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Polgármestere
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ELŐTERJESZTÉS
Sümegprága Települési Önkormányzat és Bazsi Község Önkormányzata
Képviselő-testületeinek 2012. október 4-én tartandó nyilvános együttes ülésére

Tárgy: Pályázati kiírás körjegyzői állásra

Tisztelt Képviselő-testületek!
Sümegprága és Bazsi Községek Körjegyzősége körjegyzőjének közszolgálati
jogviszonya 2012. szeptember 10. napjával megszűnt.
A körjegyzői állás betöltéséhez kötelező a pályázat kiírása. A képviselő-testületek
legkésőbb a körjegyző közszolgálati jogviszonyának megszűnését követő harminc
napon belül írja ki a pályázatot a körjegyzői állás betöltésére.
A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 39.§ és 247.§-ai
tartalmazzák a körjegyzői állás betöltésének feltételeit.
Általános alkalmazási feltétel a büntetlen előélet, a cselekvőképesség és a magyar
állampolgárság. Képesítési feltételként a törvény meghatározza, hogy jegyzővé
(körjegyzővé, megyei jogú város kerületi hivatalvezetőjévé, aljegyzővé) az a személy
nevezhető ki, aki igazgatásszervezői vagy állam- és jogtudományi doktori képesítéssel,
vagy okleveles közigazgatási menedzser szakképesítéssel, és jogi vagy közigazgatási
szakvizsgával, vagy az Országos Közigazgatási Vizsgabizottság elnöksége által a teljes
körűen közigazgatási jellegűnek minősített tudományos fokozat alapján adott
mentesítéssel rendelkezik és legalább kétéves szakmai gyakorlattal rendelkezik.
A pályázati kiírásnak az alábbiakat kell tartalmaznia:
- a jegyzői munkakörre történő utalást;
- az ellátandó feladatok ismertetését;
- a munkakör betöltéséhez, illetve a pályázat elnyeréséhez jogszabályban előírt és
egyéb szükséges valamennyi feltételt;
- az illetményre és az egyéb juttatásra vonatkozó tájékoztatást;
- a pályázat benyújtásának feltételeit, határidejét, valamint elbírálásának
határidejét;
- a pályázati eljárásra és a pályázat elbírálásának módjára vonatkozó
tájékoztatást;
- a jegyzői állás betöltésének időpontját;
- a pályázathoz csatolandó iratok felsorolását.

A pályázatot a kormányzati személyügyi igazgatási feladatokat ellátó szerv
részére a törvényben előírt közzétételi kötelezettség teljesítése céljából
továbbítani kell. Ezt a feladatot a székhely község önkormányzat polgármesterének kell
ellátni.
A képviselő-testületek más módon is gondoskodhatnak a felhívás közreadásáról.

Tisztelt Képviselő-testületek!
Kérem, hogy a mellékelt határozati javaslatot és az ahhoz tartozó körjegyzői pályázat
kiírásának adattartalmát szíveskedjenek elfogadni.

Sümegprága, 2012-09-28

Csőbör Károly
polgármester

Készítette: Horváth Zoltán Imréné gazd. főea.

Szentes László
polgármester

-

HATÁROZATI JAVASLAT
Sümegprága Települési Önkormányzat Képviselő-testületének
/2012. (

) határozata

Sümegprága Települési Önkormányzat Képviselő-testülete a közszolgálati
tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 39.§ és 247.§-aiban,
valamint az önkormányzatok között létrejött megállapodásban foglaltakra tekintettel:
1. Sümegprága és Bazsi Községek Körjegyzősége körjegyzői állásának 2012.
december 1. napjától történő betöltésére e határozat melléklete szerint pályázatot ír ki.
2. Felkéri Sümegprága Települési Önkormányzat polgármesterét, hogy a pályázatot a
kormányzati személyügyi igazgatási feladatokat ellátó szerv részére a törvényben
előírt közzétételi kötelezettség teljesítése céljából továbbítsa.
3. A pályázati kiírással kapcsolatos előkészítő tevékenység ellátására a székhely
Sümegprága Települési Önkormányzat polgármesterét bízza meg azzal, hogy a
körjegyzői pályázat elbírálására Sümegprága Települési Önkormányzat Képviselőtestületének és Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testületének együttes ülésére
- benyújtott előterjesztést Bazsi Község Önkormányzata polgármesterével történt
egyeztetés alapján nyújtsa be.

Határidő: a 2. pont végrehajtására 2012. október 10.
a 3. pont végrehajtására 2012. november 24.

