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Tisztelt Képviselő-testület!
A Bölcskei Közös Önkormányzati Hivatalt (a továbbiakban: Hivatal) 2013. január 1. napjától hozta
létre Bölcske Községi Önkormányzat Képviselő-testülete, valamint Madocsa Község
Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: szerződő képviselő-testületek). A Közös
Önkormányzati Hivatal létrehozásáról és fenntartásáról szóló Megállapodást (a továbbiakban:
megállapodás) szerződő képviselő-testületek 2012. december 17. napján írták alá, melynek 2.
pontjában rögzítették, hogy Madocsa községben a Fő utca 24. szám alatt Bölcskei Közös
Önkormányzati Hivatal Madocsai Kirendeltsége elnevezéssel, állandó jelleggel Kirendeltséget
működtetnek a Madocsa települést érintő hatósági, önkormányzati és pénzügyek helyben történő
intézése céljából. A szerződő képviselő-testületek kijelentették továbbá, hogy az igazgatási munka
folyamatos ellátásához szükséges személyi és tárgyi feltételeket az érintett településeken biztosítják.
A
Megállapodást Bölcske Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
212/2012.(XII.17.)
határozatával, Madocsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 93/2012.
(XII.17.)
határozatával fogadta el.
A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 85. és 86. §-a a Közös
Önkormányzati Hivatalról az következő rendelkezéseket tartalmazza:
„85. § (1) Közös önkormányzati hivatalt hoznak létre azok a járáson belüli községi önkormányzatok,
amelyek közigazgatási területét legfeljebb egy település közigazgatási területe választja el egymástól, és
a községek lakosságszáma nem haladja meg a kétezer főt. A kétezer fő lakosságszámot meghaladó
település is tartozhat közös önkormányzati hivatalhoz.
(2) A közös önkormányzati hivatalhoz tartozó települések összlakosságszáma legalább kétezer fő,
vagy a közös hivatalhoz tartozó települések száma legalább hét.
(2a) Ha a kialakítandó közös önkormányzati hivatalhoz tartozó települések közül valamelyik város, a
(2) bekezdésben meghatározott összlakosságszámra vonatkozó követelményt nem kell alkalmazni.
(3) Közös önkormányzati hivatal létrehozásáról vagy megszüntetéséről az érintett települési
önkormányzatok képviselő-testületei az általános önkormányzati választások napját követő hatvan
napon belül állapodnak meg. A megállapodás az általános önkormányzati választásokat követő év
január 1-jén lép hatályba.

