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Kiinduló helyzet

Halászi körjegyzőség sikeres pályázatot nyújtott be az Államreform Operatív

Program a polgármesteri hivatalok szervezetfejlesztése című pályázati kiírásra.

Innovatív körjegyzőség – Halászi Község Polgármesteri Hivatalának

szervezetfejlesztése című projekt egyik eleme, a szervezetfejlesztési tanulmány.

A szervezeti működés felülvizsgálatának célja, hogy áttekintse, jelenleg milyen

„állapotban” van a szervezet, hol szükséges beavatkozni, milyen fejlesztésekre,

képzésre, tanácsadásra van szükség. Tanulmányunk készítésekor különféle

diagnosztikai módszerekkel vizsgáltuk a kiinduló helyzetet és javaslatokat

fogalmaztunk meg az általunk szükségesnek vélt átalakítási, fejlesztési lehetőségekre.

Az információgyűjtéshez workshopokat, interjúkat, kérdőíveket, adat- és

dokumentumelemzést használtunk. Az elemzés során a következő területeket

vizsgáltuk:

- SZMSZ felülvizsgálata

- hivatali eljárások felülvizsgálata

- ügyfélszolgálati tevékenység

- szervezeti egységek közötti és személyközi együttműködések

- partnerekkel való együttműködés, külső kapcsolatok

- információáramlás, vezetői információs rendszer

- informatikai eszközök használata

- költségvetési gazdálkodás

- munkaerő-gazdálkodás

- önkormányzati fejlesztések

- intézmények működtetése

A szervezetfejlesztés egy hosszú távú folyamat, amely az adott szervezet probléma

megoldási és megújulási folyamatainak tökéletesítésére irányul. Ez alapvetően a

szervezet kultúrájának hatékonyabbá tételével, a szervezeti struktúra és kultúra

összhangjának megteremtésével, az együttműködés fejlesztésére irányuló módszerek

felhasználásával, az emberek közreműködésének megnyerésével valósítható meg.
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A szervezet működésének felülvizsgálata, a tanulmány elkészítése az első

lépcsőfokok a szervezetfejlesztési folyamatban, melyek megmutatják azt az irányt,

melyet a hatékony hivatali működés eléréshez követni szükséges. Az ezt követő

képzések pedig a munkatársak készségének, kompetenciájának fejlesztése mellett az

egyes területekre vonatkozó fejlesztési projekteken való közös munkára is lehetőséget

teremtenek.

A pályázatban vállalt a tanulmány által érintett fejlesztési részterületek:

A döntési mechanizmusok korszerűsítése
1. a

Általános döntési kompetenciák, eljárások korszerűsítése a stratégia

menedzsment erősítése érdekében.

1.c,

Ügyfélszolgálati tevékenységek ellátásának javítása (pl munkaszervezés,

ügyintézési folyamat átalakítása

1.f

A hivatalon belüli koordinációs funkció színvonalának növelése

A költségvetési gazdálkodás eredményességének javítása
2. a.

Pénzügyi és gazdálkodási felelősségvállalás szabályozása
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Az önkormányzatok helyzete

Magyarországon egységes közigazgatásról csak a 18. század elejétől beszélhetünk.

Bár a helyi autonómiára épülő önkormányzati közigazgatás csírái is létrejöttek a

feudalizmusban, a modern értelemben vett önkormányzati közigazgatás azonban

időben az államigazgatás kiépítését követően, a közigazgatási funkciók lakossági

közszolgáltatásokat szervező irányba történő bővülése eredményeként a XIX. század

első harmadát követően kezdett kialakulni.

A polgári államigazgatás alapjait az 1848-as forradalom alapozta meg. Az 1848. III.

törvénycikk a kormány működéséről, az 1848: XVI. törvénycikk pedig a vármegyei és

városi szervezetről szólt. A Bach-rendszer területrendezését a magyar vármegyei

érdekek nem befolyásolták, közigazgatási szakemberek utólagos véleménye szerint

racionális elképzelés volt. A neoabszolutizmus reformjait a kiegyezés után kiépülő

polgári közigazgatás szervezet – a szakigazgatás egyes szervezeteinek kivételével –

felszámolta. A kiegyezés után a vármegyék megerősödnek. Az első törvényhatósági

(1870. XLII. törvénycikk és községi 1871. XVIII. törvénycikk) törvények a megyék

szerepét a községek felett megtartották, kiépítették a főispáni felügyeletet, amelyet az

eddigi szabad királyi városokra is kiterjesztettek. A közigazgatással tudományos

színvonalon csak az 1930-as években kezdtek foglalkozni Magyarországon. Ekkor

Európa fejlettebb országaiban már több közigazgatás-tudományi irányzat vitatkozott

egymással. A magyar polgári közigazgatás-tudomány legismertebb képviselője

Magyary Zoltán. 1931-ben a Bethlen-kormány elrendelte a közigazgatás

egyszerűsítésének előkészítését, mellyel Magyaryt bízták meg. Magyary 1932-ben

elkészítette a magyar közigazgatás racionalizálásának programját. A javaslat

megvalósítására nem került sor. Bethlen Istvánt követő Károlyi Gyula folytatta

elődjének racionalizálási kísérleteit, fenntartotta Magyary megbízását, de a gazdasági

világválság idején, nem mert változtatni.

A második világháború utolsó évében és az ezt követő időszakban fokozatosan alakult

ki a helyi hatalomgyakorlás szocialista típusú formája. A második világháborút követő

gazdasági és politikai rendszerváltoztatás némi reményt adhatott az önkormányzati

rendszer, a demokratikusan működő helyi hatalomgyakorlás kiépítésére.
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Az 1949-ben elfogadott Alkotmány azonban az államhatalom egységét vallotta, és

felszámolta a korábbi polgári államban kialakult önkormányzati rendszert. Helyébe a

szovjet típusú igazgatási rendszer, a tanácsrendszer lépett. Ennek nem felelhetett

meg a korábbi önkormányzati rendszer, amely összes hibáival együtt a

hatalommegosztás elvét követte. A tanácsrendszer kialakításakor már nem

beszélhettünk politikai pluralizmusról, a tanácsok a pártállami struktúrának

megfelelően az államigazgatási feladatok megvalósítását szolgáló, helyi végrehajtó

igazgatási szervek voltak. Míg az első két tanácstörvény (1950. évi I. és 1954. X. tv.) a

tanácsok tömegszervezeti jellegét hangsúlyozva a tanácsokat államhatalmi szervnek

tekintette, az 1971. évi I. tv. államigazgatási szervként határozta meg a tanácsokat és

azok népképviseleti önkormányzati jellegét is hangsúlyozta. A törvényi szinten

megfogalmazott önkormányzati jelleg az adott társadalmi-gazdasági folyamatok miatt

csak formális lehetett.1

A rendszerváltó volt szocialista országoknak nem állt rendelkezésére sem a polgári

állam és értékrend, sem pedig a polgári közigazgatás kiépítésére és érvényesítésére

ennyi idő és tapasztalat, hanem egy adott történelmi helyzetben rövid idő alatt kellett

elvégezni az adaptációt. Mindezekből következik, hogy kellő tapasztalatok hiányában

és erős minta és értékválasztási kényszer közepette jöttek létre demokratikus

intézményeink, így a helyi önkormányzati rendszerünk is. A rendszer változtatás során

ezen intézmények kialakításakor a legnagyobb hangsúlyt a demokratikus működés, az

autonómia, illetve a túlhatalmat megakadályozó garanciák kiépítése kapta. Abban a

történelmi korszakban ez teljesen természetes, de ennek köszönhetően a

gazdaságossági, hatékonysági, valamint szakmai szempontokat a szükségesnél

kisebb mértékben vették figyelembe. Ez figyelhető meg az 1990-ben létrejött

önkormányzati rendszernél is, melyben –lélekszámtól függetlenül- valamennyi

település választópolgárai megkapták a helyi önkormányzás jogát és egy település

centrikus, nagy autonómiával rendelkező, ugyanakkor széles felelősségi rendszerre

épülő szisztéma alakult ki, amely már ekkor magában hordott több olyan

1 Önkormányzati közigazgatás, Szerk: Dr. Kökényei József, Dr. Kara Pál   Budapest, 2007
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ellentmondást (pl. az elaprózott településszerkezet és a széles feladatrendszer

közötti), amely később érthető módon működési zavarokhoz vezetett.2

A közigazgatás két meghatározó szereplője az állam és az önkormányzatok

között oszlanak meg a hatáskörök, ők a közfeladatok címzettjei. Figyelembe kell azt is

venni, hogy rendszerváltoztatás után az állami szerepvállalás csökkenése az

önkormányzatokat fokozott tevékenységre sarkallta a növekvő lakossági igények

teljesítése érdekében, sokszor erőn felül.

2 Vitaanyag a helyi önkormányzati rendszer továbbfejlesztésének irányairól, Önkormányzati és Területfejlesztési
Minisztérium 2007. Bp
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Körjegyzőségek

A helyi önkormányzatokról szóló – többszörösen módosított – 1990. évi LXV. törvény

(Ötv.) 39. §-a alapján az ezer főnél kevesebb lakosú, a megyén belül egymással

határos községek – a települések lakosságszámával arányos költségviselés mellett –

körjegyzőséget alakíthatnak és tarthatnak fenn. A jelenlegi szabályozás azonban nem

egyértelműen írja elő, hogy mikor kötelező a körjegyzőség alakítása, illetve a szakmai

irányelvek sem egyértelműek. A települési önkormányzatok eredményesebb

működésének biztosítása érdekében törekvés van arra, hogy módosuljon az

Alkotmány, s így lehetővé tenné a törvényalkotás számára egyes önkormányzati

feladatok esetében a kötelező társulási feladatellátás előírását, illetve módot adna a

hivatalszervezetek fenntartásával kapcsolatban törvényi követelmények előírására is.