Felelős: Csőbör Károly polgármester

HATÁROZATI JAVASLAT
Bazsi Község Önkormányzata Képviselő- testületének
/2012. (

) határozata

Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testülete a közszolgálati tisztviselőkről szóló
2011.
évi
CXCIX.
törvény
39.§
és
247.§-aiban,
valamint az önkormányzatok között létrejött megállapodásban foglaltakra tekintettel:
1. Sümegprága és Bazsi Községek Körjegyzősége körjegyzői állásának 2012.
december 1. napjától történő betöltésére e határozat melléklete szerint pályázatot ír ki.
2. Felkéri Sümegprága Települési Önkormányzat polgármesterét, hogy a pályázatot a
kormányzati személyügyi igazgatási feladatokat ellátó szerv részére a törvényben
előírt közzétételi kötelezettség teljesítése céljából továbbítsa.
3. A pályázati kiírással kapcsolatos előkészítő tevékenység ellátására a székhely
Sümegprága Települési Önkormányzat polgármesterét bízza meg azzal, hogy a
körjegyzői pályázat elbírálására Sümegprága Települési Önkormányzat Képviselőtestületének és Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testületének együttes ülésére
- benyújtott előterjesztést Bazsi Község Önkormányzata polgármesterével történt
egyeztetés alapján nyújtsa be.

Határidő: a 2. pont végrehajtására 2012. október 10.
a 3. pont végrehajtására 2012. november 24..

Felelős: Szentes László polgármester

Sümegprága és Bazsi Község Önkormányzatainak Képviselő-testületei
A Közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45.§ (1) bekezdése alapján
Pályázatot hirdet
Sümegprága és Bazsi Községek Körjegyzősége
Körjegyző
Munkakör betöltésére
A közszolgálati jogviszony időtartama:
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX . törvény 85.§-ára tekintettel
határozott idejű közszolgálati jogviszony
Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidős
A vezetői megbízás időtartama:
A vezetői megbízás határozott időre , 2012. december.31. napjáig szól.
A munkavégzés helye:
Veszprém megye 8351 Sümegprága, Rákóczi u.17.
Ellátandó feladatok:
A körjegyzőség vezetése, munkájának szervezése, a körjegyzőség vonatkozásában a
munkáltatói jogkör gyakorlása, a képviselő-testületek és a polgármesterek munkájának
segítése, jegyzői hatáskörök gyakorlása.
Irányítása alá tartozó szervezeti egység:
Sümegprága és Bazsi Községek Körjegyzősége
Irányítása alá tartozó személyek száma: 5 fő
Jogállás, illetmény és juttatások:
A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX törvény rendelkezése szerint
Pályázati feltételek:
-

Magyar állampolgárság,

-

Cselekvőképesség,

-

Büntetlen előélet,

-

Igazgatásszervezői, vagy állam- és jogtudományi doktori képesítés, vagy okleveles
közigazgatási menedzser szakképesítés,

-

Jogi vagy közigazgatási szakvizsga, vagy az OKV elnöksége általa teljes körűen
közigazgatási jellegűnek minősített tudományos fokozat alapján adott mentesítés,

-

B kategóriás jogosítvány,

-

Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

-

Legalább kétévi közigazgatási gyakorlat.

-

Felhasználói szintű Internet használat, levelezési programok használata, dokumentum
szerkesztési ismeretek

-

Nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagot az eljárásban résztvevők megismerhetik, és
arról, hogy hozzájárul-e a pályázati anyag nyilvános ülésen történő tárgyalásához.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
-

Jegyzői munkakörben eltöltött legalább 5 év vezetői tapasztalat,

-

saját gépjármű.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
-

-

A közszolgálati tisztviselők személyi irataira, a közigazgatási szerveknél foglalkoztatott
munkavállalók személyi irataira és a munkaügyi nyilvántartásra, a közszolgálati
alapnyilvántartásra és közszolgálati statisztikai adatgyűjtésre, valamint a tartalékállományra
vonatkozó egyes szabályokról szóló 45/2012. (Ill. 20.) Korm. rendelet 1. melléklete szerinti
önéletrajz.
Iskolai végzettséget, képesítést igazoló okiratok másolata,

-

3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,

-

Nyilatkozat a vagyonnyilatkozat tételi kötelezettség vállalásáról,

A munkakör betölthetőségének időpontja: 2012. december 1.
A pályázat benyújtásának határideje: 2012. november 15.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Szentes László Bazsi község polgármestere
a 06-70/335-7470-es és Csőbör Károly Sümegprága község polgármestere a 06-20/568-0364-es
telefonszámon nyújt.
Pályázat benyújtásának módja:
A pályázatot zárt borítékban „Körjegyző" felirattal , 1474/2012 azonosító szám feltüntetésével
Sümegprága Települési Önkormányzat polgármesteréhez (8351 Sümegprága, Rákóczi u.17.) postai
úton lehet benyújtani.
A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:
A pályázat elbírálása együttes képviselő-testületi ülésen történik, melyet megelőzően a két
község polgármestere megvizsgálja, hogy a beadott pályázatok megfele1nek-e az érvényességi
kritériumoknak. A pályázat kiírója a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát
fenntartja.
A pályázat elbírálásának határideje: 2012. november 29.

