
Kerekharaszt Község Önkormányzata Képvisel ő-testületének 
11/2019. (XII. 12.) önkormányzati rendelete 

a képvisel ő-testület, valamint szervei szervezeti és m űködési szabályzatáról szóló 
4/2013. (III. 28.) önkormányzati rendelet módosítás áról 

 
 
Kerekharaszt Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) 
bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) 
bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 

 
1. § A képviselő-testület, valamint szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 

4/2013. (III. 28.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R.) VII. Fejezete helyébe a 
következő rendelkezés lép: 

 
„VII. Fejezet  

A közös önkormányzati hivatal felépítése és m űködése 
 

1. A jegyz ő és az aljegyz ő 
 
43. § (1) Heréd, Kerekharaszt és Nagykökényes községek polgármesterei közös, 100%-

os döntéssel a Mötv. 82-83. §-a szerinti szabályoknak megfelelően pályázat alapján 
jogszabályban megállapított képesítési követelményeknek megfelelő jegyzőt, valamint a 
jegyző helyettesítésére aljegyzőt neveznek ki. Az egyéb munkáltatói jogok gyakorlását a 
Mötv.-vel összhangban a Hivatalt létrehozó Megállapodás szabályozza. 

(2) Az aljegyző ellátja a jegyző által a számára a munkaköri leírásában megállapított 
igazgatási feladatokat a Kerekharaszti Kirendeltségen és a jegyző akadályoztatása esetén 
helyettesíti a jegyzőt az általa meghatározott módon és körben, munkáltatói jogokat azonban 
csak a jegyző 30 napot meghaladó tartós akadályoztatása esetén gyakorolhat. 

(3) A jegyző vezeti az önkormányzatok közös hivatalát.  
(4) A jegyző feladat és hatásköréről a Mötv.81. § (3) bekezdése rendelkezik. 
(5) A jegyzői és az aljegyzői tisztség egyidejű betöltetlensége, vagy 1 hónapot meghaladó, 

tartós egyidejű akadályoztatásuk esetén a jegyzői feladatokat az önkormányzati hivatal 
állományában lévő felsőfokú végzettségű köztisztviselő látja el a polgármesterek közös, 
100%-os döntése alapján. 

(5) A jegyzőt akadályoztatása esetén a képviselő-testületi ülésen történő részvételében az 
aljegyző, vagy az aljegyző egyidejű akadályoztatása esetén valamely, a jegyző által eseti 
írásbeli megbízásával megbízott köztisztviselő helyettesítheti. 

(6) A jegyző éves beszámolója a közös önkormányzati hivatal munkáról a képviselő-
testületek külön-külön megtartott ülésén történik. 

(7) A jegyző köteles jelezni a képviselő-testületnek, a bizottságnak és a polgármesternek, 
ha a döntésüknél jogszabálysértést észlel. 

(8) A jegyző - vagy akadályoztatása esetén az aljegyző - a közös önkormányzati hivatal 
székhelye szerinti Heréd községben minden héten keddi napon 13-15 óra között, 
Kerekharaszton a Kirendeltségen minden héten csütörtöki napon 14-16 óra között, valamint 
Nagykökényesen a Kirendeltségen minden héten hétfőn, szerdán, csütörtökön és pénteki 
napokon de. 9.30 – 10.30 óra között ügyfélfogadást tart.  

(9) A jegyző a képviselő-testület tevékenységével összefüggő feladatkörében: 
a) előkészíti a képviselő-testület és a bizottság elé kerülő előterjesztéseket, 
b) ellátja a képviselő-testület és a bizottság szervezési és ügyviteli tevékenységével 

kapcsolatos feladatokat, 
c) tanácskozási joggal részt vesz a képviselő-testület és a bizottságok ülésein, 
d) törvényességi észrevételeket tehet a döntés-előkészítés során vagy az előterjesztés 

vitájában, 
e) gondoskodik a képviselő-testületi, bizottsági ülések jegyzőkönyvei elkészítéséről, 



 

f) tájékoztatja a polgármestert, a képviselő-testületet és a bizottságot az önkormányzat 
munkáját érintő jogszabályokról, évente beszámol a közös önkormányzati hivatal munkájáról 
és az ügyintézésről. 