(3a) Ha a (3) bekezdésben meghatározott határidőn belül nem kerül sor a közös önkormányzati
hivatal létrehozására vagy ahhoz valamely település nem csatlakozik, akkor a kormányhivatal vezetője
a határidő lejártát követő második hónap első napjával döntésével kijelöli a közös önkormányzati
hivatalhoz tartozó településeket és egyúttal pótolja a közös önkormányzati hivatalról szóló
megállapodást. A kormányhivatal vezetője a kijelölő döntés és az önkormányzati hivatalról szóló
megállapodás pótlását megelőzően - legalább tizenöt napos véleményezési határidő biztosítása mellett kikéri az érintett települési önkormányzatok véleményét a kormányhivatal vezetőjének döntése alapján
létrejövő közös önkormányzati hivatalhoz tartozó településekkel és a pótolandó közös önkormányzati
hivatalról szóló megállapodás tartalmával összefüggésben. A kormányhivatal vezetője a megállapodás
létrehozásáról szóló döntésében az e §-ban foglaltakra figyelemmel rendelkezik a közös önkormányzati
hivatal székhelytelepüléséről, a közös önkormányzati hivatal létszámáról és a közös önkormányzati
hivatal ügyfélfogadási rendjéről. Ha a döntés eltér a települési önkormányzatok véleményétől, a
kormányhivatal vezetője az eltérés okát a döntésének indokolásában külön részletezi. A megállapodás
pótlása esetén is teljesülnie kell az (1)-(2a) bekezdésben meghatározott feltételeknek.
(3b) A kormányhivatal vezetőjének (3a) bekezdésben meghatározott döntését az érintett önkormányzat
képviselő-testülete közigazgatási perben megtámadhatja.
(3c) A közös önkormányzati hivatal létrehozásáról szóló megállapodást és a kormányhivatal vezetője
által pótolt közös önkormányzati hivatali megállapodást az érintett önkormányzatok szabadon
módosíthatják. A módosító megállapodást a közös önkormányzati hivatal jegyzője megküldi az illetékes
kormányhivatal részére.
(3d) A kormányhivatal a közigazgatási és munkaügyi bíróságtól a módosító megállapodás
kézhezvételétől számított harminc napon belül kérheti a módosító megállapodás érvénytelenségének
megállapítását, ha a módosítás a közös önkormányzati hivatal működését ellehetetleníti.
(3e) A módosító megállapodás hatálybalépésének időpontja
a) a kormányhivatal (3d) bekezdésben meghatározott keresetindítási jogáról történő lemondását
követő nap,
b) ha a kormányhivatal a számára a (3d) bekezdésben biztosított keresetindítási határidőben nem
nyújt be keresetet, a keresetindítási határidő leteltét követő nap,
c) ha a közigazgatási és munkaügyi bíróság jogerős döntésével elutasítja a kormányhivatal keresetét,
a döntés jogerőre emelkedésének napja, vagy
d) ha a módosító megállapodásban a megállapodás hatálybalépésének megjelölt időpontja az a)-c)
pontokban meghatározott időpontoknál későbbi időpont, akkor a módosító megállapodásban megjelölt
nap.
(4) Abban az esetben, ha a közös önkormányzati hivatalt működtető települések egyike város, akkor a
város a székhelytelepülés. Egyéb esetekben a székhelytelepülést a közös önkormányzati hivatalhoz
tartozó önkormányzatok képviselő-testületei határozzák meg.
(5) Amennyiben a közös önkormányzati hivatalt város működteti, úgy a hivatal létszámát az érintett
települések képviselő-testületeinek megállapodásával határozzák meg. Megállapodás hiányában a
városi önkormányzat képviselő-testülete állapítja meg, figyelemmel a (4) és a (8) bekezdésben
foglaltakra.
(6) A községi önkormányzatok által létrehozott közös önkormányzati hivatal létszámát az érintett
képviselő-testületek a közös önkormányzati hivatal létrehozásáról szóló megállapodásban határozzák
meg, figyelemmel a (4) és a (8) bekezdésben foglaltakra.
(7) A városi, valamint a kétezer főt meghaladó lakosságszámú települési önkormányzat képviselőtestülete nem tagadhatja meg a közös önkormányzati hivatal létrehozására irányuló megállapodás
megkötését, ha azt a vele határos település kezdeményezi.
(7a) A (7) bekezdésben meghatározott megállapodás megkötése a kormányhivatal vezetőjének
jóváhagyásával megtagadható. A jóváhagyásról vagy annak megtagadásáról szóló döntés ellen az
érintett önkormányzat képviselő-testülete - jogszabálysértésre hivatkozással - a döntés közlésétől
számított tizenöt napon belül bírósági felülvizsgálatot kezdeményezhet.
(8) A közös önkormányzati hivatal létrehozásáról szóló megállapodásban meghatározottak szerint
minden érintett településen biztosítani kell az igazgatási munka folyamatos vagy időszakos ellátásához
szükséges személyi és tárgyi feltételeket.
(9) A közös önkormányzati hivatalt fenntartó önkormányzatok képviselő-testületei megállapodhatnak
abban, hogy a nem hivatali székhely településeken az ügyfélfogadás a közös önkormányzati hivatal által