Részben szakítva az önkormányzati társulás önkéntességének alapelvével, a jelenlegi

átalakítási szándékok abba az irányba mutatnak, hogy a társulás megalakítását

bizonyos lélekszámhoz kötve kötelezővé tennék, amennyiben valamely

közszolgáltatás ellátása ilyen módon hatékonyabban megvalósítható.

A kistelepülések önkormányzatainak fennmaradása azonban olyan érték, amelyet a

továbbiakban is mindenképpen meg kell őrizni. Éppen ezért a közigazgatás

átalakítását érintő elképzelések sem számolnak ezt érintő változtatással, a módosító

javaslatok szerint is önkormányzati szerveket (képviselő-testületet és polgármestert)

változatlanul minden település választópolgárai választhatnának. Tény ugyanakkor,

hogy egyes közszolgáltatások színvonalas biztosítása a kistelepülések szintjén még

komoly anyagi ráfordítások árán sem mindig biztosítható. Ezért lehetővé kell tenni,

hogy törvény egyes helyi közszolgáltatások ellátására önkormányzati társulás

megalakítását írja elő. Az új szabályozás szerint a közszolgáltatások ellátása

változatlanul helyi önkormányzati feladat maradna, azt azonban az egyes

önkormányzatok társulás útján teljesíthetnék. A jogi személyiséggel rendelkező

többcélú kistérségi társulást, a törvény által meghatározott kistérség települési

önkormányzatai hozzák létre, a kistérségben egy többcélú kistérségi társulás működik.

E feladatok meghatározásánál célszerű figyelembe venni, hogy az átruházott feladat

igazodjon a többcélú kistérségi társulás funkciójához, elsősorban olyan feladatokat

lásson el, amelynek biztosítása a kistérség egészére vagy nagyobb részére indokolt.



„Innovatív körjegyzőség – Halászi Község Polgármesteri Hivatalának szervezetfejlesztése”
ÁROP-1.A.2/A-2008-167

9

A települési önkormányzatok egyes feladat- és hatáskörei ellátásáról a kistérségi

társulás keretében gondoskodjanak. A többcélú kistérségi társulás feladatai

ellátásához és működéséhez állami támogatásra jogosult, a társulás tagjai

hozzájárulnak az egyéb, a társulásra átruházott feladatok ellátásának költségeihez. A

feladat ellátásához szükséges használati- esetleg vagyonkezelői jog biztosítását oly

módon kell rendezi, hogy a társulási megállapodás eltérő rendelkezése hiányában a

vagyontárgy térítésmentes használati jogát a kistérségi társulás kapja meg.

Amennyiben kötelező jelleggel nem működtethető a többcélú kistérségi társulás a

jelenlegi ösztönző rendszer továbbfejlesztése indokolt:

- a finanszírozás alapját jelentő ágazati feltételrendszert indokolt áttekinteni és

kiküszöbölni a meglévő egyenetlenségeket

- erősíteni kell a forráskoordinációt (nagy ágazati programok célrendszere ne

legyen ellentétes)

- a feladatellátás tekintetében erősíteni indokolt a tervszerűséget

- tovább szükséges erősíteni a kistérségi társulás által történő

intézményfenntartást.

A lakossági szolgáltatások színvonalának emelése, a jelenleg meglévő különbségek

csökkentése érdekében összehangolt, azonos elveket alapul vevő jogalkotási

tevékenység szükséges. Az ágazati törvényekben érvényre kell juttatni a szakmai

feltételrendszerek finomítását. A továbbfejlesztés várható eredménye szerint

növekszik a közszolgáltatások színvonala, a stabil, kiszámítható ösztönző-rendszer

alkalmassá válik a helyi mozgástér bővítésére, valamint a differenciált rendszer képes

lesz kiküszöbölni az eltérő gazdasági, földrajzi, természeti adottságokból eredő

különbségeket. A modellkísérletek alátámasztották, hogy az ezer lélekszám alatti

települések általában nem képesek szakszerűen, hatékonyan a polgármesteri hivatalt

önállóan működtetni. Ezért fontos e területen a fokozatos továbblépés biztosítása.

Főszabályként lenne célszerű alkalmazni, hogy ezer lakos alatt kötelező a

körjegyzőség.3

3 Vitaanyag a helyi önkormányzati rendszer továbbfejlesztésének irányairól
Budapest, 2007. OTM
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A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény alapján a körjegyzőség

létrehozásának több együttes feltétele van. A fő szabály, hogy az ezernél kevesebb

lakosú községek hozzanak létre körjegyzőséget. Feltétel, hogy a megyén belül

egymással határos községek alakíthatják meg a körjegyzőséget. A körjegyzőséget

egyes önkormányzati és az államigazgatási feladatok közös ellátását szolgáló

legátfogóbb társulásnak tekintjük. Az egyetlen önkormányzati társulás, amelynél korlát

a megyehatár. Minden más önkormányzati társulásnál természetesen át lehet lépni a

megyehatárt. A körjegyzőségnél a korlátot az államigazgatási ügyek indokolják, mivel

a jogorvoslatok elbírálása más-más megyéhez való tartozás esetén bonyolult

helyzetet eredményezhetne, miután a körjegyzőségnél mindenfajta ügytípus

megjelenik.

A törvény a körjegyzőség alakításának feltételeként írja elő, hogy a községek

egymással határosak legyenek. Ezzel a községek polgárainak érdekeit kívánja védeni,

hogy az ügyintézés ne kerüljön túl távolra a község polgáraitól.

A körjegyzőség székhelye bármely település lehet. Városi vagy nagyközségi székhely

esetén a jegyző kinevezése eltér az általános körjegyzőségi rendtől, a jegyzőt ugyanis

a városi, illetőleg a nagyközségi képviselő-testület nevezi ki.

Fontos szabály, hogy az ezernél több, de kétezernél kevesebb lakosú község is részt

vehet a körjegyzőségben. A törvény rendelkezéséből egyértelműen következik, hogy a

törvényalkotó álláspontja szerint a kétezernél több lakosú község székhelye lehet

körjegyzőségnek, de nem székhelyként nem vehet részt körjegyzőségben.

Amennyiben nem székhelye körjegyzőségnek, akkor önálló polgármesteri hivatalt kell

fenntartania.

A körjegyzőt a képviselő-testületek együttes ülése nevezi ki, kinevezéséhez a

körjegyzőséghez tartozó képviselő-testületek mindegyikének minősített többséggel

hozott egybehangzó döntése szükséges. A körjegyzőség munkájával kapcsolatos

kérdésekben szükség szerint a képviselő-testületek együttes ülésen határoznak.
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A körjegyző ellátja:

 a képviselő-testületek, a bizottságok és a települési képviselők működésével

kapcsolatos igazgatási feladatokat,

 a polgármesterek hatáskörébe tartozó államigazgatási döntések előkészítését

és végrehajtását; a körjegyző vagy megbízottja köteles mindegyik képviselő-

testület ülésén rész venni és ott a szükséges tájékoztatást megadni

 a körjegyző évente beszámol minden képviselő-testületnek a körjegyzőség

munkájáról

a körjegyző vagy megbízottja a képviselő-testületek - egyeztetett - szervezeti

és működési szabályzatában meghatározott gyakorisággal, hetente legalább

egy napon köteles minden községben ügyfélfogadást tartani.

 a körjegyzőség működésének ellenőrzését, a feladatok egyeztetését az

érdekelt községek polgármesterei együttesen végzik.

A körjegyzőség működésének hatékonysága jelentős mértékben múlik azon, hogy

milyen a kapcsolat, az együttműködés a polgármesterek és a körjegyző között.

A körjegyzőség létszámát, belső szervezeti felépítését, működésének részletes

szabályait, valamint a részletes feladat- és hatásköröket a körjegyzőséget alapító

együttműködési megállapodásban kell meghatározni. Ebben rögzítik:

 a körjegyzőség elnevezését, címét, jogállását;

 a körjegyzőség létszámát

 a belső szervezeti felépítését, alapvető feladatait, ezen belül: a képviselő-

testületek működésével összefüggő teendőket; a központi jogszabályokban

előírt államigazgatási feladatokat;

 a körjegyzőség köztisztviselőinek munkarendjét, az ügyfélfogadás rendjét (az

ügyfélfogadás rendjét az SZMSZ is rögzítheti, célszerű konkrétan

meghatározni, hogy a körjegyzőséghez tartozó egyes községekben a hét

melyik napján mettől meddig tart a körjegyző vagy annak megbízottja

ügyfélfogadást)

 a helyettesítés, kiadmányozás, utalványozás rendjét;

 a körjegyzőnek a hivatal vezetésével kapcsolatos feladatait (A községi

körjegyzőségnél a körjegyző a polgármesterek egyetértésével nevezi ki, menti

fel és jutalmazza a hivatal dolgozóit, és gyakorolja a munkáltatói jogokat. A
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polgármesterek megállapodhatnak az egyetértési jog gyakorlásáról. Ha nem

tudnak megállapodni, akkor a képviselő-testületek együttes ülése jelöli ki az

egyetértési jogot gyakorló polgármestert (Ötv.36.§(4).;

 a munkaértekezletek rendjét;

 a körjegyzőség dolgozóinak munkaköri leírását

 a körjegyzőség fenntartásával kapcsolatos terhek megosztását (a körjegyzőség

fenntartásának költségeihez az érdekelt képviselő-testületek – eltérő

megállapodás hiányában - a települések lakosságszámának arányában

járulnak hozzá) A körjegyzőség működésének részletes rendjét az ügyrend

rögzíti, amelynek tervezetét – az érintett polgármesterek véleményének

kikérésével – a körjegyző készíti el és terjeszti jóváhagyás végett a képviselő-

testületek együttes ülésére. Körjegyzőséghez csatlakozni, abból kiválni a

naptári év első napjával lehet. A döntést a kiválásról és a csatlakozásról

legalább 6 hónappal korábban kell meghozni. (Ötv. 39.§(3)

A kiváló község más településsel alkothat körjegyzőséget, ellenkező esetben az Ötv.

