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2. Napirend 
 

ELŐTERJESZTÉS 
 

Borsosberényi Közös Önkormányzati Hivatal Megállapodás módosítása 
Borsosberényi Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzat 

módosítása 
 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvényt, (továbbiakban: Möt.)          
84-86.§-a értelmében minden 2000 fő állandó lakosságszámot1 meg nem haladó település számára kötelező             
közös hivatal létrehozása. A települések azonban maguk választhatják meg, hogy a járáson belül             
kivel/kikkel társulnak. 
További szabály, hogy legalább 2000 fő összlakosságszámnak vagy legalább hét településnek meg kell             
lennie a közös hivatal megalakításakor. 
Közös önkormányzati hivatalt azok a járáson belüli települési önkormányzatok hozhatnak létre, melyek            
közigazgatási területét legfeljebb egy település közigazgatási területe választja el egymástól és a            
települések lakosságszáma nem haladja meg a 2000 főt.  
 
Bánk Község Önkormányzat képviselő-testülete Borsosberény és Tolmács Község Önkormányzatával         
együttműködve, 2013. január 1-jétől létrehozta és fenntartja a Borsosberényi Közös Önkormányzati           
Hivatalt. 
A közös önkormányzati hivatal egy speciális társulás, melyet az önkormányzatok megállapodásukkal           
hoznak létre, az önkormányzat működésével kapcsolatos feladatok, valamint a polgármesteri és jegyzői            
közigazgatási feladat- és hatáskörökbe tartozó ügyek döntésre való előkészítésével és végrehajtásával           
kapcsolatos feladatok hatékonyabb, célszerűbb ellátására. 
A községi önkormányzatok által létrehozott közös hivatal létszámát az érintett települések a közös hivatal              
létrehozásáról szóló megállapodásban állapítják meg. 
A törvény kiemeli, hogy az ügyfélfogadást biztosítani kell minden településen, melynek módját és mértékét              
a képviselő-testületek megállapodására bízza. 
A Möt. rögzíti, hogy a székhelytelepülés, valamint a közös önkormányzati hivatal létszámát az érintett              
képviselő-testületek a közös önkormányzati hivatal létrehozásáról szóló megállapodásban határozzák meg. 
 
A Közös Önkormányzati Hivatal tagönkormányzatainak polgármesterivel történt egyeztetés alapján a belső           
szervezeti és személyi változások következtében a Közös Önkormányzati Hivatalról szóló megállapodás           
módosítását javaslom a következők szerint: 
 

� A Közös Önkormányzati Hivatal létszáma – munkaidő arányra vetítve – 11,5 fő.  
A Közös Önkormányzati Hivatalnál foglalkoztatott tisztviselők munkavégzési hely szerinti         
megoszlása:  

● 3 fő a székhelyen, Borsosberényben 
● 5 fő (4 fő teljes munkaidőben, 1 fő részmunkaidőben foglalkoztatott) a Bánki            

Kirendeltségen,  
● 2 fő teljes munkaidőben foglalkoztatott a Tolmácsi Kirendeltségen,  
● 1 fő jegyző a székhelyen és a kirendeltségeken is végez munkát. 
● 1 fő aljegyző a székhelyen és a kirendeltségeken is végez munkát. 

 
Kérem, hogy az előterjesztett megállapodás tervezetet szíveskedjenek megtárgyalni és a színvonalas           
hivatali feladatellátás érdekében a módosított megállapodást szíveskedjenek elfogadni! 

1 A közös önkormányzati hivatal létrehozása során főszabály szerint a helyi önkormányzati képviselők és              
polgármesterek általános választásának évében a január 1-jei lakosságszámot kell figyelembe venni. 
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A Möt. 67.§ d) pontja a következő rendelkezést rögzíti: 
A polgármester a jegyző javaslatára előterjesztést nyújt be a képviselő-testületnek a hivatal belső szervezeti              
tagozódásának, létszámának, munkarendjének, valamint ügyfélfogadási rendjének meghatározására. 
A Közös Önkormányzati Hivatalra vonatkozó megállapodás, valamint a jegyző javaslata alapján a Közös             
Önkormányzati Hivatal szervezeti tagozódását, létszámát, munkarendjét és ügyfélfogadási rendjét a          
határozati javaslatban foglaltak szerint javaslom meghatározni. 
 
A Közös Hivatal szervezeti tagozódását az előterjesztés mellékletét képező szervezeti és működési            
szabályzat szervezeti ábrája szemlélteti, amely az Önkormányzati Hivatal javasolt belső szervezeti           
változásainak megfelelően módosításra kerül. A Közös Önkormányzati Hivatal szervezeti és működési           
szabályzatában ezen kívül az alábbi főbb módosítások átvezetését javaslom: 

● a közös önkormányzati hivatalhoz tartozó községek együttes lakosságszámának aktualizálása 
● a jegyző, az aljegyző, valamint az ügyintézők munkavégzési helyére vonatkozó szabályozás           

aktualizálása 
● a képzettségi pótlékra vonatkozó 2. számú melléklet hatályon kívül helyezése. 