létrehozott, állandó vagy ideiglenes jelleggel működő kirendeltség vagy ügyfélszolgálati megbízott
személyén keresztül, informatikai hálózat alkalmazásával történjen.
(10) Ha a közös önkormányzati hivatalt létrehozni kívánó településeken élő nemzetiségeknek a
népszámlálás során regisztrált aránya településenként és nemzetiségenként eléri a húsz százalékot,
valamint a települések összlakosságszáma meghaladja az 1500 főt, vagy a közös hivatalhoz tartozni
kívánó önkormányzatok száma legalább öt, akkor ezen települési önkormányzatok képviselő-testületei
mindegyikének azonos tartalmú és minősített többséggel elfogadott döntésével, - amennyiben az érintett
települések történelmi, gazdasági, kulturális hagyományai azt indokolttá teszik - a helyi
önkormányzatokért felelős miniszter jóváhagyása alapján, az általa meghatározottak szerint a közös
önkormányzati hivatal létrehozása során eltérhetnek a (2) bekezdésben foglalt előírásoktól.
(11) A közös hivatal működési költségeit a közös hivatalhoz tartozó önkormányzatok - eltérő
megállapodásuk hiányában - lakosságszámuk arányában biztosítják.
(12) A (3b) vagy a (7a) bekezdés szerinti bírósági felülvizsgálat iránt indított perekben a polgári
perrendtartásról szóló törvény közigazgatási perekre vonatkozó fejezetének rendelkezéseit az e
törvényben foglalt eltéréseknek megfelelően kell alkalmazni, és e perekben a közigazgatási és
munkaügyi bíróság jár el.
86. § (1) A közös önkormányzati hivatal jegyzője vagy aljegyzője vagy megbízottja köteles a
képviselő-testület ülésén részt venni és ott a szükséges tájékoztatást megadni.
(2) A közös önkormányzati hivatal jegyzője, aljegyzője vagy megbízottja az érintett képviselőtestületek megállapodása alapján köteles biztosítani az egyes településeken történő ügyfélfogadást.”
A Megállapodás aláírása óta eltelt 7 év gyakorlati tapasztalatai alapján több olyan kérdés is felvetődik,
amely a Megállapodás felülvizsgálatát, valamint módosítását teszik szükségessé, ezek a következők:
1.) A Megállapodás 4.) pontja a következő rendelkezést tartalmazza:
„4.) A Közös Önkormányzati Hivatal működési és fenntartási költségeit a képviselő-testületek
együttes ülésén határozzák meg. A szerződő felek kijelentik, hogy a Közös Önkormányzati
Hivatal fenntartásának költségeihez az érdekelt képviselő-testületek az alábbiak szerint járulnak
hozzá:”
A gyakorlat alapján a Közös Önkormányzati Hivatal működési és fenntartási költségeit a képviselőtestületek nem együttes ülésen szokták meghatározni. A valóságban a Hivatal költségvetése Bölcske
Községi Önkormányzat (mint székhely település) tárgy évi költségvetési rendeletében szerepel,
melynek elfogadása előtt Madocsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete határozattal hozza
meg erről a döntést. Mindkét önkormányzat külön ülésezik. Erre való tekintettel a Megállapodás 4.
pontját a következők szerint szükséges módosítani:
„Új 4.) pont: A Közös Önkormányzati Hivatal működési és fenntartási költségeit a képviselőtestületek határozzák meg, melynek során Madocsa Község Önkormányzatának Képviselőtestülete megtárgyalja a költségvetés tervezetét és erről határozatot hoz, majd a Közös
Önkormányzati Hivatal költségvetését Bölcske Községi Önkormányzat Képviselő-testülete –
mint székhely település – az önkormányzat tárgy évi költségvetésében elfogadja. A szerződő
felek kijelentik, hogy a Közös Önkormányzati Hivatal fenntartásának költségeihez az érdekelt
képviselő-testületek az alábbiak szerint járulnak hozzá:”
2.) A Megállapodás 4.3. pontja a következő rendelkezést tartalmazza:
„4.3. A Közös Önkormányzati Hivatalt megillető állami támogatás lehívására és felhasználására
a Bölcskei Közös Önkormányzati Hivatal jogosult azzal, hogy a mindenkori költségvetési
törvényben meghatározott és jogosultsági feltételek alapján lehívható alap- és ösztönző
hozzájárulást a „Hivatalok”működési költségeire fordítja a következők szerint:
A közös önkormányzati hivatal működési forrása a a 2013. évi költségvetési törvény alapján –
az elismert hivatali létszám figyelembevételével – illeti meg a közös önkormányzati hivatalt.”
A hivatkozott 2013. évi költségvetési törvény a 2013. év finanszírozását tartalmazta, ezt követően a
Hivatalok fenntartási költségeit mindig adott tárgy év központi költségvetési törvénye határozza meg,
erre való tekintettel a Megállapodás 4.3. pontját a következők szerint szükséges módosítani:

