
Egyszerű szótöbbség 
 
Előterjesztés Aparhant Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2022. 
május 24-i ülése 5. napirendi pontjához 
 
Döntés az Aparhanti Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Sza-
bályzatának módosításáról 
Előterjesztő: dr. Dobai Sándor jegyző 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának (SzMSz) mó-
dosításának tervezete két területet érint. A módosítás előkészítésekor tárgyalást foly-
tattam a Közös Hivatalt fenntartó négy önkormányzat polgármesterével, és ezek alap-
ján készítettem elő a módosítást; 
– az első módosítás az aljegyzői állás létrehozására vonatkozik; az aljegyzői állás lét-
rehozásának szükségessége azon a tényen alapul, hogy az elmúlt kettő és fél évben 
az egy jogi/titkársági állást öt fő köztisztviselő látta el. Két esetben a köztisztviselői 
állásról történő lemondás történt, további két esetben tartós távollét miatt üresedett 
meg az álláshely. Jelenleg határozott idejű kinevezéssel kerül betöltésre a jogi/titkár-
sági állás. 
– az SzMSz módosításának második területe a köztisztviselői létszámra vonatkozik; 
tájékoztatom a Képviselő-testületet, hogy jelenleg három távollévő köztisztviselőnk 
van, tehát állományban vannak, viszont nem dolgoznak, így értelemszerűen anyagilag 
sem terhelik a hivatal költségvetését, azonban hosszú távon számít rájuk a Hivatal. 
Erre való tekintettel javasolom az SzMSz 8. §-ában meghatározott köztisztviselői lét-
számot 10 főre emelni. A módosítás 2. §-a vonatkozna erre, az előterjesztés a jelenlegi 
9 fő köztisztviselő állományt tartalmazza azzal, hogy amennyiben a T. Képviselő-test-
ület megemeli 10 főre a létszámot, úgy az egy adóügyi és egy gazdálkodási ügyintéző 
mellett további egy gazdálkodási ügyintézői álláshely jönne létre. 
 
Az AKÖH SzMSz-ének módosítása jelen előterjesztés mellékletét képezi. 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, tárgyalja meg az előterjesztést, és hozza meg 
döntését. 
 
Határozati javaslat: 
 

Aparhant Község Önkormányzata Képviselő-testületé-
nek /2022. (V.24.) határozata az Aparhanti KÖH SzMSz-
ének módosításáról: 
 
Aparhant Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
az Aparhanti Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és 
Működési Szabályzatának 1. számú módosítását áttekin-
tette és az alábbiak szerint fogadja el: 
– Az SzMSz 8. § (4) meghatározott létszámot … főben ha-
tározza meg azzal, hogy a jogi referens álláshely – aljegy-
zői pályázat kiírása és annak elbírálását követően – aljegy-
zői álláshellyel kerüljön betöltésre. 



 
Határidő: 2022. június 30. 
Felelős: dr. Dobai Sándor jegyző 
 

 
Aparhant, 2022. május 16. 
 
 
 dr. Dobai Sándor sk. 
 jegyző 


