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Tisztelt Képviselő-testület! 

 

 

Jánossomorja Város Önkormányzata Képviselő-testületének 48/2016. (IV. 28.) Kt. 

határozatával 2016. április 28-ai képviselő-testületi ülésén az alábbiakról határozott: 

 

1. „Jánossomorja Város Önkormányzatának Képviselő-testülete javasolja, hogy a KÖH 

létrehozásáról és fenntartásáról szóló megállapodás 3. 2. pontja egyelőre változatlan 

maradjon. 

 

2. A belső ellenőrzés keretében lefolytatott munkaerő-gazdálkodás megállapításainak 

figyelembe vétele mellett felkérik a polgármestert, hogy a KÖH szervezeti és 

működési szabályzatában foglaltakra tekintettel, amennyiben szükséges, tegyen 

javaslatot a KÖH belső szervezeti tagozódására, ill. annak módosítására. 

 

3. Felkérik Lőrincz György polgármestert, hogy a döntésről Várbalog és Újrónafő 

Képviselő-testületét értesítse.” 

 

A belső ellenőrzés keretében történt munkaerő-gazdálkodás megállapításai többek között 

rámutattak arra, hogy a KÖH-nél a jegyző helyettesítésére, feladatainak megosztására egy 

aljegyzőt és egy kirendeltség-vezetőt is alkalmaznak, ami miatt az akkori szervezeti struktúrát 

javasolta a belső ellenőrzés áttekinteni, a jegyzői feladatokat újraszervezését javasolta 

elvégezni. 

Megállapította továbbá, hogy az adó– és pénzügyi osztály vezetőjének szakmai irányítási és 

ellenőrzési kötelezettsége nem valósulhat meg a kirendeltségeken végzett feladatok 

tekintetében. 

 

Javaslatként fogalmazta meg a jelentés a KÖH engedélyezett létszámának ismételt 

megállapítását, a kirendeltségeken foglalkoztathatók számának 2,5 főben történő 

maximálásával. 
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A kirendeltségeken alkalmazott köztisztviselők számát túlzott mértékűnek ítélte meg. A belső 

ellenőrzés megállapítására az intézkedési tervben rögzítésre került, hogy 2017. március 31-ig 

a jegyzői feladatok újraszervezését el kell végezni.  

 

A Jánossomorjai Közös Önkormányzati Hivatal összetételében 2017 évben több változás is 

történt.  A gazdálkodási ügyintéző, a polgárvédelmi és titkársági ügyintéző és a kirendeltség-

vezető végleges áthelyezését kérte. 

A Kirendeltségek polgármesterei a megállapodásra hivatkozva ragaszkodtak az álláshelyek 

betöltésére, ezért a pályázati kiírások megtörténtek. A pályázatokra vagy nem érkezett 

pályázat vagy a kiírásban foglaltaknak nem felelt meg az arra jelentkező. 

 

2017. január elsejétől belső munkaszervezeti átszervezéssel a kirendeltségen a kirendeltség-

vezető feladatait az aljegyző látja el, a gazdálkodással kapcsolatos feladatokat a pénzügyi 

osztályvezető, a székhelyen dolgozó gazdálkodási ügyintézők látják el, megbízási 

szerződéssel szaktanácsadás keretében pedig a gazdálkodás tekintetében külső vállalkozás 

segíti munkájukat. Az adminisztratív feladatokat egy fő közfoglalkoztatott segíti a 

Kirendeltség újrónafői telephelyén, a titkársági ügyintéző státusza jelenleg betöltetlen. 

 

A 2017. év augusztusáig összesen 2,5 fővel csökkent a KÖH létszáma, a feladatok 

újraszervezésével a feladatok ellátása zavartalan mind a székhelyen, mind a kirendeltségen. 

 

Az elmúlt 9 hónap tapasztalatai alapján jól működik a belső átszervezést követően a KÖH. A 

belső ellenőrzés megállapítását, a jegyző javaslatát és gazdaságossági szempontokat is 

fegyelembe véve Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 

67. § (1) bekezdés d) pontja alapján javaslatot teszek a KÖH belső tagozódásának a határozati 

javaslat szerinti módosítására. 

 

Határozati javaslat: 

Jánossomorja Város Önkormányzata Képviselő-testületének .…./2017. (IX.13.) Kt. 

határozata 

 

1. Jánossomorja Város Önkormányzatának Képviselő-testülete javasolja, hogy a KÖH 

létrehozásáról és fenntartásáról szóló megállapodás 1.3. pontja az alábbiak szerint 

módosuljon: 
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„1.3. A közös önkormányzati hivatal létszáma: 20 fő. 

Székhely:        Kirendeltség: 

Jegyző: 1 fő        Adóügyi ügyintéző: 2 fő 

Aljegyző: 1 fő       Igazgatási ügyintéző: 1 fő 

Pénzügyi osztályvezető: 1 fő Polgárvédelmi- és titkársági 

ügyintéző: 1 fő 

Gazdálkodási ügyintéző: 6 fő 

Adóügyi ügyintéző: 2 fő                                          

Igazgatási ügyintéző: 3 fő 

Munkaügyi-titkársági ügyintéző: 1 fő 

Közbiztonsági referens: 1 fő 

 

 

2. Felkérik Lőrincz György polgármestert, hogy a döntésről Várbalog és Újrónafő 

Képviselő-testületét értesítse. 

 

 

Felelős:  Lőrincz György polgármester 

Határidő:  2017. szeptember 30. 

 

 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztésben foglaltakat megtárgyalni és azt 

elfogadni szíveskedjenek.  

 

 

 

Jánossomorja, 2017. július 28. 

 

                     Lőrincz György s. k. 

                            polgármester 

 

 

 


