Vásárosdombó Község Önkormányzat Képviselőtestületének
16/2004(IV.22.) számú
rendelete
a Körjegyzőségről, szervezetéről /Ügyrendje/ szóló
2./2003.(I.25.) számú rendelet módosításáról egységes szerkezetben
A helyi önkormányzatokról szóló többször módosított 1990. évi LXV. törvény
/továbbiakban: Ötv./ 18.§. /1/ bekezdésének értelmében a képviselőtestület
1/2003.(I.25.) számú rendeletével összhangban /SZMSZ/ megalkotta az alábbi
rendeletet.
A körjegyzőség jogállása
1.§.
/1/ A körjegyzőség Ág, Gerényes, Kisvaszar, Tarrós, Tékes és Vásárosdombó
községek képviselőtestületei által létrehozott egységes szerv, mely az egyeztető
polgármester és a körjegyző vezetésével látja el feladatait. A körjegyzőség
önállóan gazdálkodó szerv.
/2/ A körjegyzőség megnevezése, székhelye: Körjegyzőség Vásárosdombó
Vásárosdombó, Szabadság tér 17.
A körjegyzőség szervezeti felépítése, szervezete
2.§.
/1/

- egyeztető polgármester
- jegyző
- csoportok

/2/

- A polgármester és a jegyző feladatait az önkormányzat Szervezeti és
Működési Szabályzata szabályozza.
Igazgatási csoport
3.§.

Fő feladatai a következők:
- egészségügyi ügyek
- szociális ügyek
- anyakönyvi ügyek
- népesség és lakcímnyilvántartás

-

közszolgálati nyilvántartás
hagyatéki ügyek
honvédelmi ügyek
polgárvédelmi ügyek
tűzoltósági ügyek
adóügyek
vállalkozási ügyek
földügyek
önkormányzati ügyek

Ellátja az önkormányzatok képviselőtestületeinek, illetve bizottságai által
meghatározott szociális ellátásokkal kapcsolatos egyedi önkormányzati hatósági
ügyeket /segélyek és egyéb szociális juttatások levezénylése/.
Egyes feladatokról és hatáskörökről a körjegyző utasításban rendelkezik,
fenntartva azt a jogát, hogy az esetleges törvényi szabályozás alapján felmerülő
feladatokat is a csoporthoz telepíti.
Pénzügyi csoport
4.§.
Fő feladatai a következők:
- -Az állami költségvetési kapcsolatok és
ügyintézése,
könyvelés,
pénztárkezelés,
nyilvántartás, selejtezés, mint fő feladatok.

helyi költségvetés
tárgyi
állóeszköz

- Ellátja a Ktv, a Államháztartási törvény, valamint ezek ellátására
vonatkozó kormányrendelettel szabályozott feladatokat, illetve amit a
körjegyző a csoport hatáskörébe utal /időszaki feladatok/.
Önkormányzati referens
5.§.
A körjegyző közvetlen irányításával és utasításai alapján ellátja az
önkormányzatok összes adminisztrációját /jegyzőkönyvek, levelezés, stb./.

Körjegyzőség vezetése, működése
6.§.

A körjegyzőséget az egyetértő polgármester irányítja.
A körjegyzőt távollétében, vagy akadályoztatása esetén az arra kijelölt
köztisztviselő helyettesíti.
Az egyetértő polgármester igény szerint jogosult arra, hogy az önkormányzat
ügyeivel kapcsolatban a körjegyzővel szakmai megbeszélést tartson.
A körjegyző munkáltatói jogkörében kinevezi az önkormányzati referenst és az
ügyintézőket. Továbbiakban engedélyezi a dolgozók évi rendes szabadságának
kiadását a szabadságolási ütemterv szerint. Dönt a javadalmazásról,
jutalmazásról, kitüntetésről, fizetés nélküli szabadság engedélyezéséről,
köztisztviselők kinevezéséről és anyagi felelősségre vonásáról.
A körjegyzőség dolgozóinak munkarendje, ügyfélfogadása
7.§.
Az ügyfélfogadási rend a körjegyzőség nyitvatartási rendjével azonos.
A körjegyzőség ügyintézői, ügykezelője ½ 8 órától 16 óráig rendes munkaidő
szerint, a körjegyző kötetlen időbeosztás szerint dolgozik.
A hivatal általános nyitvatartási ideje hétfő, kedd, szerda ½ 8 órától 16 óráig,
pénteken ½ 8 órától 13 óráig. Ügyfélfogadás csütörtökön nincs. Ebédidő: 30
perc.
A Körjegyzőség ügyiratkezelésével, ügyrendjével, pénzügyi kezelésével,
utalványozási, kiadmányozási rendjével kapcsolatban a körjegyző a felsorolt
feladatokat szabályzat útján rendeli el.

Záró rendelkezések
8.§.
Jelen rendelet kihirdetés napján lép hatályba.

A rendelet kihirdetésével egyidejűleg a 11./2000.(XII.3.) számú rendelet
hatályát veszti.
Záradék:
Jelen rendelet szerves részét képezi az Érdekegyeztető Tanács feladata és
hatásköre, a mellékletben megállapítottak szerint, illetve az itt nem szabályozott
kérdéseket a Körjegyzőségi Megállapodás tartalmazza /alapító okirat,
megállapodás/.
Vásárosdombó, 2004. április 20.
Szabó László s.k.
polgármester
Kihirdetve: Vásárosdombó, 2004. április 22.
Jónás István s.k.
körjegyző

Jónás István s.k.
körjegyző

1. számú függelék
Györe Mária
Jónás István
Kissné Éger Zsuzsanna
Klesch Jánosné
Köbli Ferencné
Kötélverőné Perzsa Emma
Léder Istvánné
Pethőné Pabb Lívia
Polecsák Gábor
Süveges József
Szabóné Szabó Mária
Wéber Piroska