39. § (2) bekezdése alapján önálló hivatalt kell létrehoznia, valamint a képesítési

követelményeknek megfelelő jegyzőt kell kinevezni. A döntés előtt célszerű alaposan

mérlegelni a hivatali szervezet és a jegyző kinevezésével járó többletköltségeket.
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Halászi- Máriakálnok-Püski Községek Körjegyzősége

Halászi- Máriakálnok-Püski Községek Körjegyzősége 2008. április 1. napjával alakult

meg. A körjegyzőség létrejöttével egyidejűleg megszűntek a települések

Polgármesteri Hivatalai.

Halászi Mosonmagyaróvártól 4 km-re fekszik a Mosoni-Duna partján, a Szigetközben.

Méltón mondhatjuk a Szigetköz kapujának, hiszen a Mosonmagyaróvárt Győrrel

összekötő út forgalma itt lép át a Dunán, mint ősidők óta fontos átkelőhelyen.

Lakossága 3006 fő.. A községhez tartozik közigazgatásilag a szomszédos Arak

település 170 lakossal. Halászi közigazgatási területe 3645 ha, ebből belterület 243

ha, ipari terület 25 ha. Halászi rendelkezik minden olyan igazgatási és ellátás

funkcióval, amely szükséges a lakosság ellátásához.

Máriakálnok a Mosoni – Duna és a Kálnoki – Duna által határolt területen fekszik. Már

a római korban jelentőséggel bírt. A római Limes egy kikötője, védőbástyája volt ezen

területen. A Mária kultusznak köszönhetően jelentős búcsújáróhely, melyet évente a

két búcsú alakalmával sokan felkeresnek. Lovas élete az országosan is elismert.

Lakossága 2008 elején 1698 fő.

A körjegyzőség megalakításakor szempont volt, hogy Máriakálnokon csak olyan

változásokra kerüljön sor, mely nem érinti hátrányosan az itt élőket, ezért a lakosság

kiszolgálása szempontjából fontos funkciók a településen maradtak, s a polgármesteri

hivatal sem zárt be. Korábban folytattak tárgyalásokat más településsel is

körjegyzőség alakításáról, de Halászi mellett döntöttek, s az elmúlt egy év

tapasztalatai azt bizonyítják, hogy sikeresen valósították meg az elképzeléseket: a

körjegyzőség alakításával plusz bevételre tettek szert, s a helyben zajló folyamatos

ügyfélszolgálat kielégíti a lakosság igényeit.

Püski a Szigetköz középső harmadában, a Duna jobb partján fekszik. Az 1401. számú

szigetközi útról Halászitól közvetlenül, Hédervártól vagy Darnózselitől Lipót és

Dunaremete érintésével közelíthető meg. Mosonmagyaróvártól keletre 13 km, Győrtől

nyugatra kb. 28 km távolságra fekszik. Püski lakossága 2009-ben végén 670 fő.
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A 2008. évben az alábbi személyi változásokra került sor:

Halászi:
1 fő jegyző közszolgálati jogviszonya 2008. november 30. napjával megszűnt

1 fő körjegyző jogviszonya 2008. április 1. napjával jött létre.

A hivatali struktúra változása - személyzeti oldalról nézve - a székhelytelepülést

érintette legkevésbé.

Máriakálnok:
1 fő jegyző jogviszonya 2008. március 14. napjával megszűnt.

1 fő igazgatási ügyintéző jogviszonya 2008. december 15. napjával megszűnt.

1 fő gazdálkodási ügyintéző jogviszonya 2008. december 31. napjával megszűnt.

1 fő igazgatási ügyintéző jogviszonya 2008. augusztus 1. napjával jött létre.

Máriakálnokon korábbi 5 köztisztviselő helyett a hivatali feladatokat állandó jelleggel 3

fő látja el, illetve a körjegyző kétszer fél napon tart ügyfélfogadást a településen. Az

anyakönyvvezetői feladatokat a községben, ideiglenes jelleggel Halásziról kijáró

ügyintéző látja el. A Nyugat-dunántúli Regionális Államigazgatási Hivatal várhatóan a

2009. év 3. negyedévében szervez anyakönyvvezetői tanfolyamot, amelyen részt vesz

az igazgatási ügyintéző, illetve a körjegyző is, így a feladatellátás visszakerülhet a

településre.

Püski:
Püskin a hivatal szervezeti struktúrájában a 2008-as év szintén jelentős változásokat

hozott: a Kisbodakkal és Dunaremetével közösen fenntartott körjegyzőség

megszűnése után 3 hónapig ideiglenesen Polgármesteri Hivatal működött a

településen, melyet 2009. április 1. napjával váltott fel az újonnan létrejövő

körjegyzőség. Az átmeneti időszakban 2 fő teljesített közszolgálatot a hivatalban, ez a

létszám azonban hosszú távon nem volt tartható. Emiatt, illetve a körjegyzőséghez

kötődő pénzügyi többletfeladatok ellátásának okán 1 fő gazdálkodási ügyintézőt vett

fel a hivatal 2008. július 1. napjával. Hosszú távú cél a gazdálkodás

szabályszerűségének erősítése. Az ügyintéző bérének és járulékainak felét Püski

viselte, míg a másik felét a körjegyzőségi normatíva fedezte.



„Innovatív körjegyzőség – Halászi Község Polgármesteri Hivatalának szervezetfejlesztése”
ÁROP-1.A.2/A-2008-167

15

A hivatali munkát közvetve érintő átszervezések

Az elsőfokú építéshatósági feladatokat Halászi község vonatkozásában a

mosonmagyaróvári Építésügyi Iroda, míg Máriakálnok vonatkozásában Hegyeshalom

székhellyel működő építéshatósági társulás látja el. Püskin a 2008. évben Kimle

gesztorsága mellett működő társulás keretében oldottuk meg ezt a feladatot, 2009.

január 1-jétől azonban Mosonmagyaróvárhoz csatlakozott a körjegyzőség.

Halászin a nyilvános könyvtár, mint intézmény megszűnt, a könyvtári feladatokat

hasonlóan a másik két településhez mozgókönyvtár keretében látja el az

önkormányzat.

Költségmegosztás

A három település a költségeket akként osztja meg, hogy a személyzeti kiadásokat az

önkormányzat viseli, amelynek hivatalában az adott köztisztviselő dolgozik. Ez jó

megoldásnak bizonyult, különös tekintettel arra is, hogy az átszervezés kapcsán

egyes önkormányzatoknak eseti jelleggel magas összegű kifizetése keletkezett (ld.

végkielégítések, felmentési időre járó bér, jubileumi jutalom stb.).

A dologi költségek közül csak és kizárólag azokat osztják meg, amelyek körjegyző

személyéhez, illetve körjegyzőséghez közvetlenül köthetőek.  Minden más dologi

költség (papír, irodaszerek, közüzemi díjak stb.) azt az önkormányzatot terheli,

amelynél az adott költség keletkezik.

A körjegyzőség fenntartásának költségeivel az önkormányzatok havonta elszámolnak.

Az átutalások az elmúlt évben minden esetben határidőre megtörténtek.
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A körjegyzőség megalakításakor fontos szempont volt, hogy a csatlakozó települések,

Püski és Máriakálnok lakosságának érdekei ne sérüljenek a változást követően.

Kérdéses azonban, hogy a jelenlegi struktúra mennyire hatékony, illetve mennyi valós

sérelem érné a polgárokat, ha körjegyzőségen központosulna a feladatok nagyobb

része, s a két településen meghatározott időszakban és időtartamban zajlana az

ügyfélszolgálat. A fókuszcsoportos interjúk alapján egyértelműen kijelenthető, hogy

nincs politikai szándék a jelenlegi felállás megváltozatására, a cél az hogy a fenti

keretek között a leghatékonyabb működési forma valósuljon meg. A körjegyzőség

elkötelezett, munkájukat magas szakmai színvonalon ellátó szakemberek, a

körjegyző, dr. Kránitz Péter pedig elhivatott, ambiciózus, jó vezető képességű fiatal

szakember, így megvan a biztosíték arra, hogy a nem teljesen ideális körülmények

között a polgárok és felettes szervek elvárásainak is meg tudjon felelni a hivatal.

További szerencsés körülmény, hogy települések vezetői: Majthényi Tamás, Halászi,

Széles Sándor Márakálnok, Zsoldos Ferenc Püski polgármestere között, valamint a

hivatal munkatársai között kifejezetten jó az együttműködés, mindezt az XQ szervezeti

diagnózis lojalitásra adott kivételesen magas, 92 pontja is alátámasztja.
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Fejlesztési igény

A szervezetfejlesztési folyamat, a tanulmány, a képzések, a szoftverbeszerzés főbb

területein belül a következő területeket érint:

1. Döntési mechanizmus korszerűsítése

- Általános döntési kompetenciák, eljárások korszerűsítése a stratégiai

menedzsment erősítése érdekében (tanulmány)

- A hivatali szervezetének átalakítása az ügyintézési idő csökkentése, vagy más

az ügyintézés eredményességét segítő mutató javítása érdekében

- ügyfélszolgálati tevékenységek ellátásának javítása (pl. munkaszervezés,

ügyintézési folyamat átalakítása) (tanulmány)

- a hivatal belső szervezetei egységei közötti együttműködés javítása

- a hivatalon belüli koordinációs funkció színvonalának növelése (tanulmány)

- az önkormányzat által felügyelt intézményekkel való rendszeres

információáramlás folyamatának korszerűsítése, illetve az intézményektől

érkező visszacsatolás beépítése a hivatal működésébe;

- a projekt szemlélet megerősítése

2. A költségvetési gazdálkodás eredményességének javítása

- A pénzügyi és gazdálkodási felelősségvállalás szabályozása (tanulmány)

- stratégiai tervezés és éves költségvetés összekapcsolása

- környezetbarát közbeszerzési gyakorlat bevezetése

3. A partnerség erősítése

- szervezeti megoldások bevezetése a lakosság naprakész és folyamatos

tájékoztatásának javítására, a döntések nyilvánossá tétele

- partnerek intézményesített bevonása a döntéshozatalba

- szervezeti és informatikai megoldások a hálózatok létrehozására, illetve a

hálózatokon nyugvó működési mód elterjesztésére
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Az első felsővezetői - polgármesterrel, jegyzővel - folytatott egyeztetés után, az alábbi

elvárások fogalmazódtak meg:

- A Hivatal emberközpontú szolgáltató szervezet legyen, a kialakított protokoll

szerint működjön, kihasználva a kistelepülési lét előnyeit.

