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társulási megállapodás módosítása.

E!őteriesztő: Takács Lászlóné jegyző



Tisztelt Képviselő-testület I

Monostorapáti Közös Önkormányzati Hivatal létrehozásáről2O72. november 14-i együttes

testületi ülésen döntött a 6 fenntartó önkormányzat .

Megállapodás módosítása vált szükségessé mivel a hivatal létszámában, valamint

összetételében változást tervezünk. Jelenlegi jogszabály alapján nem kötelező aljegyző

kinevezése 10.000 lélekszám alatt, ezért a jegyző munkájának segítésére köztisztviselő

foglalkoztatását tervezzük anyagi megfontolás miatt Aljegyzőre vonatkozó

rendelkezéseket hatályon kívül helyezzük a megállapodásban.

Hivatali munka szervezése érdekében szükséges a megállapodás 5.) pontjának módosítása,

Taliándörögdi Kirendeltségen dolgozó 2 köztisztviselő hivatal székhelyén történő
munkavégzése érdekében. Minden napos ügyfélfogadást továbbra is biztosítjuk

Taliá ndörögd községben.

Megállapodás 9. pontjánál az egy bekezdés utolsó mondatát töröljük, mivel a Zalahaláp-

Sáska települések Körjegyzőségétől nem került át a hivatalhoz az egy fő.

Kérem a módosított megállapodás elfogadását.

Monostorapáti, 20].5. január J.4.

í -l d {-
tatacJraszlónE )

Jegyzo

HatározatiJavaslat

...község Önkormányzata Képviselő-testülete a Monostorapáti Közös

Önkormányzati Hivatal létrehozásáról szóló módosított megállapodást elfogadja.

Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a megállapodást aláírja.

Felelős: polgármester

Határidő: 2015. január 31.



Monostorapáti Közös Önkormányzati Hivatal létrehozásáról és fenntartásáról szóló megállapodás
módosítása
(tervezet)

A megállapodás létreiőtt

Monostorapáti község Önkormányzatának Képviselő-testülete, melynek székhelye: 8296. Monostorapáti,
Petőfi utca 123. képviselője: Takács Péter polgármester
Hegyesd község Önkormányzatának Képvisető-testülete, melynek székhelye:8296 Hegyesd, fuínyi utca
1 képviselője: Stark Sándor polgármester
Kapolcs község Önkormányzatának Képviselő-testütete, melynek székhelye: 8294. Kapolcs, Kossuíh
utca 62. képviseője: Göntér Gyula polgármester
Sáslra község ánkormányzatának Képviselő-testülete, melynek székhelye 8308 §áska Rákóczi utca 4.

képviselője: Kovács Nándor polgármester
Taliándörögd község dnkormányzatának képviselő-testülete, melynek székhelye 8295. Taliándörögd,
Kossuíh utca 39. képuiselője: Mohos Jőzsef polgármester
Vigántpetend község dnkormányzatának képviselő-testülete, melynek székhelye 8293. Vigántpetend,
Kossuíír utca 32. képviselője: Nemoda István polgármester

közöft, a Magyarország Önkormányzatairól szóló 2011. évi CLDfiV. törvény (A továbbiakban Mötv,) 85, § (1)

bekezdésében foglaltak alapján 2012. november 14-én létreJött megállapodást alábbiak szerint módosítják:

1. Megállapodás 5.)pontja helyébe azalábbi rendelkezés lép:

5.)A közös önkormányzati hivatal létszáma, felépítése

A Közös Önkormányzati Hivatal létszáma : 1 3 fő 2015. 04. 01 -től 201 5. 1 0.01 - ig

12fő 2015.10.0,1-től

melyből 201 5.04.01 -től 201 5.1 0.01 -ig

. Jegyző
o köztisztviselő:

2015.10.01-től

jegyző 1 íő
köztisztviselő 11íő

1fő
12íő

A hivatal szervezeti felépítése:

3i feladatok Qegyzői,
nányzati, polgármesteri
örök feladatok)

A hivatal kirerrdeltségeként ügyfélszolgálati helyet működtet Taliándörögd községben. Az ügyíélszolgálati helyen

ügyfélfogadási idóben minden nap biztosított az ügyintézés.

Valamennyi ajegyző hatáskörébe tartozó ügy indításához szükséges feladatokat
A képviselőtestületek működésével kapcsolatos feladatokat



Egyes azonnal e|intézhető ügyekben teljes hatósági ügyintézést

Ügyfélszolgálati megbízott működik

Hegyesd községben
Kapolcs községbe
Sáska községben
Vigántpetend községben

Az ügyfélszolgálati megbízotti feladatokat a közös önkormányzati hivatalban dolgozó ügyintézők látják el.

Beositásuk az önkormányzati íeladatoknak megfelelően, a településen jelentkező aktuális ügyeknek alapján

történik.

