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A Nagycenki Közös önkormányzati Hivatal megállapodásának módosítása
Tisztelt Képviselő-testület!
A 2012. november 29.-én Fertőboz Község Önkormányzat Képviselő-testülete, Nagycenk
Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete, valamint Pereszteg Község Önkormányzat
Képviselő-testülete megállapodott közös önkormányzati hivatal alakításáról és fenntartásáról.
A 2013. január 1-jétől működő hivatal elmúlt egyhónapi gyakorlatát figyelembe véve a
következő pontokban javasoljuk a megállapodás módosítását (a módosított pontok szövege az
alábbiakban található):
4. A hivatal létszáma
Megállapodó Felek a KÖH közszolgálati jogviszonyban (vezetőként, köztisztviselőként vagy
közszolgálati ügykezelőként) foglalkoztatott dolgozóinak létszámát maximum 11 főben
határozzák meg (1 = napi teljes munkaidőben foglalkoztatott dolgozó)
5. A tényleges munkavégzés helye:
5.2. A központi hivatalban foglalkoztatottak száma maximum 7 fő.
A jegyző a központi hivatalban foglalkoztatottak közül jelöli ki azokat, akik egyúttal Fertőboz
településen ellátják az ügyfélszolgálati feladatokat is heti 13 munkaórában, melyből 3 óra
adóigazgatási, 3 óra pénzügyi /pénztárosi és 3 óra vegyes hatósági feladatellátás, 4 óra pedig a
testületi munka segítése (döntés előkészítés, jegyzőkönyvek összeállítása, felterjesztése, a
polgármester és a képviselő-testület hatósági feladat ellátásában való jegyzői/aljegyzői és
szakelőadói közreműködés).
( A 4. és 5. pont változtatását a költségvetési törvény teszi szükségessé. )
6. A KÖH munkaideje, az ügyfélfogadási rendje:
6.2. Ügyfélfogadás a központi hivatalban és a kirendeltségen:
Hétfő:
Szerda
Csütörtök:
Péntek:

13:00 – 17:00 óra (a peresztegi kirendeltségen 13:00 – 16,00 óráig )
08:00 – 12:00 óra és 13:00 – 16:00 óra
08:00 – 12:00 óra ( a jegyző ügyfélfogadása Peresztegen
13:00 – 16:00 óráig)
08:00 - 12:00 óra ( a peresztegi kirendeltségen 08:00 – 13:00 óráig )

6.3. Ügyfélfogadás Fertőboz településen:
Hétfő:

09:00 – 12:00 óra pénzügyi és vegyes hatósági feladatok

Szerda:
Csütörtök:

13:00 – 16:00 óra adóügyek
08:00 – 12:00 óra jegyzői fogadóóra

( A 6. pont szerinti változást a Peresztegi Önkormányzat és a KÖH Jegyzőjének kérésére lett
változtatva)
9. A Hivatal működésének biztosítása:
9.1. a.) A KÖH-t illető állami támogatás lehívására és felhasználására a mindenkori
költségvetési törvény szerint, az önkormányzat (-ok) jogosult (-ak) azzal, hogy a normatív
hozzájárulást kötelesek a lehívást követő 3 munkanapon belül átutalni a székhely szerinti
önkormányzat számlájára, aki azt felhasználási kötöttséggel kizárólag a KÖH adott évi
működésére fordíthatja.
( A 9. pont változtatását a költségvetési törvény teszi szükségessé. )
12.Hatálybalépés
Jelen megállapodás módosítása a kihirdetést követő munkanapon lép hatályba.
Nagycenk, 2013. február 1.

Percze Szilvia s.k.
jegyző