„Új 4.3.) pont: A Közös Önkormányzati Hivatalt megillető állami támogatás lehívására és
felhasználására a Bölcskei Közös Önkormányzati Hivatal jogosult azzal, hogy a mindenkori
költségvetési törvényben meghatározott és jogosultsági feltételek alapján lehívható alap- és
ösztönző hozzájárulást a „Hivatalok” működési költségeire fordítja a következők szerint:
A Közös Önkormányzati Hivatal működési forrása a tárgy évre vonatkozóan a Magyarország
központi költségvetéséről szóló törvény alapján – az elismert hivatali létszám
figyelembevételével – meghatározott állami támogatás.”
3.) A Megállapodás 5.) pontjában szereplő 11746012-15733452 számlaszám helytelen, azt helyesen a
következő számlaszámra kell módosítani: 70600054-11122166.
4.) A Megállapodás 6.) pontjából a „beleértve a közös önkormányzati hivatal ügyrendjét is” szövegrészt
hatályon kívül kell helyezni, ennek következtében a 6.) pont rendelkezése helyesen a következő:
„Új 6.) pont: A Közös Önkormányzati Hivatal szervezetére, működésére vonatkozó szabályokat
a jegyző készíti elő, azokat a két önkormányzat közös képviselő-testületi ülésen hagyja jóvá.”
A módosító javaslat indoka, hogy a Hivatal 2019. január 1. napján hatályba lépett új Szervezeti és
Működési Szabályzatának 15.4. pontja a következő rendelkezést tartalmazza: „Felhatalmazást kap a
Bölcskei Közös Önkormányzati Hivatal jegyzője, hogy a Hivatal foglalkoztatottjai által ellátott
feladatok munkafolyamatainak leírását, feladat- és hatáskörét, a helyettesítés rendjét, továbbá a
költségvetési szerven belüli belső és azon kívüli külső kapcsolattartásának módját, szabályait
Ügyrendben szabályozza.”
5.) A Megállapodás 11. pontja a következő rendelkezést tartalmazza:
„11) Felek megállapodnak aljegyző kinevezésében. A jegyzőt az aljegyző helyettesíti,
jegyző által meghatározott feladatokat.”

