Meghívó

Szentkirály önkormányzatának képviselő-testülete és Tiszaug önkormányzatának képviselőtestülete együttes ülésének következő időpontját 2014. február 13-án (csütörtökön) 16.00
órára tűzöm ki, melyre tisztelettel meghívom.
Az ülés helye: Művelődési Ház Kisterme

N a p i r e n d:
1.) Előterjesztés a Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évi költségvetéséről
Előadó: dr. Lajos Krisztina aljegyző
2.) Előterjesztés a Közös Hivatal alakításáról és fenntartásáról szóló megállapodás
módosításáról
Előadó: dr. Lajos Krisztina aljegyző
3.) Egyebek

S z e n t k i r á l y, 2014. február 5.

polgármester

Előterjesztés a Szentkirály községi és Tiszaug községi önkormányzatok képviselőtestületeinek 2014. február 13-i ülésére
1. napirendi pont:
A közös önkormányzati hivatal 2014. évi költségvetésének tervezetét az alábbi tartalommal
terjesztem a képviselő-testületek elé megtárgyalásra.
A tervezettel kapcsolatos szóbeli kiegészítésre az ülés alkalmával kerül sor.

2. napirendi pont:
Megállapodás módosítása
Közös Önkormányzati Hivatal alakításáról és fenntartásáról
A 2012. december 19. napján aláírt és 2013. január 1. napjától hatályos megállapodás közös
megegyezéssel az alábbiak szerint módosul:
A megállapodás
1.) 3.2. pontjában törlésre kerül a „valamint az osztott munkahelyen dolgozó köztisztviselő”
rész.
2.) 5.2. pontjában a „3 fő” szövegrész helyébe a „4 fő” szövegrész kerül.
3.) Ugyanezen pontjában törlésre kerül, az „Egy köztisztviselő a székhely településen és a
Kirendeltségen is végez munkát a jegyző által meghatározott időbeosztás szerint.” szövegrész.
4.) 14. pontja törlésre kerül, a 14.1 pontjának számozása 14. pontra változik, és a második
mondatban a „Kirendeltségen” szó törlésre kerül.
5.) 19.1 pontja törlésre kerül.
A megállapodás módosítása 2014. március 1. napján lép hatályba.
Szabó Gellért
Szentkirály Község polgármestere
polgármestere

Sinka Ferenc
Tiszaug Község

Záradék:
Jelen megállapodást
Szentkirály Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
határozatával
Tiszaug Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
határozatával jóváhagyta.

/2014. (II. 13.) számú
/2014. (II.13.) számú

Indokolás
A közös hivatal egyéves működési tapasztalata fényében terjesztjük elő módosítási
javaslatainkat. Az 1) és 3) ponthoz: Úgy látjuk célszerűnek, hogy szűnjön meg az eredetileg
mindkét településen történő pénzügyi ügyintézői munkavégzés szabályozása, mivel ez nem is
valósult meg, és nem is szükséges.
A 2) ponthoz: A Tiszaugi Kirendeltség tisztviselői ügyintézői létszáma a valójában ott
alkalmazott 4 főre változna.
A 4) ponthoz: A közös hivatal idei költségvetése nem teszi szükségessé a tagönkormányzatok
külön hozzájárulását.
Az 5) ponthoz: A megállapodás folyó hó végéig történő felülvizsgálati kötelezettségének
törlése indokolt. Az Mötv. 85. § (3) bekezdése tartalmazza az önkormányzati választásokat
követő hatvan napon belüli megállapodás lehetőségét, ami az esetleg szükséges módosításra is
vonatkozik.
Szentkirály, 2014. február 7.
Dr. Lajos Krisztina sk.