- Az együttműködés fejlesztése során kerüljön sor csapatépítésre.

- Tekintsük át, hogy az egy éve létrejött körjegyzőség működését, tegyünk

javaslatot az esetleges változtatásokra.

Az ÁROP projekt keretében vállalt indikátorok:

- a Hivatalban dolgozók teljes körű bevonása a fejlesztési projektekbe

- 6 db szervezeten belüli eljárásrend legyen felülvizsgálva, melyből 4 átalakítása,

4 korszerűsítése történjen meg

- 13 fő részvétele a képzéseken

- 3 partner intézmény bevonása történjen meg

- átlagos ügyintézési idő a közigazgatás egyes eljárásaiban15%-al csökkenjen

- projekt során módosított szabályzatok száma: 2 db

- 2 támogató informatikai alkalmazást vezessünk be.

Módszer

Felsővezetői egyeztetés

A belső szervezetfejlesztés egy felsővezetői/megrendelői interjúval kezdődött, mely a

megfogalmazott célok és feltételek tisztázása miatt szükséges. Pontosítottuk a

célokat, elvárásokat, a projektben résztvevők körét és szerepét. Ezek alapján közösen

határoztuk meg a folyamatban alkalmazható módszerek körét, a folyamat várható

időkeretét.

A következő lépés az adatgyűjtés: kérdőívekkel és személyes interjúkkal vizsgáltuk

meg a legfontosabb fejlesztési területeket. A kérdőíveket megfelelő mennyiségben

juttattuk el a Hivatal részére, a kitöltésük anonim módon, kérdezőbiztos nélkül történt.

A kérdőívek eredményei a fejlesztési tervek viszonyítási alapját fogják képezni, hogy a

fejlesztési folyamat eredménye a jövőben, számokban is mérhető és nyomon

követhető legyen.
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Kérdőív
A szervezetfejlesztésben alkalmazott akciókutatási modell hat elemből áll, amelyet

alkalmaztuk a tanulmánykészítés során: 1. előzetes diagnózis, 2. adatok beszerzése a

kliens csoporttól, 3. adatok visszajelzése a kliens csoportnak, 4. a kliens csoport

adatvizsgáló tevékenysége, 5. a kliens csoport cselekvési tervkészítő tevékenysége,

6. a kliens csoport tagjainak a cselekvési terv végrehajtására irányuló tevékenysége.

Az információgyűjtéshez workshopokat, csoportos, fókuszcsoportos interjúkat,

kérdőíveket, adat- és dokumentumelemzést használunk. A szervezetfejlesztés egy

hosszú távú folyamat, amely az adott szervezet probléma megoldási és megújulási

folyamatainak tökéletesítésére irányul. Ez alapvetően a szervezet kultúrájának

hatékonyabbá tételével, a szervezeti struktúra és kultúra összhangjának

megteremtésével, az együttműködés fejlesztésére irányuló módszerek

felhasználásával, az emberek közreműködésének megnyerésével valósítható meg. A

szervezet működésének felülvizsgálata, a tanulmány elkészítése az első lépcsőfokok

a szervezetfejlesztési folyamatban, melyek megmutatják azt az irányt, mely a

hatékony hivatali működés eléréshez követni szükséges.

Az általunk használt diagnosztikai kérdőív, az XQ kérdőív feldolgozása egy hányadost

eredményez, (Execution Quotient = célmegvalósítási hányados), mely arra

szolgál, hogy megmutassa a hivatal mennyire hatékonyan képes előtérbe helyezni a

kulcsprioritásokat, és iránymutatást is nyújt a fejlesztésekhez. Az xQ átfogó és

részlegekre lebontott beszámolókkal látja el a hivatal vezetését, melyek

meghatározzák a hivatal problémás területeit. Ezáltal a szervezet képes lesz arra,

hogy sikeresebb megoldásokat válasszon, és a célok megvalósításakor a különleges

kihívásoknak is megfeleljen.

Az XQ felmérés rövid távú célja, hogy a hivatal hat legfontosabb végrehajtási

kritériumát mérje: az átláthatóságot, az elkötelezettséget, a tervek tettekké válását, a

munkatársak felhatalmazását, a szervezeti szinergiát, és az elszámoltathatóságot. A

későbbi szervezetfejlesztési terv az XQ eredményei alapján specifikusan

meghatározható. A felmérés során a hivatal munkatársai kitöltenek egy 27 kérdésből

álló kérdőívet, amely kérdőívek eredményei alapján megkapjuk a hivatal XQ

hányadosát. A felmérés anonim, semmilyen módon nem visszakövethetőek a

kérdőívek kitöltői.
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 Az XQ értékelés a munkavállalók visszajelzései alapján feltárja, hogy mennyire

helyezik előtérben a szervezet prioritásait, és milyen mértékben hajtják végre

azokat.

 A kérdések három szinten (az egyén, az osztály és a hivatal szintjén) vizsgálják a

célok megvalósításának feltételeit:

 Szervezeti irányok – Mindenki pontosan érti a szervezet átfogó stratégiáját?

 A csapat mérőeszközei – Az Ön munkacsapatai számára világos-e, hogy mi

alapján mérhető a célok megvalósítása felé tett haladás?

 Egyéni célok – Minden egyes dolgozó tisztában van-e azzal, mit tehet a

szervezet céljainak megvalósulásáért?

 Meghatározza a célok megvalósításának legsürgetőbb kérdéseit az egyes

osztályok és az egész hivatalon belül.

 A teljesen anonim válaszadás elősegíti az elfogulatlan részvételt és az őszinte

válaszadást.

 A más önkormányzatoknál is lezajló XQ felmérések arra is lehetőséget adnak,

hogy a Hivatal eredményeit összehasonlíthassa más önkormányzatok hivatali

működésével.

Diagnóziskészítés

A szervezeti diagnózis-készítés során törekedtünk arra, hogy a hivatal minél kevesebb

erőforrását vegyük igénybe, de mégis átfogó és pontos képet alakíthassunk ki a

szervezetről és a fejlődési lehetőségekről.

A szervezet működéséről összegyűjtött adatokat statisztikai módszerekkel és

tartalomelemzéssel dolgozzuk fel. Az adatelemzés következtében jól láthatóvá válnak

a szervezet fejleszthető pontjai. Ezek a pontok jelölik ki azokat az útirányokat,

amelyek segítségével a szervezeti működés hatékonysága hosszútávon növelhető. Az

adatok rendezésénél fontos szempont, hogy azok visszacsatolhatók legyenek mind a

vezetők számára, a későbbi döntéseik meghozatalához, mind bemutathatóak

lehessenek az adatgyűjtésben résztvevő munkatársak számára is.
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Szervezetfejlesztési workshop

A workshop kettős célt szolgál: egyrészt a szervezeti diagnózis szélesebb körű

megismertetését és elfogadtatását célozza, másrészt a megvalósuló működésmód

már önmagában a változás iránti elkötelezettség növelésének irányába hat majd. Az

elkötelezettség növelését biztosító további elem, hogy a résztvevők a diagnózis

ismeretében maguk határozzák meg a szervezet számára legfontosabb változtatási

irányokat és az erre vonatkozó megoldási javaslatokat.

A visszacsatolási workshop sikerkritériumai a következők:

a) A résztvevők megismerik és elfogadják a szervezeti diagnózis tanulságait,

kiegészítik azt saját személyes észrevételeikkel, tapasztalataikkal, így megszületik

egy élő és érvényesnek tekintett összkép a szervezet jelenlegi helyzetéről.

b) A résztvevők a tanácsadók facilitálásával a szervezeti diagnózis konkrét céljai

alapján beazonosítják az általuk legfontosabbnak tartott változtatási irányokat,

fejlesztési célokat a szervezet számára, azaz létrehoznak egy közösen elfogadott

jövőképet.

c) A résztvevők a tanácsadók vezetése mellett kidolgozzák saját fejlesztési

javaslataikat, amelyeket mindennapi munkájukban megvalósíthatónak látnak. Konkrét

fejlesztési projekttervek kerülnek kidolgozásra.

Szervezetfejlesztési tanulmány

A hivatali szervezetfejlesztési tanulmány célja az iránymutatás: egy

rendszerszemléletű fejlesztést célszerű megvalósítani, amelynek első eleme volt az

XQ szervezeti diagnózis felvétele. Ezáltal az önkormányzat egyedülálló nemzetközi és

hazai benchmark adatokhoz jut. A benchmarking során a hivatal ügyintézési, döntés -

előkészítési és végrehajtási folyamat elemzésével más polgármesteri hivatalok

hasonló adataival történik összehasonlítás és mérés, majd ezt követően történik a

legjobb gyakorlat meghatározása, amit követni érdemes. Jelen pillanatban nemzetközi

önkormányzati, kormányzati adatok állnak rendelkezésünkre, az elkészült diagnózis

más amerikai illetve európai uniós állam és közigazgatási szervezetekkel hasonlítja

össze Halászi polgármesteri hivatalát.