A kirendeltség és ügyfélszolgálati hely elhelyezéséhez szükséges irodahelyiséget, felszereléseket , valamint a

helyiség fenntartásához szükséges közműköltségeket minden településen a községi önkormányzat biztosítja.

1, Megállapodás 8.1,8.2,8,3, )pontja helyébe azalábbi rendelkezés lép:

8") A hivatal vezetése, a jegyző

8.1. A jegyző kinevezése

A jegyző kinevezésére a Mötv. 82,§ és S3 §-át kell alkalmazni, A jegyzőt a székhely Önkormányzat

po§ármestere nevezi ki, a megállapodó önkormányzatok polgármestereinek lakosságszám-arányos, többségi

szavazata alapján és gyakorolja a jegyző felett a munkáltatóijogokat.

8.2. A jegyző kinevezése során követendő döntési mechanizmus

A jegyző kinevezése előtt a székhely önkormányzat polgármestere polgármesteri értekezletet taft. Az

értekézleten bemutatja a jegyző személyét, pályázatát - pályázati eljárás mellőzése esetén szakmai

előmenete!ét. A polgármesterek a jegyzőhöz kérdést intéznek, majd a jegyző személyére - lakosságuk

arányában - szavaznak, A székhely község polgármestere az összesíteft szavazatok alapján a legtÖbb

szavázatot kapott jelöltet jegyzőnek kinevezi. Az értekezletről a szauazás számszerű adatait is tartalmazó

jegyzőkönyvet kell készíteni.

8"3" A jegyző felett az egyéb munkáltatói jogok gyakorlása

A jegyző felett az egyéb munkáltató jogkört a székhely község polgármestere gyakorolja. Munkáltatói jogkÖrének

gyakorlása során elózetesen ki kell kérni a megállapodó önkormányzatok polgármesterének a véleményét

- a jegyző munkájának értékelése, minősítése ügyében
- illetménye, jutalmazása, egyéb juttatásai és elismerése ügyében

A véleménykérésre a 8.2, pontban leírtak az irányadók,

2. 9. pont (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

9. A hivatal költségvetéséhez való hozzájárulás településenként

A közös önkormányzati hivatal a Monostorapáti Körjegyzőség jogutódjaként átveszi a hivatal személyi

állományát, tárgyi eszközeit , berendezéseit és felszereléseit, valamin a Halimbai Körjegyzőség TaliándÖrÖgdi

Kirendeltségéről2íőt" A közös hivatal kirendeltségén, ügyfélszolgálatihelyén a bútorok, gépek és berendezések

az adott önkormányzat tulajdonában maradnak, azokat a közös hivatal ingyenesen használja.



iillliffi

A közös önkormányzati hivatal a Monostorapáti Körjegyzőség jogutódjaként átveszi a hivatal személyi
állományát, tárgyi eszközeit , berendezéseit és felszereléseit, valamin a Halimbai Körjegyzőség Taliándörogdi
Kirendeltségéről2íőt. A közös hivatal kirendeltségén, ügyfélszolgálati helyén a bútorok, gépek és berendezések
az adott Önkormányzat tulajdonában maradnak, azokata közös hivatal ingyenesen használja.

5. 11.4. pont helyébe az alábbi rendelkezés lép:

11.4, Jegyző részvétele a képviselő-testületek ülésén

A közös önkormányzati hivatalt vezető elósegíti a megállapodó önkormányzatok képviselő{estületi ülései
időpontjának összehangolását. Amennyiben az ülések egy időpontra esnek és a jegyző az ülésen személyesen
nem tud részt venni, köteles gondoskodni anól, hogy helyette a akadályoztatása esetén a közös önkormányzati
hivatal ügyintézője vegyen részt.

A közös önkormányzati hivatal létrehozásáról szóló megállapodás - annak elfogadásával - 2015. január 23.
napján lép hatályba.

Monostorapáti, 2015. január 14"

Takács péter

polgármester

kovács Nándor
polgármester

stark sándor
polgármester

Mohos József
polgármester

Göntér Gyula
polgármester

Nemoda lstván
polgármester

A közös önkormányzati hivatal létrehozására vonatkozó megállapodást a megállapodó önkormányzatok együttes
ülésen megtárgyalták és azt

Monostorapát i község Önkormányzatának Képviselő-testülete
Hegyesd község,. Onkormányzatának Képviselő-testülete
Kapolcs község On korm ány zatának Képvi se ló-testü lete
Sáska község Önkormányzatának Képviselő{estület
Tal i ándörögd község 0n korm ányzatának Képvi selótestü let
Vi g ántpetend község Ön korm ányzatának képvise lő{estü lete,

elfogadta,

Monostorapáti, 2015. január,.. . .

számú határozatával
számú határozatával
számú határozatával
számú határozatával
számú határozatával
számú határozatával

Takács Lászlóné
jegyző