Sümegi Kistérségi Többcélú Társulás
8330 Sümeg, Deák F. u. 6.

ELŐTERJESZTÉS
A Sümegi Kistérségi Többcélú Társulás alapító önkormányzatai képviselőtestületeinek ülésére

Tárgy:
Megállapodásának
Előadó:
Előterjesztő:
Készítette:

Sümegi Kistérségi Többcélú Társulás Társulási
módosítása
polgármester
Turcsi József SKTCT elnöke
dr. Kiss Csilla Magdolna munkaszervezet vezető

Tisztelt Képviselő-testület!

A Sümegi Kistérségi Többcélú Társulás Társulási Megállapodásának (a
továbbiakban: Társulási Megállapodás) módosítását két szabályozási területet érintően
kellene módosítania az alapító önkormányzatok képviselő-testületeinek, elsősorban az
OEP megkeresésére figyelemmel, illetőleg a NAV indítványára.
Az OEP jelezte a Munkaszervezet felé, hogy a Törzskönyvi
nyilvántartásban nem szerepel a Társulás adatai között annak két telephelye, az
egészségügyi feladatokat ellátó intézmények: a Sümegi Kistérségi Központi Orvosi
Ügyelet, valamint a Járóbeteg Szakellátó Központ.
A Sümegi Kistérségi Többcélú Társulás Társulási Megállapodása (a
továbbiakban: Társulási Megállapodás) rögzíti a Társulás által ellátandó feladatokat,
melyek közé az alapító és fenntartó önkormányzatok felvették az egészségügyi
feladatokat, konkrétan a központi háziorvosi ügyelet ellátását, és a járóbeteg
szakellátás biztosítását. A feladatellátási helyeket Társulási Megállapodás telephelyként
nem rögzíti, azonban azok adatait egyértelműen tartalmazza a Társulási Megállapodás
2. számú melléklete.
A NAV hívta be egyeztetésre a Társulás elnökét és könyvelőjét, mely
egyeztetésnek az volta a célja, hogy tisztázzák, hogy melyek a Társulás – illetőleg
annak Munkaszervezete – által ténylegesen használt szakfeladatok. Az egyeztetés
során a NAV indítványozta a Társulás elnökénél, hogy a használt szakfeladatokról
szóló dokumentumot, azaz az SZMSZ-t módosítsa a Társulási Tanács akként, hogy
abban már csak a ténylegesen szükséges szakfeladatok szerepeljenek.
A Sümegi Kistérségi Többcélú Társulás Társulási Tanácsa 2012.
szeptember 20-i ülésén, a 46/2012. (IX. 20.) SKTCT határozatával döntött, azonban
annak tényleges érvényességéhez, a Törzskönyvi nyilvántartásban a fentiek
módosításához a Társulási Megállapodás módosítására van szükség, ami az alapító
önkormányzati képviselő-testületek hatásköre.
Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.
31.) Korm. rendelet 5. §-a határozza meg azt, hogy a költségvetési szerv alapító okirata
kell, hogy tartalmazza a szerv telephelyeit (5. § (1) bek. a) pont), és annak közfeladatát
és alaptevékenységét, továbbá ezek államháztartás szakfeladatrendje szerinti
megjelölését, államháztartási szakágazati besorolását (5. § (1) bek. c) pont).
A törzskönyvi nyilvántartásról szóló 6/2012. (III. 1.) NGM rendelet 1. § 6. c)
pontja értelmében a jogi személyiségű társulás és a többcélú kistérségi társulás
esetében a társulás létrehozása, illetve működtetésére vonatkozó megállapodás
tekintendő létesítő okiratnak, melynek alapján a Törzskönyvi nyilvántartás adatait
módosítani lehet.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy szíveskedjék a Sümegi
Kistérségi Többcélú Társulás Társulási Megállapodását a fent leírtak alapján, a
módosítani. A Társulási Megállapodás módosítását, és az egységes szerkezetbe foglalt
iratot a határozati javaslatnak megfelelően elfogadni.

