezett létszámkerete: 21 fő köztisztviselő.
A közös hivatal mindenkori engedélyezett álláshelyeinek számát az alapító Képviselőtestületek minden évben az éves költségvetési rendeletükben határozza meg.
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Az egyes munkakörök tartalmát, feladatait, a helyettesítés rendjét a munkaköri leírások
tartalmazzák, melyek törzspéldányai a munkaügyi ügyintézőnél megtekinthetők.
A közös önkormányzati hivatal szervezeti felépítése:

jegyző

aljegyző

Szentantalfai Kirendeltség

Zánka székhely

(pénzügy, adó-, szociális,
műszaki ügyintézés,
iratkezelés)

(pénzügy, adó-, szociális,
műszaki ügyintézés,
iratkezelés)
Balatonszepezdi
Kirendeltség

A Hivatalon belül további szervezeti egységek nincsenek. A Hivatalban vezető beosztású
köztisztviselő: a jegyző és az aljegyző.”
3. A VII. A munkavégzéssel kapcsolatos szabályok című pont „Az ügyfélfogadás rendje” című
bekezdése az alábbiak szerint módosul:
„Az ügyfélfogadás rendje
A hivatal székhelyén (8251 Zánka, Iskola u. 11.)
- hétfő 8:00 – 11:00 és 13:00 – 15:00
- szerda 8:00 – 11:00 és 13:00 – 15:00
- péntek 8:00 – 12:00
Szentantalfai Kirendeltségen:
- hétfő 8:00 – 11:00 és 13:00 – 15:00
- szerda 8:00 – 11:00 és 13:00 – 15:00
- péntek 8:00 – 12:00
Balatonszepezdi Kirendeltségen:
- péntek 8:00 – 11:00
A Zánkai Közös Önkormányzati Hivatal jegyzője (aljegyzője), vagy megbízottja a Közös Hivatal
székhelyén minden páros hét szerdán 14:00 – 15:30 óráig tart ügyfélfogadást.
A községekben a jegyző és/vagy aljegyző polgármesteri igény esetén minden hónap első
keddjén tart ügyfélfogadást 9:00 – 11:00 óráig.
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Általános szabályok:
a) Az országgyűlési képviselőt, a Képviselő-testület tagjait, a bizottságok tagjait a Közös
Hivatalban munkaidőben soron kívül kell fogadni.
b) Az egyes közszolgáltatások (házasságkötés, névadó, ünnepélyes állampolgári eskü
letételével kapcsolatos rendezvény) megtartásáról a hivatal munkaidőn túl is köteles
gondoskodni.
c) Az ügyfélfogadás rendjéről a lakosságot a helyben szokásos módon tájékoztatni kell.
d) A Közös Hivatal vezetői kötelesek gondoskodni arról, hogy az ügyfélfogadás
munkaértekezletek és továbbképzések alatt is biztosítva legyen.
Jelen módosítás 2020. július 1. napján lép hatályba.
Zánka, 2020. június 24.

Filep Miklós
Zánka polgármestere

Schumacher József
Balatoncsicsó polgármestere

dr. Bocskov Petrov Jordán
Balatonszepezd polgármestere

Godány Mária
Óbudavár polgármestere

Steierlein Imre
Szentjakabfa polgármestere

Simon György
Monoszló polgármestere

Kiss Csaba
Szentantalfa polgármestere

Steierlein István
Tagyon polgármestere

Záradék:
A Zánkai Közös Önkormányzati Hivatal szervezeti és működési szabályzatának módosítását
Zánka Község Önkormányzata Képviselő-testülete /2020. (VI.24.) határozatával
Monoszló Község Önkormányzata Képviselő-testülete /2020. (VI.24.) határozatával
Balatonszepezd Község Önkormányzata Képviselő-testülete /2020. (VI.24.) határozatával
Balatoncsicsó Község Önkormányzata Képviselő-testülete /2020. (VI.24.) határozatával
Óbudavár Község Önkormányzata Képviselő-testülete /2020. (VII.2.) határozatával
Szentantalfa Község Önkormányzata Képviselő-testülete /2020. (VI.24.) határozatával
Szentjakabfa Község Önkormányzata Képviselő-testülete /2020. (VI.24.) határozatával
Tagyon Község Önkormányzata Képviselő-testülete /2020. (VI.24.) határozatával
fogadta el.
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