A fejlesztés következő eleme pedig a tapasztalatok összegzése és a fejlesztési

javaslatok megfogalmazása záró tanulmány formájában.
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Az eredmények összegzése

A diagnózis felvétele során az alábbi területeket vizsgáltuk:

- hivatali eljárások felülvizsgálata

- ügyfélszolgálati tevékenység

- szervezeti egységek közötti és személyközi együttműködések

- partnerekkel való együttműködés, külső kapcsolatok

- információáramlás, vezetői információs rendszer

- informatikai eszközök használata

- költségvetési gazdálkodás

- munkaerő-gazdálkodás

- minőségbiztosítás

- önkormányzati fejlesztések

- intézmények működtetése

1. Az XQ szervezeti diagnózis kérdőív eredményei (mennyiségi és minőségi
mutatók)

XQ eredményei:
A szervezeti diagnózis kérdőív mennyiségi mutatói a következők:

Válaszadók száma: 16

Összesített XQ érték: 44
Maximum pont: 100

Nemzetközi kormányzati és önkormányzati átlagérték: 54
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Reprezentatív magyar minta még nem áll rendelkezésre, az eddigi hazai

önkormányzati xQ adatok alapján a magyar átlag a nemzetközi átlagnál alacsonyabb

lesz. A jelenleg rendelkezésre álló magyar önkormányzati adatokhoz viszonyítva

Halászi kiemelkedően magas pontszámot ért el!

A diagnózis a tervezésről, célok tisztázásáról, célok és feladatok nyomon

követhetőségéről, és számon kérhetőségéről szólnak. Elsősorban azonban nem a

törvényi, illetve munkaköri leírásokban szereplő célokkal foglalkozik, hanem a

szervezet távlati, stratégiai céljaival, azok osztályokra, egyénekre bontásával, illetve a

munkavégzés minőségével, kapcsolatos célokkal és tervezéssel, melyek ebben a

szektorban általában kevéssé vannak jelen.



„Innovatív körjegyzőség – Halászi Község Polgármesteri Hivatalának szervezetfejlesztése”
ÁROP-1.A.2/A-2008-167

24



„Innovatív körjegyzőség – Halászi Község Polgármesteri Hivatalának szervezetfejlesztése”
ÁROP-1.A.2/A-2008-167

25

Hivatali eljárások felülvizsgálata:

Látható, hogy az államigazgatási feladatokkal kapcsolatban kevésbé vannak jelen

stratégiai és minőségi célok, mint a fejlesztési feladatokkal kapcsolatban, ami

természetes jelenség, hiszen míg előbbi eredményei nem látványosak a lakosság

számára, „akkor működnek jól, ha nincs probléma” – ezt az emberek általában

természetesnek veszik, míg a fejlesztéssel kapcsolatos feladatok látványosak a

lakosság számára. Ez azonban nem jelenti azt, hogy nem lehetne mindkét területen

fejlődni ezekben a szervezeti készségekben! A szervezeti fejlesztési workshopon

kirajzolódott, hogy vannak olyan hivatali eljárások, melyeknél az ügyintézési határidő a

jelen állapotban is a jogszabályban meghatározott ügyintézési határidőn belül történik.

Ezen hivatali eljárásokra vonatkozóan a körjegyzőség helyi rendelet alkot, melyben

meghatározza, hogy az adott ügyintézési határidőt hány napra csökkenti le. A

tanulmány késztésének szakaszában a csökkenthető eljárások számbavétele történt

meg, a záró projekt beszámolóban mutatjuk be a konkrét megvalósulást.

Szervezeti és Működési Szabályzat
Halászi – Máriakálnok - Püski Községek Körjegyzőségének Szervezeti és Működési

Szabályzatának megalkotására a megalakulást követően került sor, az SZMSZ

aktuális, ennek módosítása szakmailag nem indokolt.

A körjegyzéket alkotó települések rendelkeznek Szervezeti és Működési

Szabályzattal.  Mindhárom SZMSZ felülvizsgálatára a 2006. október 1-i választásokat

követően sor került, azonban az egységes szerkezetbe foglalás nem történt meg.

Jelen tanulmány készítésekor a Megrendelő kérésére átvizsgáltuk a körjegyzőség és

a települések Szervezeti és Működési Szabályzatát és javaslatot tettünk a

módosításra. A Megrendelő- szakmailag is indokoltható módon – azt a döntést hozta,

hogy a még egy évig hivatalban lévő testületek nem fogadnak el olyan módosítást,

melynek kötelezettségvállalásai már a következő évben felálló testületet érintik. A

2010-es önkormányzati választásokat követően azonban ismét célszerű  egy átfogó

felülvizsgálatot végezni, melyet követően a régi, sokszor módosított SZMSZ-ek helyett

egy-egy új rendelet kerülne elfogadásra.
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A könnyebb kezelhetőség érdekében megfontolandó, hogy a három önkormányzat új

Szervezeti és Működési Szabályzati egységes elvek alapján és hasonló szerkezet

szerint épüljenek fel (amennyiben ez mindhárom testület elképzelésével találkozik).

Köztudott hogy a kormányzat ösztönözni kívánja a körjegyzőségek létrehozatalát.

Ennek ellenére sajnos meg kell állapítani, hogy e tekintetben a jogi szabályozás

továbbra is rendkívül hiányos: a körjegyzőségekre nézve a központi jogszabályok meg

lehetősen homályos, bizonytalan szabályokat tartalmaznak. A körjegyzőség

fenntartására központi költségvetésből adott finanszírozás mértéke az előző évhez

viszonyítva 2009-ben csökkent és elképzelhető, hogy az önkormányzatokat érintő,

július hónapra prognosztizált újabb megszorítások miatt a közeljövőben is tovább

csökkenhet.

A létszám a jelenlegi struktúra – azaz az önállóan működő hivatali egységek -

fenntartása mellett a továbbiakban már nem csökkenthető anélkül, hogy az a

feladatellátás biztonságát ne veszélyeztetné. Ugyanakkor a munkaterhek belső

elosztása területén még vannak a körjegyzőnek lehetőségei, illetve kötelezettségei,

mivel a köztisztviselők leterheltsége nem egyenletesen alakul. Sajnos továbbra is

elmondható, hogy munkák végrehajtása során a kötelezően végrehajtandó,

adminisztratív jellegű – sokszor feleslegesnek tűnő – központi feladatok túlsúlya a

jellemző.
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Az eredmények témakörök szerinti bontásban:
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Az eredmények összegzése (mennyiségi mutatók):

A diagnózis által vizsgált jelenségek közül el kell választanunk azokat, melyek az

önkormányzatok általános működéseinek sajátosságaiból következnek, illetve azokat,

melyek tényleges fejlesztendő területként jelentkeznek!

Az első körbe soroljuk a szervezeti célok egyéni célokká formálását, illetve az egyéni

szintű tervezést, melyek az államigazgatási területen általában nehezen értelmezhető

kérdések, inkább osztály vagy hivatal szintű célokkal és tervezéssel találkozunk. Az itt

található alacsony pontszámok ezért kevésbé jelző értékűek.
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Ügyfélszolgálati tevékenység

4

A hazai közigazgatásban elsőként a 70-es évek elején megfogalmazott korszerűsítési

célok – mint a hatékonyság növelése, egyszerűsítés, ügyfélkomfort – még mindig

érvényesek, de újakkal egészülnek ki, és egy egészen más eszköztár áll a

megoldáshoz rendelkezésünkre. Ez utóbbiak közül a leglátványosabb az

infokommunikációs technológiák gyakorlati alkalmazása, ami feloldja a szervezeti,

térbeli koncentráció korábbi természetes kényszerét. Leegyszerűsítve, a megoldások

fókuszában ma már nem az új típusú irodarendszer, hanem az ügyfeleket közvetlenül

érintő tevékenységek funkciórendszere áll.

A 70-es évek elejétől kibontakozó ún. Közigazgatás-korszerűsítési mozgalom

figyelmének egyik fókusza az ügyfél, mint a közigazgatási eljárás alanya, érintettje

volt. A munkamérések, munkaidőmérlegek tapasztalatai szerint a helyi

közigazgatásban az időráfordítások mintegy kétharmadát tette ki a hatósági

ügyintézés, s ezen belül az érdemi munkával – határozathozatal – közel azonos

munkaterhet jelentett az ügyfelek érdeklődése.

4 Gáspár Mátyás: A korszerű ügyfélszolgálati rendszerek szervezése és működése, BP. 2008.



„Innovatív körjegyzőség – Halászi Község Polgármesteri Hivatalának szervezetfejlesztése”
ÁROP-1.A.2/A-2008-167

30

Az ügyfelekkel való foglalkozás a szakigazgatási tevékenységben „feloldva”, minden

egyéb – tervező, szervező, szakértői stb. – feladattal keveredve, a munkatársak

egyéni felkészültségétől, személyi adottságaiktól függően meglehetősen eltérő

színvonalú volt még egy szervezeten belül is. Abban az időben – tehát a 70-es évek

elején – születtek az első közigazgatási ügyfélszolgálati irodák, az ügyfelek

kiszolgálását célzó hatékony megoldások (nyomtatványok, beadványminták

elterjedése, az ügyfélkiszolgálás szabályozása, rövidített ügyintézési idők

meghatározása). Az elkülönült ügyfélszolgálati tevékenység, mint új munkakör az

igazgatási munka hatékonyságát fokozó szakosodás (specializáció,

munkamegosztás) eredménye. Napjainkban a korszerű ügyfélszolgálat jogos elvárása

az adóforintjait befizető állampolgárnak, s a kiszolgáló funkció helyett sokkal inkább a

lakosságnak szolgáltató ügyintés jelenik meg. Az adott hivatalt- s ezzel együtt

természetesen a választott döntéshozókat is leginkább az ügyfélszolgálat minősége

alapján ítélik meg, hiszen ez a leginkább látványos pontja a polgármesteri hivatalok

tevékenységének. Ráadásul, főként kistelepüléseken még erősebben megjelenik a „mi

hivatalunk” érzés- tehát míg egy adóhatóság, földhivatal esetén elfogadott az

ügyfélfogadási idő korlátozott volta, addig a polgármesteri hivataloktól a helyi lakosság

gyakran az állandó rendelkezésre állást várja el.

