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Előterjesztés 

 
A Nagycenki Közös Önkormányzati Hivatal SZMSZ-ének és társulási 

megállapodásának felülvizsgálatára javaslat  

 
Tisztelt Képviselő - testület! 

 

Nagycenk Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete idei év február hónapban 

jóváhagyta Nagycenk, Pereszteg, Fertőboz Önkormányzatok Képviselő-testületeinek 

megállapodását a Közös Önkormányzati Hivatal működtetésére, valamint elfogadta a 

Nagycenki KÖH Szervezeti és Működési Szabályzatát. 

 

Mind a megállapodás, mind az SZMSZ a hivatal vezetője, mint jegyző mellett szól a 

helyetteséről, az aljegyzőről is.  

 

Zámbóné Németh Ilona aljegyző a közeljövőben (1-2 hónapon belül) 40 év közszolgálati 

jogviszony után nyugdíjba vonul, így a megüresedett állásra pályázatot kell kiírni.  

 

Az állással kapcsolatban felmerült a részemről javaslatként, hogy szükségszerű-e az  aljegyzői 

státusz  vagy Pereszteg esetében kirendeltség vezetői státuszt kellene létrehozni, és arra kiírni 

pályázatot. 

 

A különbség az, hogy a kiválasztott személy Peresztegen ellátná a kirendeltség vezetői 

feladatokat, végzettsége felsőfokú végzettség kell, hogy legyen, államigazgatási főiskola, 

igazgatásszervező képesítéssel. A munkáltatói jogokat a jegyző gyakorolná.   

 

A jegyzői helyettesítést nem látná el, kizárólag indokolt esetben. 

 

Javasolom a képviselő-testületnek, hogy helyezze hatályon kívül a társulási megállapodásból, 

illetve a Közös Önkormányzati Hivatal SZMSZ-éből az aljegyzőre vonatkozó 

rendelkezéseket. 

 

További módosítási javaslat, hogy a munkaidő a székhely településen is, hasonlóan a 

kirendeltséghez, hétfőnként 17 óra helyett 16 óráig tartson, pénteken pedig 12 óra helyett 13 

óráig.  

 

 

Határozati Javaslat 

 

Nagycenk Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja Percze Szilvia 

jegyző javaslatát arra vonatkozóan, hogy a Nagycenki Közös Önkormányzati Hivatalnál az  

aljegyzői státusz törlésre kerüljön, és az intézményben  a jóváhagyott létszám keretén  belül 

szervezési-személyzeti átalakításokat hajtson végre.  

 

A képviselő-testület módosítja a Közös Önkormányzati Hivatal működésére létrehozott 



 Nagycenk, Pereszteg, Fertőboz Önkormányzatok Társulási Megállapodását és a Nagycenki 

Közös Önkormányzati Hivatal SZMSZ-ét azzal, hogy az aljegyzői megnevezés- a létszám 

megtartásával- törlésre kerül.  

 

A képviselő-testület jóváhagyja a székhely település munkarendjének a változását is, 

miszerint hétfőnként 17 óra helyett 16 óráig, míg pénteken 12 óra helyett 13 óráig tart a 

hivatali munkaidő.  

 

A képviselő-testület felhatalmazza a jegyzőt, hogy a társult önkormányzatok képviselő-

testületei részére az elfogadott javaslatot terjessze elő.  

 

Felelős: Percze Szilvia jegyző 
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