ellátja a

A Hivatal 2019. január 1. napján hatályba lépett új Szervezeti és Működési Szabályzatának 2.10. és
2.11. pontja az aljegyző tekintetében a következő rendelkezéseket tartalmazza:
„2.10. A Hivatal aljegyzőt foglalkoztathat, aki közvetlenül vezeti a Kirendeltséget. Az aljegyző
a jegyző hatáskörébe tartozó munkáltatói jogok gyakorlásának, a közjogi szervezetszabályozó
eszközök és szabályzatok kiadásának kivételével helyettesíti a jegyzőt a 2.11. pontban foglalt
eltérésekkel, továbbá az aljegyző feladatkörében ellátja a következő feladatokat:
2.10.1. Az aljegyző általános feladatai körében:
a) gondoskodik a Kirendeltség működéséről, a munkavégzés személyi és tárgyi feltételeiről,
valamint a működés helyes módszereinek kialakításáról,
b) a Kirendeltség köztisztviselői, munkavállalói tekintetében – átruházott hatáskörben –
gyakorolja az egyéb munkáltatói jogokat,
c) irányítja a Kirendeltség munkáját, előkészíti a Kirendeltségen dolgozók munkaköri leírását,
és elvégzi annak szükség szerinti módosításait, rendszeresen beszámoltatja a Kirendeltségen
dolgozókat a feladatok ellátásáról, az ügyintézési határidők betartásáról, előkészíti a
Kirendeltségen foglalkoztatott köztisztviselők teljesítményének értékelését,
d) a Kirendeltségen biztosítja a jogszerűséget, az egységes jogalkalmazási tevékenységet, az
ügyintézés, az ügyfélfogadás kulturáltságát és színvonalának emelését, gördülékeny
megszervezését,
e) biztosítja a Kirendeltség dolgozói részéről a hivatali, szolgálati, titokvédelmi szabályok
megtartását,
f) folyamatosan figyelemmel kíséri a jogszabályi változásokat, ismerteti azokat a jegyzővel és a
Kirendeltség dolgozóival, akiket felkészít a helyes jogalkalmazásra,
g) gondoskodik a Kirendeltség feladatainak ellátásához nélkülözhetetlen jogszabályok,
kézikönyvek, nyomtatványok, technikai eszközök beszerzéséről,
h) figyelemmel kíséri a Kirendeltség dolgozóinak leterheltségét, szükség esetén gondoskodik a
feladatok átcsoportosításáról,

i) megszervezi a Kirendeltségen belül a helyettesítést, a munkakörök átadását, gondoskodik a
szabadság kiadásáról,
j) javaslatot tesz a Kirendeltség dolgozóinak kitüntetésére, jutalmazására és béremelésére,
szükség esetén fegyelmi felelősségre vonására,
k) a Kirendeltségen rendszeresen ellenőrzi az előadói munkakönyveket,
l) javaslatot tesz a Kirendeltség megfelelő személyi és tárgyi feltételeinek kialakítására.
2.10.2. Az aljegyző Madocsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének és bizottságainak
tevékenységéhez kapcsolódó feladatai körében:
a)
részt vesz
Madocsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének, valamint
bizottságainak ülésein,
b)
részt vesz a Madocsa Község Önkormányzata Képviselő-testülete közmeghallgatásán, a
Kirendeltség feladatkörét érintő kérdésekben tájékoztatást ad,
c)
felelős a Kirendeltség feladatkörét érintő testületi előterjesztések határidőre történő
elkészítéséért, a testületi és bizottsági döntések végrehajtásáért,
d)
gondoskodik Madocsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének feladatait érintő
rendelet-tervezetek előkészítéséről és szükség szerinti módosításairól.
2.10.3. Az aljegyző a saját, valamint az általa vezetett Kirendeltség tevékenységéért a jegyzőnek
és a polgármesternek tartozik felelősséggel.
2.10.4. Az aljegyző szükség szerint, de legalább fél évente értekezletet tart a Kirendeltségen
dolgozók részére, ahol tájékoztatást ad a Hivatalt és a Kirendeltséget érintő aktuális ügyekről.
2.10.5. Az aljegyző részt vesz a jegyző 2.5.f) pontban meghatározott apparátusi értekezletén.
2.11. Az aljegyző a jegyző távolléte, akadályoztatása, vagy a jegyzői tisztség betöltetlensége
esetén teljes jogkörrel helyettesíti a jegyzőt és gyakorolja annak hatásköreit.”
Fentiek alapján a Megállapodás 11. pontját a következők szerint szükséges módosítani:
„Új 11. pont: A Közös Önkormányzati Hivatal aljegyzőt foglalkoztathat, aki közvetlenül vezeti
a Bölcskei Közös Önkorányzati Hivatal Madocsai Kirendeltségét. Az aljegyző a jegyző
hatáskörébe tartozó munkáltatói jogok gyakorlásának, a közjogi szervezetszabályozó eszközök
és szabályzatok kiadásának kivételével - a Bölcskei Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és
Működési Szabályzatában foglaltaknak megfelelően - a Kirendeltségen helyettesíti a jegyzőt,
továbbá ellátja az abban foglalt aljegyzői feladatokat, valamint a jegyzőt helyettesítve részt
vesz Madocsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének ülésein és ott a szükséges
tájékoztatást megadja.”
6.) A Megállapodás 12. pontja a következő rendelkezést tartalmazza:
„12) A Bölcskei Közös Önkormányzati Hivatal induló létszáma 11 fő.
Bölcske székhely településen
a.)
b.)