 
Javaslom a Borsosberényi Közös Önkormányzati Hivatal belső szervezeti tagozódásának, létszámának,          
munkarendjének, valamint ügyfélfogadási rendjének határozati javaslat szerinti meghatározását, valamint a          
javasolt módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt, előterjesztett hivatali szervezeti és működési          
szabályzat elfogadását. 
 
 
Bánk, 2020. szeptember 25. 

Tisztelettel: 
 
 

Torma Andrea 
polgármester 
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....... /2020. (IX…...) Képviselő-testületi Határozati javaslat: 
 
Bűánk Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló         
2011. évi CLXXXIX. törvény 84.§ (1) bekezdés és 87.§-a alapján az önkormányzat működésével,             
valamint az államigazgatási ügyek döntésre való előkészítésével és végrehajtásával kapcsolatos          
feladatok ellátására 2013. január 1-jétől létrehozott és működtetett Borsosberényi Közös          
Önkormányzati Hivatal önálló költségvetési szervre vonatkozó megállapodás 2020. október 1-jei          
hatályba lépéssel történő módosítását, illetve a módosítással egységes szerkezetbe foglalt          
megállapodást az előterjesztettek szerint elfogadja és jóváhagyja. 
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a módosított megállapodás aláírására. 
 
Határidő: 2020. október 1-jétől folyamatos, a megállapodás következő módosításáig 
Felelős: polgármester 
 
 
....... /2020. (IX…...) Képviselő-testületi Határozati javaslat: 
 
Bánk Község Önkormányzatának képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló         
2011. évi CLXXXIX. törvény 67.§ d) pontja alapján a Borsosberényi Közös Önkormányzati Hivatal             
(továbbiakban: Közös Önkormányzati Hivatal) szervezeti tagozódását, munkarendjét, valamint        
ügyfélfogadási rendjét – a Közös Önkormányzati Hivatal létrehozására és fenntartására vonatkozó           
megállapodással összhangban – a következők szerint határozza meg. 
 

1. A Közös Önkormányzati Hivatal belső szervezeti tagozódásának meghatározásánál elsődleges cél,          
hogy a közös önkormányzati hivatal a feladatait a követelményeknek megfelelően, zavartalanul és            
zökkenőmentesen láthassa el.  

A közös önkormányzati hivatalban az alábbi jogi személyiséggel nem rendelkező szervezeti           
egységek és vezetők működnek:  

a) Jegyző 1 álláshely köztisztviselő 
b) Aljegyző 1 álláshely köztisztviselő 
c) Önkormányzati és Hatósági csoport 5,5 álláshely köztisztviselő 
d) Pénzügyi csoport 4 álláshely köztisztviselő 

 
2. A munkaidő beosztása az általános munkarend alapján: 

hétfőtől csütörtökig: 8.00 órától 16.30 óráig 
pénteken: 8.00 órától 14.00 óráig tart. 

A munkáltatói jogok gyakorlója egy-egy dolgozóra vonatkozóan a munkakörére és egyéni           
igényeire figyelemmel a fentiektől eltérő munkaidő beosztást is megállapíthat. 

 
3. A közös önkormányzati hivatal dolgozói a hét valamennyi munkanapján tartanak ügyfélfogadást. 

Az ügyfélfogadás rendje: 
a) hétfőtől csütörtökig: 9.00 órától 16.00 óráig 
b) pénteken: 9.00 órától 13.00 óráig. 

A 30 perc munkaközi szünet 12.00 órától 12.30 óráig tart, amikor az ügyfélfogadás szünetel. 
A jegyző kedden és csütörtökön a Tolmácsi Kirendeltségen, egyéb időpontokban szükség szerint            
a székhelyen és a Bánki Kirendeltségen végez munkát, és előre meghatározott időpontban            
ügyfélfogadást tart.  

 
 
Határidő: 2020. október 1-jétől folyamatos 
Felelős: jegyző 
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....... /2020. (IX…...) Képviselő-testületi Határozati javaslat: 
 
Bánk Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Borsosberényi Közös Önkormányzati Hivatal         
módosított, és a módosítással egységes szerkezetbe foglalt, előterjesztett Szervezeti és Működési           
Szabályzatát 2020. október 1-jei hatályba lépéssel jóváhagyja. 
 
Határidő: 2020. október 1-jétől folyamatos 
Felelős: polgármester 
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