Szervezeti belső szabályozás

Az ügyfélszolgálati funkció szabályozási rendszere szerves részét képezi a

közigazgatás átfogó és szervezeti szintű szabályozási rendszerének. A szabályozás

akkor lesz hatékony szervezeti szinten, ha az megfelelően integrálódik a belső

szabályozási rendszerbe. Ezért módszeresen át kell tekinteni, hogy milyen belső

szabályozási dokumentumokban (az SZMSZ-től a munkaköri leírásokig), hol, milyen

normatív tartalmak jelenhetnek meg az ügyfélszolgálati működéssel kapcsolatosan.

Halászi körjegyzőségénél az ügyfélszolgálati feladatot ellátó munkatársak munkaköri

leírása pontosan tartalmazza a szükséges elvárásokat. A szabályozás nem csak a

belső viszonyokat, hanem a külsőket is érinti. Alapszabály, hogy a közönségre

vonatkozóan jogot és kötelezettséget csak helyi rendelet, törvény, vagy ennél

magasabb szintű jogszabály állapíthat meg, a hivatali belső szabályozások ilyet nem



„Innovatív körjegyzőség – Halászi Község Polgármesteri Hivatalának szervezetfejlesztése”
ÁROP-1.A.2/A-2008-167

31

tartalmazhatnak.5 Az ügyfélszolgálat belső szabályozásának alapkérdései,

sajátosságai :

 Kit tekint a szervezet ügyfélének, ill. közönségének? Ez határozza meg

döntően az ügyfélkapcsolatok belső szabályozásának tartalmát. A szolgáltató

közigazgatás értékrendjéből a tágabb értelmezés következik, mert minden

külső kapcsolatban van bizonyos fokú szolgáltatási tartalom.

 Nem csak egyes, kifejezetten az ügyfelekkel foglalkozó szervezeti egységre,

hanem a közönségérzékenység tartalmának és mértékének megfelelően egész

szervezetre vonatkozóan tartalmaznak előírásokat.

 Előírásai – a fentebbi megszorítással – az ügyfelekre is vonatkoznak, ezért a

szabályozás címzettje a közönség is. Ez sajátos követelményeket támaszt a

szabályok megfogalmazásával és kommunikációjával szemben.

5 Természetesen értelmezhetik, részletesebben szabályozhatják a közönségre vo natkozó előírásokat, de nem
írhatnak elő azokból nem következő kötelezettségeket, rendeleti, törvényi vagy magasabb felhatalmazás nélkül
nem korlátozhatják a polgárok jogait, s nem adhatnak többletjogokat sem.
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Szervezeti egységek közötti és személyközi együttműködések

A célok elérése érdekében a körjegyzőség munkatársai közösen tesznek

erőfeszítéseket. A diagnózis megállapítása alapján a munkatársak 80% oly módon

dolgozik együtt, hogy azonosítják és közösen megoldják a problémákat. A személyes

interjúk és a hivatal munkatársaival más fejlesztési projektek kapcsán történő

együttműködésünk tapasztalatai is azt támasztják alá, hogy személyes konfliktusok

nem nehezítik a munkavégzést, a köztisztviselők operatív feladataik megoldására

tudnak koncentrálni.

Fejlesztendő területként emelkedik ki a csoportok között együttműködés fejlesztése,

az egyéni teljesítmények láthatóbbá tétele, ezáltal a számonkérési lehetőség

növelése. A szervezetnek gyakorlatilag nincsenek olyan mérőszámai, melyek

segítségével a szervezet teljesítménye mindenki számára követhető. Fontos

fejlesztendő terület még a szervezet stratégiai céljainak egyértelművé tétele.

Ezeket a megállapításokat a személyes interjúk is alátámasztják.
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Információáramlás, vezetői információs rendszer

Látható erőssége a szervezetnek a hivatal és a vezetés felé való elköteleződés, mely

kiemelkedően magas pontszámot (92) ért el.

Figyelmeztető jelzés lehet a szervezet megbízhatóságára adott alacsony pontszám

(31) – ne feledjük, ezt a szervezet dolgozói adták!

Fejlesztési javaslat:

Mivel a körjegyzőség több településen, épületben működik mind a személyes

találkozásokkal, mind pedig a fejlett infokommunikációs eszközök alkalmazásával

lehetőséget kell biztosítani arra, hogy mindenki hozzájusson a hatékony munkavégzés

előfeltételeként a szükséges és elégséges információkhoz.  A szervezetfejlesztési

workshopon felmerült a személyes találkozások gyakoriságának növelése, hivatali

értekezleti rendszer bevezetése. Jelenlegi nincs strukturált hivatali értekezleti

rendszer, a jövőben a havonta egyszer megtartott apparátusi értekezleti rendszer

kerül bevezetésre.
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A munkatársak elkötelezettsége valószínűleg magyarázható azzal is, hogy a település

vezetői, a jegyző illetve a polgármesterek részéről pozitív hozzáállást tapasztalanak,

úgy érzik, hogy támogatják munkájukat.
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Az eredmények összegzése (minőségi mutatók):

A munkatársak által megfogalmazott célok:
A következő gyűjtésben összefoglaljuk azon célokat, melyeket a kitöltők saját

szavaikkal fogalmaztak meg a hivatal céljaiként. A gyűjtés mennyiségi sorrendbe

állítva látható, így nemcsak az látható, hogy egyáltalán milyen célok jelennek meg az

emberek fejében, de az is, hogy melyek a leginkább megértett és elfogadott célok!

6 cél – csoportot azonosítottunk, mindegyikhez a szó szerinti megfogalmazásokat

gyűjtöttük csokorba.

A működésképesség megőrzése

 takarékos gazdálkodás

 költségvetési keret takarékos felhasználása

 Tervezett költségvetés betartása

 Tervezett költségvetés betartása

 Hatékony gazdálkodás

 Feszített gazdálkodás, ésszerű költekezés

 pénzügyi források megfelelő felhasználása

 Költséghatékonyság

 Máriakálnok - költségvetés stabilitásának megőrzése

 Püski - költségvetés stabilizálása

 Költségvetés betartása

A lakosság magas szintű kiszolgálása

 minden területen a pontos határidők betartása

 községben élők életminőségének fenntartása, javítása

 Pontos, törvényes munkavégzés

 ügyfelek maximális kiszolgálása

 ügyfél orientáltság

 ügyfél centrikusság

 ügyfélbarát munkavégzés

 szolidaritás

 jó, segítőkész együttműködés

 állandó kapcsolat a lakossággal
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Önkormányzati fejlesztések

 Iskola felújítás

 Infrastruktúrafejlesztés

 Útfelújítás

 Beruházások megvalósítása

 megkezdett beruházások, pályázatok befejezése

 Halászi - iskola felújítás

 fedezettel lekötött fejlesztések megvalósítása

Pályázatok, projektek megnyerése, sikeres lebonyolítása

 pályázatok beadása

 megkezdett beruházások, pályázatok befejezése

 Támogatások igénylése

 TÁMOP

Munkahelyteremtés és megőrzés

 Munkahelymegtartás

Államigazgatási feladatok ellátása

 Tagintézmények lehetőség szerinti megtartása

Mérőszámok, melyek a hivatal működését mérik

A kitöltők választ adtak arra kérdésekre, hogy milyen mérőszámok jelzik a hivatalok

működésének sikerességét.

 Sikeres pályázatok

 beadott pályázatok

 költségvetés többlete

 Anyagi fedezet rendelkezésére állása

 határidőhöz nem kötött munka elvégzésének szintje

 szabadságok

A válaszokból az látszik, hogy a munkatársak tisztában vannak a sikerokozó

tényezőkkel, az XQ többi adata alapján azonban megállapítható, hogy ezek

mérhetősége és menedzselése fontos fejlesztendő terület.
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A 2 legfontosabb eredményeket jelző mérőszám csoport a következő:

 A település pénzügyi mutatói (fejlesztési keret, költségvetési hiány stb.)

 A pályázatok és projektek haladása

Megállapítható, hogy a túlburjánzott bürokráciajelentős nehezítő tényező a feladatok

megvalósításában. Nemcsak a halászi körjegyzőségre, hanem általánosan is

elmondható, hogy a polgármesteri hivatalok munkatársainak sok olyan központi,

például adatközlési feladatot kell ellátniuk, melynek gyakorlati haszna nehezen válik

érezhetővé, a lakosság nem érzékeli, hogy állampolgári ügyeinek intézését segítené

az a feladat, melyet a hivatalok dolgozói a központi feladatok ellátásával végeznek.
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A felmérés alapján kijelenthető az is, hogy a munkatársak is úgy látják, hogy sokszor

kell lényeges feladatokat félretenniük azért, mert kötelezően előírt bürokratikus

munkát kell végezniük. A három leginkább akadályozó tényező közül a bürokráciát

emelték ki legtöbben, ezt követően a túl magas munkateher illetve az erőforrások

hiánya jelentkezik nehezítő tényezőként. Beszédes ugyanakkor az az adat is, hogy a

tisztázatlan munkafolyamatok is nehezítik a szervezetet céljai elérésében, ez olyan

pont, melynek fejlesztésével növelhető lehet a hatékonyság.
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Fejlesztési javaslatok:

 Ügyintézési idő betartása

Mivel a körjegyzőség kis településen működik, a lakossággal, az ügyfelekkel való

viszony is sokkal közvetlenebb. Ez sok esetben segíti a munkavégzést, azonban az

ügyfélfogadási idő betartását nehézzé teszi. Hiába van úgynevezett zárt nap a

hivatalban, ha betartása, betartatása nem megoldott. A szervezetfejlesztési illetve az

ügyfélfogadási tréningen megfogalmazódott igényt – a zárt nap betartását a hivatal

vezetőit is jogosnak ítélték. A jövőben ügyfélfogadási időponton kívül csak

halaszthatatlan ügyben történik ügyintézés – pl. pályázatokhoz szükséges igazolások

kiadása, egyébként a zárt nap a megkezdett ügyek adminisztrációjára, hivatali

eljárások végig vitelére lesz fenntartva. Mindez az ügyfelek érdekét szolgálja, hiszen

az ügyintézésében folyamatosan megszakított munkatárs a jövőben a zárt napot

nyugodt munkára, a folyó ügyek gyorsabb elintézésére tudja szánni, mely az

ügyintézési idő rövidítését eredményezi.