1 fő
6 fő

jegyző
ügyintéző

Bölcskei Közös Önkormányzati Hivatal Madocsai Kirendeltségen
a.)
b.)

kirendeltség-vezető (aljegyzői beosztásban):
ügyintéző:

1 fő
3 fő”

A Közös Önkormányzati Hivatal alapítása óta eltelt 7 év során az önkormányzatoknál maradt
feladatok száma és súlya alapján a szerződő képviselő-testületek felmérték, hogy az alapításkor
meghatározott létszámmal nem lehet eredményesen továbbá működni, ezért a 2019. január 1. napján

életbe lépett Szervezeti és Működési Szabályzatban a Hivatal létszámát a következők szerint
határozták meg:
A hivatal vezetői:
sorszám
1.
2.

a munkakör megnevezése
1 fő jegyző
1 fő aljegyző

a munkavégzés helye
Székhely település (Bölcske)
Kirendeltség (Madocsa)

A Hivatal beosztott köztisztviselői:
sorszám

munkakör megnevezése

engedélyezett létszám engedélyezett létszám
Bölcskén
Madocsán
1.
titkársági ügyintéző
1 fő
1 fő
2.
államháztartási számviteli ügyintéző
1 fő
3.
adó- és pénzügyi ügyintéző
1 fő
1 fő
4.
pénzügyi és számviteli ügyintéző
2 fő
5.
pénzügyi ügyintéző
1 fő
1 fő
6.
igazgatási ügyintéző
1 fő
1 fő
7.
vagyongazdálkodási ügyintéző
1 fő
8.
szociális és gyámügyi ügyintéző
1 fő
9.
igazgatási és hatósági ügyintéző
1 fő
A Hivatal székhely településén közalkalmazottként foglalkoztatott dolgozó
sorszám munkakör megnevezése
engedélyezett létszám
engedélyezett létszám
Bölcskén
Madocsán
1.
hivatalsegéd, takarító
1 fő
A Hivatal Kirendeltségén munkavállalóként foglalkoztatott dolgozó:
sorszám

munkakör megnevezése

1.

takarító

engedélyezett létszám
Bölcskén
-

engedélyezett létszám
Madocsán
1 fő

Fentiek alapján a Megállapodás 12. pontját a következők szerint szükséges módosítani
„Új 12.) pont: A Bölcskei Közös Önkormányzati Hivatal létszáma a következő:
12.1. Bölcske székhely településen
a) jegyző
1 fő
b) ügyintéző
9 fő
c) hivatalsegéd, takarító közalkalmazott:
1 fő.
12.2. A Bölcskei Közös Önkormányzati Hivatal Madocsai Kirendeltségen:
a) aljegyző
1 fő
b) ügyintéző:
5 fő
c) takarító munkavállaló
1 fő.
7.) A Megállapodás 13. és 14. pontja a következő rendelkezést tartalmazza:
„13.) A Bölcskei Közös Önkormányzati Hivatal Madocsai Kirendeltségét a kirendeltség- vezető
(aljegyző) vezeti. A kirendeltség-vezetőt (aljegyzőt) a polgármesterek – pályázat alapján
határozatlan időre – a jegyző javaslatára nevezik ki, a jegyző kinevezésére, felmentésére
vonatkozó szabályok alapján.