Határozati javaslat:
....../2012. ………………… határozat
A ………………………………………. (önkormányzat képviselőtestületének hivatalos elnevezése) a települési önkormányzatok
többcélú kistérségi társulásairól szóló 2004. évi CVII. törvény (a
továbbiakban: Tctv.) 1. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás
alapján
-

-

a
Sümegi
Kistérségi
Többcélú
Társulás
Társulási
Megállapodásában a következő telephelyeket kívánja feltüntetni:
o Sümegi Kistérségi Központi Orvosi Ügyelet 8330 Sümeg,
Kompanik Zsófia utca. 11/1.
o Sümegi Kistérségi Járóbeteg Szakellátó Központ 8330
Sümeg, Kompanik Zsófia utca 6.
A Társulás és a munkaszervezet közfeladatát és
alaptevékenységét,
továbbá
ezek
államháztartás
szakfeladatrendje szerinti megjelölését és államháztartási
szakágazati besorolását a következők szerint határozza meg:

Szakágazat kódja és megnevezése:
841105 Önkormányzatok
igazgatási tevékenysége

és

többcélú

kistérségi

társulások

a) alaptevékenysége:
SZAKFELADAT (MEGNEVEZÉS)
SZAKFELADAT
SZÁMA
1. Többcélú
Társulás
1. Társulási Tanács
Önkormányzatok, valamint
többcélú kistérségi társulások
elszámolása
Önkormányzatok és többcélú
kistérségi társulások
elszámolásai költségvetési
szerveikkel
Önk. Vagyon. Gazd. Kapcs.
Fel
2. Orvosi ügyelet
3. Közmunkaprogram

841901-9

841907-9
841154-1
862102-1
890443-1

2. Munkaszervezet
1.
Munkaszervezet
Önkormányzatok és többcélú
kistérségi társulások
igazgatási tevékenysége

841126-1

A képviselő-testület a Sümegi Kistérségi Többcélú Társulás
Társulási Megállapodásának módosítását és annak módosításokkal

egységes szerkezetbe foglalt szövegét, az előterjesztés szerint
elfogadja.
Tekintettel a Tctv. 1. § (9) bekezdés b) pontjában foglaltakra a
Társulási Megállapodás módosításához a társulásban résztvevő
képviselő-testületek mindegyikének döntése szükséges. A
módosítás hatályba lépésének időpontja, az utolsóként meghozott
képviselő-testületi döntés időpontja.
A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy jelen döntéséről 3
pld. jegyzőkönyvi kivonat megküldésével értesítse a Társulás
elnökét.
Felelős:
Határidő:

………………………polgármester
azonnal

Sümeg, 2012. szeptember 27.

Tisztelettel,

Turcsi József s.k.
elnök

HATÁROZATI JAVASLAT

Sümegprága Települési Önkormányzat Képviselő-testületének és Bazsi Község
Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. október 4-én tartandó
nyilvános együttes ülésére

............................Képviselő-testületének
../2012. (X. 4.) határozata
................Önkormányzata Képviselő-testülete a Bursa
Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat
2013. évi fordulójához csatlakozni kíván.
A képviselő-testület felhatalmazza ................ polgármestert
- az Önkormányzat csatlakozási szándékáról szóló
nyilatkozat aláírására, valamint
- az „A” és „B” típusú – mellékelt – pályázatok együttes
közzétételére.
Felelős: .............. polgármester
Határidő: 2012. október 15.

HATÁROZATI JAVASLAT
A Sümegprága Települési Önkormányzat Képviselő-testülete és Bazsi Község
Önkormányzata Képviselő-testülete 2012. október 4-én tartandó rendkívüli nyilvános
együttes ülésére

……………………………… Képviselő-testületének
/2012. (X.4.) határozat
1. …………………… Önkormányzat Képviselő-testülete a Sümegi Kistérségi
Többcélú Társulás további működtetését javasolja.
2. A Társulás által az alábbi feladatokat kívánja ellátni:
o

a hétvégi, hétközi központi háziorvosi ügyelet (sürgősségi járóbetegellátás) biztosítását;

o

belső ellenőrzés biztosítását;

o

az önkormányzat képviselő-testülete által jelenleg is társultan ellátott
szociális és gyermekjóléti feladatok teljes körét.

3. A Képviselő-testület rögzíti, hogy a Sümegi Kistérségi Többcélú Társulás
Társulási Megállapodását a 2011. évi CLXXXIX. törvény (Mötv.) IV.
fejezetében
foglalt
feltételeknek
megfelelően
és
a
települési
önkormányzatok feladatellátási (ennek finanszírozását is tartalmazó)
igényeinek figyelembe vételével módosítani kell 2013. július 1-jéig.
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