A Körjegyzőség ügyfélfogadási rendje Halászi községben:

Napok Jelenlegi ügyfélfogadás Javasolt ügyfélfogadás

Hétfő 8.00-12.00, illetve 13.00-16.00 8.00-12.00, illetve 13.00-16.00

Kedd nincs Nincs – betartásáról a jegyző

gondoskodik

Szerda 8.00-12-00, illetve 13.00-17.00 8.00-12-00, illetve 13.00-17.00

Csütörtök 13.00-16.00 Nincs – betartásáról a jegyző

gondoskodik

Péntek 8.00-12.00 8.00-12.00
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A Körjegyzőség ügyfélfogadási rendje Máriakálnok településen

Napok Jelenlegi ügyfélfogadás Javasolt ügyfélfogadás

Hétfő 8.00-12.00 8.00-12.00

Kedd Nincs Nincs

Szerda 8.00-12-00, illetve 13.00-17.00 8.00-12-00, illetve 13.00-17.00

Csütörtök Nincs Nincs

Péntek 8.00-12.00 8.00-12.00

A Körjegyzőség ügyfélfogadási rendje Püski településen

Napok Jelenlegi ügyfélfogadás Javasolt ügyfélfogadás

Hétfő 8.00-12.00, illetve 13.00-16.00 8.00-12.00, illetve 13.00-16.00

Kedd 8.00-12.00, illetve 13.00-16.00 8.00-12.00

Szerda 8.00-12-00, illetve 13.00-17.00 8.00-12-00, illetve 13.00-17.00

Csütörtök Nincs Nincs

Péntek 8.00-12.00 8.00-12.00

A települési képviselőket soron kívül, munkaidőben bármikor fogadni kell.

Halaszthatatlan ügyekben (pl.: haláleset), amely esetekben az azonnali ügyintézés

elmaradása jelentős érdek- és jogsérelemmel jár, az ügyfélfogadás ideje egybeesik a

munkaidővel. Ennek elbírálására a körjegyző jogosult.
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 Információs polc létrehozása

Szintén az ügyintézési határidő csökkentését eredményezi a legfontosabb

nyomtatványokat tartalmazó polc létrehozása –így várakozás alatt az ügyfelek

megkezdhetik az adatok kitöltését, így gyorsabbá válik az ügyintézés.

 Nyomtatványok közzététele a honlapon

Következő lépésként nemcsak papíron, hanem elektronikusan is elérhetővé válnak a

nyomtatványok. Minderre a körjegyzőség honlap fejlesztésével párhuzamosan kerül

sor. Az elektronikus ügyintézésre egyre nagyobb az igény, ennek az elvárásnak

Halászi körjegyzősége is szeretne minél hamarabb megfelelni, s a technikai feltételek

biztosítását követően lehetővé kívánják tenni a távolból történő ügyintézést is .

 Irattárazás kérdésének megoldása

A körjegyzőséghez tartozó valamennyi településen fontos az egységes szerkezetű,

nyomon és visszakereshető irattárazás megoldása. A teljes irattár kiépítésének anyagi

korlátai is vannak, várhatóan erre ebben az évben nem tud sor kerülni.

 Teljesítmény értékelési rendszer kidolgozása

Teljesítménymérés indikátorokkal (pl. segély átutalás átfutási ideje, ügyfélforgalom

száma, határidőn belül elkészült ügyiratok száma, határozatok száma) Ellenőrzési és

számonkérési rendszer hatékonyabbá tétele. Vezetők felkészítése a teljesítmények

menedzselésére, visszajelzésére
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Innovatív körjegyzőség – Halászi Község Polgármesteri Hivatalának
szervezetfejlesztése című projekt egyik eleme, a szervezetfejlesztési tanulmány.

A szervezeti működés felülvizsgálatának célja, hogy áttekintse, jelenleg milyen

„állapotban” van a szervezet, hol szükséges beavatkozni, milyen fejlesztésekre,

képzésre, tanácsadásra van szükség. A tanulmány zárógondolataként elmondható,

hogy a körjegyzőség a vizsgált más polgármesteri hivatalokhoz viszonyítva nagyon jó

„állapotban” van, mindez azonban nem azt jelenti, hogy ne lenne szükség és

lehetőség a továbblépésre, fejlődésre. Kijelenthető, hogy a szervezet legnagyobb

erőssége a humánerőforrás, azaz az emberkincs: a szakmailag jól felkészült,

elkötelezett, településeikért tenni akaró munkatársak, jegyző, polgármesterek és

képviselők, akik együttműködésükkel példát is mutatnak a hasonló formában működő

településeknek. A készségek, képességek folyamatos fejlesztése segí ti a

munkatársakat a pozitív attitűd megtartásában, a folyamatok felülvizsgálata,

átláthatóbbá tétele, egyszerűsítése pedig a hatékony munkavégzés mellett az ott élő

polgárok érdekeit is szolgálja!
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Melléklet

Halászi- Máriakálnok-Püski Községek
Körjegyzőségének

Szervezeti és Működési Szabályzata6

Halászi, Máriakálnok és Püski Községek Önkormányzatai 2008. április 1. napjától - a
helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 38. §-ában meghatározott
feladatok ellátására - körjegyzőség létesítését és fenntartását határozták el, amelynek
belső szervezetét, munkarendjét, ügyfélfogadási rendjét az alábbiak szerint hagyják
jóvá:

I. A Körjegyzőség jogállása

1. A körjegyzőség hivatalos megnevezése: Halászi- Máriakálnok-Püski Községek
Körjegyzősége (a továbbiakban: Körjegyzőség)

2. A Körjegyzőség székhelye: 9228 Halászi, Kossuth Lajos utca 38.

3. A Körjegyzőség ügyfélfogadási helyei: 9231 Máriakálnok, Rákóczi utca 6.
9235 Püski, Felszabadulás utca 5.

4. A Körjegyzőség jogállása:
A Körjegyzőség jogi személyiséggel rendelkező, az államháztartás működési rendjéről
szóló 217/1998. (XII.30.) Korm. rendelet 14.§ (2) bekezdése értelmében önállóan
gazdálkodó költségvetési szerv. Az előirányzatai felett teljes jogkörrel rendelkezik.

5. A Körjegyzőség gazdálkodása:
A Körjegyzőség működéséhez szükséges bevételi és kiadási előirányzatokat a
Körjegyzőség költségvetése tartalmazza, amelyet az érintett önkormányzatok
Képviselő-testületei együttes ülésen fogadnak el.

6. A Körjegyzőségre vonatkozó egyéb adatok:

- Alapításának időpontja: 2008. április 1.
- Költségvetési számlaszáma: 58600214-11158217 (számlavezető pénzintézet:

Halászi Takarékszövetkezet)
- Adószáma: 1-5763198-1-08

6 Jóváhagyta:
- Halászi  Község Önkormányzatának Képviselő-testülete: 42/2008. (V.29.) határozat
- Máriakálnok Község Önkormányzatának Képviselő-testülete: 35/2008. (V.29.) határozat
- Püski  Község Önkormányzatának Képviselő-testülete: 30/2008. (V.29.) határozat
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- Törzskönyvi nyilvántartási száma: 7631194

II. A Körjegyzőség szervezeti felépítése:

A Körjegyzőség létszáma 13 fő. A szervezeti felépítés az alábbiak szerint alakul:
1 fő körjegyző
4 fő pénzügyi ügyintéző
3 fő igazgatási ügyintéző
3 fő adóigazgatási ügyintéző
1 fő adminisztrátor
1 fő hivatalsegéd

A körjegyzőség élén a körjegyző áll. A köztisztviselők - illetve a hivatalsegéd -
egymással mellérendeltségi viszonyban állnak.

III. A Körjegyzőség
irányítása, vezetése, működése

1. A Körjegyzőség irányítása:
A polgármesterek a képviselő-testületük döntései szerint és saját önkormányzati
jogkörükben irányítják a Körjegyzőséget.
A polgármesterek - a körjegyző javaslatainak figyelembe vételével - meghatározzák a
körjegyzőség feladatait

- az önkormányzatuk munkájának szervezésében,
- a döntések előkészítésében és
- végrehajtásában.

A polgármesterek - szintén a körjegyző javaslatára - előterjesztést nyújtanak be a
képviselő-testületeknek a körjegyzőség

- belső szervezeti tagozódásának,
- munkarendjének, valamint
- ügyfélfogadási rendjének meghatározására.

2. A Körjegyzőség vezetése:
A Körjegyzőséget a körjegyző vezeti, ennek keretében különösen:

- megszervezi a Körjegyzőség munkáját, a Körjegyzőség dolgozói részére
szükség szerint munkaértekezletet tart,
- elkészíti a Körjegyzőség működéséhez szükséges belső szabályzatokat és
gondoskodik arról, hogy az érintettek ezeket megismerjék és betartsák,
- a Körjegyzőséghez tartozó köztisztviselők, illetve a hivatalsegéd munkájára
vonatkozóan szükség szerint egyedi utasításokat ad,
- a jelen szabályzatban meghatározott korlátozások mellett gyakorolja a
munkáltatói jogokat a Körjegyzőséghez tartozó köztisztviselők, illetve a
hivatalsegéd vonatkozásában, elkészíti az e dolgozókra vonatkozó munkaköri
leírásokat,
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- az adatvédelmi szabályoknak megfelelően kezeli a Körjegyzőséghez tartozó
köztisztviselők, illetve a hivatalsegéd személyi anyagát, gondoskodik arról,
hogy az e szabályzat 1. számú mellékletében meghatározott munkaköröket
betöltő személyek vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségüknek eleget tegyenek,
- szervezi és ellenőrzi köztisztviselők szakmai képzését,
- előkészíti a Körjegyzőséggel kapcsolatos Képviselő-testületi, illetve
polgármesteri hatáskörbe tartozó döntéseket és gondoskodik azok
végrehajtásáról.