14) A kirendeltség-vezető ellátja a jegyző által meghatározott feladatokat, szükség szerint
jegyző megbízása alapján részt vesz Madocsa Község Önkormányzata képviselőtestület ülésein és ott a szükséges tájékoztatást megadja”
Tekintettel arra, hogy a Megállapodás korábbi pontjai aljegyzőről és nem kirendeltségvezetőről
rendelkeznek, továbbá az aljegyző feladatatait a fentebbi 5.) pontban már pontosítottuk, így a
Megállapodás 14.) pontját hatályon kívül szükséges helyezni, a 13.) pont helyébe pedig a következő
rendelkezés elfogadását javasolom:
„Új 13.) pont: Az aljegyzőt a polgármesterek – pályázat alapján határozatlan időre – a jegyző
javaslatára nevezik ki, a jegyző kinevezésére, felmentésére vonatkozó szabályok alapján.”
8.) A Megállapodás 16. pontja a következő rendelkezést tartalmazza:
„16.) A jegyző vagy megbízottjaként a kirendeltség-vezető köteles mindegyik képviselő- testület
ülésén részt venni és ott a szükséges tájékoztatást megadni. A jegyző évente
közös
képviselőtestületi ülésen számol be a Közös Önkormányzati Hivatal
munkájáról.”
A fentebb ismertetett helyesbítések okán – kirendeltség-vezető helyett aljegyző, továbbá az aljegyző
vesz részt Madocsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének ülésein - a Megállapodás 16.)
pontja helyébe a következő rendelkezés elfogadását javasolom:
„Új 16.) pont: A jegyző Bölcske Községi Önkormányzat Képviselő-testületének ülésein, az
aljegyző Madocsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének ülésein köteles részt venni és
ott a szükséges tájékoztatást megadni. Akadályoztatásuk esetén ellátják egymás helyettesítését,
együttes akadályoztatásuk esetén pedig a Bölcskei Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és
Működési Szabályzatában meghatározott helyettesítési rend az irányadó. A jegyző évente közös
képviselő-testületi ülésen számol be a Közös Önkormányzati Hivatal
munkájáról.”
9.) A Megállapodás 17. pontja a következő rendelkezést tartalmazza:
„17.) A jegyző nevében és megbízásából a kirendeltség vezetője és alkalmazottai – a
képviselő-testületek egyeztetett – szervezeti és működési szabályzat szerint kötelesek
Madocsa községben ügyfélfogadást tartani.”
Ismételten a helyes szöveghasználat és hatályos szabályozás alapján a Megállapodás 17.) pontja helyébe
a következő rendelkezés elfogadását javasolom:
„Új 17.) pont: A Bölcskei Közös Önkormányzati Hivatal vezetői és alkalmazottai az
ügyfélfogadást a Bölcskei Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési
Szabályzatában foglaltak szerint kötelesek ellátni.”

Tisztelt Képviselő-testületek!
Fentiek alapján kérem az alábbi határozati javaslatok elfogadását.