(10) A jegyző egyéb feladatai: 
a) ellátja a jogszabályban előírt közigazgatási feladatokat és a hatósági hatásköröket, 
b) dönt a hatáskörébe utalt ügyekben, 
c) a hatáskörébe tartozó ügyekben szabályozza a kiadmányozás rendjét, 
d) elvégzi a talált idegen dolgokkal kapcsolatos feladatokat, 
e) szervezi az önkormányzati hivatal felvilágosító munkáját, 
f) ellátja a közigazgatási tevékenység egyszerűsítésével, korszerűsítésével összefüggő 

feladatokat, 
g) véleményt nyilvánít, állást foglal a polgármester, alpolgármester és a képviselők 

kérésére önkormányzati ügyhöz kapcsolódó jogértelmezési kérdésekben, 
h) javaslatot tesz az önkormányzat döntéseinek felülvizsgálatára, 
i) gyakorolja a munkáltatói jogokat az önkormányzati hivatal köztisztviselői, közöttük az 

aljegyző és a Hivatal munkavállalói tekintetében. 
(11) A köztisztviselők kinevezéséhez, bérezéséhez, vezetői kinevezéséhez, 

felmentéséhez, jutalmazásához a Mötv. 81. § (4) bekezdése alapján a polgármesterek 
egyetértése szükséges. Az egyetértési jog gyakorlását a közös Hivatalt létrehozó 
Megállapodás tartalmazza, arra a polgármesterek között külön megállapodás készül. 
 

2. A közös önkormányzati hivatal 
 

44. § (1) Heréd, Kerekharaszt és Nagykökényes községekben az önkormányzat 
működésével, valamint a közigazgatási ügyek döntésre való előkészítésével és 
végrehajtásával kapcsolatos feladatokat a 2013. január 1-től a Heréd-Nagykökényes 
Körjegyzőség jogutódjaként létrehozott Herédi Közös Önkormányzati Hivatal, a Herédi 
Közös Önkormányzati Hivatal Kerekharaszti Kirendeltsége és a Herédi Közös 
Önkormányzati Hivatal Nagykökényesi Kirendeltsége látja el. 

(2) A közös önkormányzati hivatalhoz csatlakozás és kiválás szabályait Mötv. 85. §-a 
szabályozza. 

(3) A közös önkormányzati hivatal működésének ellenőrzését, a feladatok egyeztetését 
Heréd, Kerekharaszt és Nagykökényes községek polgármesterei együttesen végzik.  

(4) A közös önkormányzati hivatal belső szervezeti tagozódását, munka-, és 
ügyfélfogadásának rendjét meghatározó Ügyrendet a társult képviselő-testületek fogadják el, 
módosítása is csak az alapítói jogokkal rendelkező képviselő-testületek külön-külön 
minősített többségű határozatával lehetséges.  

(5) A polgármester a közös önkormányzati hivatalra vonatkozó valamennyi előterjesztést a 
jegyző javaslatának figyelembe vételével teszi meg.” 

 
2. § (1) A R. 3. § (4) bekezdésében, 8. § (6) bekezdésében, 23. § (4) bekezdés a) 

pontjában, 26. § (6) bekezdésében, 31. § (5) bekezdés a) pontjában a „Hatvani Közös 
Önkormányzati Hivatal Kerekharaszti Ügyfélszolgálatának” szövegrész helyébe a „Herédi 
Közös Önkormányzati Hivatal Kerekharaszti Kirendeltségének” szöveg lép. 

(2) A R. 8. § (1) bekezdésében az „öt nappal” szövegrész helyébe a „három nappal” 
szöveg lép. 

 
3. § Ez a rendelet 2020. január 1-jén lép hatályba, és 2020. január 2-án hatályát veszti. 

 
Kerekharaszt, 2019. december 11. 
 
 
 
 dr. Szikszai Márta Szabó Ádám 
 jegyző polgármester 