3. A munkáltatói jogok gyakorlása:
3.1. A körjegyző feletti munkáltatói jogok gyakorlása:
A körjegyzőt - pályázat útján - a képviselő-testületek együttes ülése nevezi ki.
A körjegyző feletti egyéb munkáltatói jogokat – Máriakálnok és Püski községek
polgármesterének egyetértésével - Halászi község polgármestere gyakorolja.

3.2. A köztisztviselők – bele nem értve a körjegyzőt – feletti munkáltató jogok
gyakorlása:
A körjegyző gyakorolja a munkáltatói jogokat a Körjegyzőség köztisztviselői, illetve a
hivatalsegéd tekintetében.
A köztisztviselő munkavégzési helye alapján érintett polgármester egyetértése
szükséges:

- a kinevezéshez,
- felmentéshez,
- jutalmazáshoz

4. A Körjegyzőség működése:

4.1. A munkarend
A Körjegyzőség köztisztviselőinek munkarendje:
- hétfőtől, kedden és csütörtökön – 730-1600 óráig,
- szerdán 730-1700 óráig
- pénteken 730-1230 óráig
tart, amely magában foglalja a munkaközi szünetet is (ebédidő), melynek időtartama:
30 perc.

A körjegyző a köztisztviselő kérelmére engedélyt adhat a fenti munkarendtől való
eltérésre azzal, hogy a köztisztviselő heti munkaideje ebben az esetben is 40 óra kell,
hogy legyen. A hivatalsegéd munkarendjét a körjegyző külön állapítja meg.

Túlmunka végzése esetén szabadidőt a körjegyző, illetve távolléte esetén átruházott
hatáskörben az általa megbízott köztisztviselő engedélyezhet.

4.2. Az ügyfélfogadás rendje a Körjegyzőség székhelyén és a székhelyen kívül

4.2.1. A Körjegyzőség ügyfélfogadási rendje Halászi községben:

Napok Időtartam
Hétfő 8.00-12.00, illetve 13.00-16.00
Kedd nincs
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Szerda 8.00-12-00, illetve 13.00-17.00
Csütörtök 13.00-16.00
Péntek 8.00-12.00

4.2.2. A Körjegyzőség ügyfélfogadási rendje Máriakálnok településen

Napok Időtartam
Hétfő 8.00-12.00
Kedd nincs
Szerda 8.00-12-00, illetve 13.00-17.00
Csütörtök nincs
Péntek 8.00-12.00

4.2.3. A Körjegyzőség ügyfélfogadási rendje Püski településen

Napok Időtartam
Hétfő 8.00-12.00, illetve 13.00-16.00
Kedd 8.00-12.00, illetve 13.00-16.00
Szerda 8.00-12-00, illetve 13.00-17.00
Csütörtök nincs
Péntek 8.00-12.00

4.2.4. A körjegyző ügyfélfogadási rendje:

Napok Időtartam Település
Hétfő 8.00-12.00, illetve

13.00-16.00
Máriakálnok, illetve
Halászi

Kedd páratlan heteken:
8.00-12.00

páros heteken:
13.00-16.00

Püski

Püski
Szerda páratlan heteken:

8.00-12-00, illetve
13.00-17.00

páros heteken
8.00-12.00, illetve
13.00- 17.00

Máriakálnok, illetve
Halászi

Halászi, illetve
Máriakálnok

Csütörtök 13.00-16.00 Halászi
Péntek 8.00-12.00 Halászi

4.2.5. Az ügyfélfogadás speciális szabályai

A települési képviselőket soron kívül, munkaidőben bármikor fogadni kell.

Halaszthatatlan ügyekben (pl.: haláleset), amely esetekben az azonnali ügyintézés
elmaradása jelentős érdek- és jogsérelemmel jár, az ügyfélfogadás ideje egybeesik a
munkaidővel. Ennek elbírálására a körjegyző jogosult.
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5. A helyettesítés szabályozása:
A körjegyzőt – legfeljebb 30 napi távollét esetén - az általa kijelölt köztisztviselő
helyettesíti. E kijelölés tényét az érintett köztisztviselő munkaköri leírásában
szerepeltetni kell a helyettesítésre vonatkozó esetleges korlátozások feltüntetése
mellett. A körjegyző 30 napot meghaladó távolléte esetén helyettesítésére külön
megállapodás alapján a polgármesterek együttesen olyan személyt bíznak meg, aki a
körjegyzői állás betöltésére vonatkozó jogszabályi feltételeknek megfelel. Az
ügyintézők a munkaköri leírásukban foglaltak szerint helyettesítik egymást.

6. Ügyiratkezelés, ügyintézés:
A Körjegyzőség ügyiratkezelésére vonatkozó szabályokat külön szabályzat határozza
meg, melyet a körjegyző ad ki.

7. Kiadmányozási rend:
A Körjegyzőség kiadmányozási rendjét külön szabályzat határozza meg, melyet a
körjegyző ad ki.

8. A pénzgazdálkodási jogkörök gyakorlása:
A Körjegyzőség tekintetében a kötelezettségvállalás, ellenjegyzés, utalványozás és
érvényesítés szabályait a szerv gazdálkodási előírásait tartalmazó számviteli
szabályzatgyűjtemény tartalmazza, melyet a körjegyző ad ki.
A körjegyző gondoskodik továbbá a folyamatba épített előzetes és utólagos vezetői
ellenőrzés rendszerének kialakításáról, az erről szóló szabályzat elkészítéséről,
aktualizálásáról betartásáról és betarttatásáról.
A Körjegyzőség vonatkozásában a belső ellenőrzés feladatait - külön szerződés
alapján - erre feljogosított szerv útján kell ellátni.

9. A Körjegyzőség és a Képviselő-testület kapcsolata:
A Körjegyzőség képviselő-testületek működésével kapcsolatos feladatait a munkaköri
leírások tartalmazzák.
A Körjegyzőségnek gondoskodni kell a képviselő-testületi ülések:

- meghívóinak,
- előterjesztéseinek,
- jegyzőkönyveinek elkészítéséről, valamint
- a döntések végrehajtásáról.

Az előterjesztések elkészítési, illetve döntés-előkészítési munkáiban a körjegyző
utasítása alapján a Körjegyzőség valamennyi dolgozója köteles közreműködni.

10. Bélyegzők:
A hivatalos bélyegző szükséglet felméréséről, majd igény esetén a megrendeléséről a
körjegyző gondoskodik.
A használatba adott bélyegzőkről nyilvántartást kell vezetni. A nyilvántartó a
használatba adott bélyegzők meglétét évente ellenőrizni köteles. A használatba adás
során a bélyegzőlenyomat feltüntetése mellett a bélyegző átvételéről az átvevő
nyilatkozatot ír alá.
Ha valamely dolgozó a rábízott bélyegzőt elveszíti, köteles erről írásban jelentést
tenni. A körjegyző köteles az elvesztés körülményeit megvizsgálni.
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Az elhasználódott, megrongálódott, feleslegessé váló bélyegzőt jegyzőkönyv felvétele
mellett meg kell semmisíteni. A jegyzőkönyvet a nyilvántartás mellékleteként meg kell
őrizni.
Ha megszűnik a bélyegzőt kezelő köztisztviselő közszolgálati jogviszonya, a bélyegző
visszaadását az átvevő nyilatkozaton igazolni köteles.
A körjegyzőnek gondoskodnia kell arról, hogy a hivatalos bélyegzők megfeleljenek a
szerv hivatalos adatainak (név, székhely stb.).

11. A köztisztviselők jutalmazása és egyéb juttatásai
A Körjegyzőség köztisztviselőinek jutalmazására és egyéb juttatásaira az érintett helyi
önkormányzatok rendeletei, illetve a körjegyző által kiadott közszolgálati szabályzat
irányadóak.

12. A sajtóval való kapcsolattartás rendje:
A Körjegyzőség nevében, illetve a Körjegyzőség egészét érintő kérdésekben a
sajtónak a polgármester, az alpolgármester, a körjegyző, valamint az általuk
esetenként kijelölt köztisztviselő adhat tájékoztatást.
Az érdemi ügyintézést végző köztisztviselők feladatkörükbe tartozóan a körjegyző által
adott felhatalmazás alapján tehetnek sajtónyilatkozatot.

IV. A Körjegyzőség alapvető feladatai

A Körjegyzőség feladatait jogszabály, a képviselő-testület, a polgármester és a
körjegyző határozza meg.

A Körjegyzőség feladatellátása során az egyes tevékenységeket a köztisztviselők,
illetve a hivatalsegéd munkaköri leírásuk alapján végzik.

A körjegyző évente beszámol minden képviselő-testületnek a körjegyzőség
munkájáról.

V. Záró rendelkezések

A Körjegyzőség szervezeti és működési szabályzata 2008. június 1-jén lép hatályba,
egyidejűleg a kérdést szabályozó korábbi intézkedések hatályukat vesztik. A
körjegyző köteles gondoskodni arról, hogy a jelen szervezeti és működési
Szabályzatban foglalt szabályokat a Körjegyzőség köztisztviselői, illetve a
hivatalsegéd megismerjék és betartsák.
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1. számú melléklet

Vagyonnyilatkozat-tételre kötelezettek köre

Az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekről szóló 2007. évi CLII. törvény
szerint a Körjegyzőségen belül az alábbi munkakörökben dolgozóknak kell
vagyonnyilatkozatot tenni:

- körjegyző
- gazdálkodó
- adóigazgatási ügyintéző
- igazgatási ügyintéző