dr. Orbán Zsuzsanna s. k.
jegyző

I. HATÁROZATI JAVASLAT

BÖLCSKÉRE

Bölcske Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
…./2019. (XII.04. ) határozata
a Bölcskei Közös Önkormányzati Hivatal további fenntartásáról
1.) Bölcske Községi Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) a
212/2012. (XII.17.) határozatával, valamint Madocsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a
93/2012. (XII.17.) határozatával - a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX.
törvény 85. §-ában foglalt felhatalmazás alapján - Közös Önkormányzati Hivatal létrehozásáról és
fenntartásáról döntött, melyről a Megállapodás Bölcskén, 2012. december 17. napján aláírásra és 2013.
január 1. napjától alkalmazásra került.
2.) A Képviselő-testület kijelenti, hogy a határozat 1.) pontjában hivatkozott döntést továbbra is
fenntartja, a Bölcskei Közös Önkormányzati Hivatal közös fenntartásával kíván Madocsa Község
Önkormányzatával 2020. január 1-től továbbra is együttműködni .
Határidő: a Tolna Megyei Kormányhivatal tájékoztatására: 2019. december 12.
Felelős: Baranya István polgármester
I. HATÁROZATI JAVASLAT

MADOCSÁRA

Madocsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének
…./2019. (XII.04. ) határozata
a Bölcskei Közös Önkormányzati Hivatal további fenntartásáról
1.) Madocsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület)
93/2012. (XII.17.) határozatával, valamint Bölcske Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a
212/2012. (XII.17.) határozatával - a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 85. §-ában foglalt felhatalmazás alapján Közös Önkormányzati Hivatal
létrehozásáról és fenntartásáról döntött, melyről a Megállapodás Bölcskén, 2012. december 17. napján
aláírásra és 2013. január 1. napjától alkalmazásra került.
2.) A Képviselő-testület kijelenti, hogy a határozat 1.) pontjában hivatkozott döntést továbbra is
fenntartja, a Bölcskei Közös Önkormányzati Hivatal közös fenntartásával kíván Bölcske Községi
Önkormányzattal 2020. január 1-től továbbra is együttműködni .
Határidő: a Tolna Megyei Kormányhivatal tájékoztatására: 2019. december 12.
Felelős: Baksa Ferenc polgármester
II. HATÁROZATI JAVASLAT

BÖLCSKÉRE

Bölcske Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
…./2019. (XII.04. ) határozata
a Bölcskei Közös Önkormányzati Hivatal létrehozásáról és fenntartásáról szóló
Megállapodás módosításáról
1.) Bölcske Községi Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) - a
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 85. § (3c) bekezdésében

foglalt felhatalmazás alapján - a Bölcskei Közös Önkormányzati Hivatal létrehozása és fenntartása
tárgyában 2012. december 17. napján megkötött megállapodás módosítását a jelen határozat 1.
melléklete szerinti tartalommal elfogadja.
2.) A Képviselő-testület a jelen határozat 1. pontjában foglalt Megállapodást a módosításokkal egységes
szerkezetbe foglalva a jelen határozat 2. melléklete szerinti tartalommal megismerte és felhatalmazza
Baranya István polgármestert annak aláírására.
Határidő: a Tolna Megyei Kormányhivatal tájékoztatására: 2019. december 12.
Felelős: Baranya István polgármester
II. HATÁROZATI JAVASLAT

MADOCSÁRA

Madocsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének
…./2019. (XII.04. ) határozata
a Bölcskei Közös Önkormányzati Hivatal létrehozásáról és fenntartásáról szóló
Megállapodás módosításáról
1.) Madocsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) - a
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 85. § (3c) bekezdésében
foglalt felhatalmazás alapján - a Bölcskei Közös Önkormányzati Hivatal létrehozása és fenntartása
tárgyában 2012. december 17. napján megkötött megállapodás módosítását a jelen határozat 1.
melléklete szerinti tartalommal elfogadja.
2.) A Képviselő-testület a jelen határozat 1. pontjában foglalt Megállapodást a módosításokkal egységes
szerkezetbe foglalva a jelen határozat 2. melléklete szerinti tartalommal megismerte és felhatalmazza
Baksa Ferenc polgármestert annak aláírására.
Határidő: a Tolna Megyei Kormányhivatal tájékoztatására: 2019. december 12.
Felelős: Baksa Ferenc polgármester

