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Tisztelt Képviselő-testületek! 

A 2013. január 1-jétől működő Kölesdi Közös Önkormányzati Hivatalt fenntartó 

önkormányzatok képviselő-testületei az intézmény költségvetésének elfogadásakor abban 

állapodtak meg, hogy a közös hivatal pénzügyi és szakmai teljesítését a féléves zárás idején 

felülvizsgálják. A felülvizsgálat szükségességét több körülmény is indokolja. Egyrészt az, 

hogy a közös hivatal a jogi szabályozást tekintve is alapvetően új intézmény volt, másrészt az, 

hogy az 5 település először a közös hivatali formában dolgozott együtt.  

Mivel a működés gyakorlati kérdéseiről előbb nem lehetett megalapozott véleményünk, abban 

állapodtunk meg, hogy a bevezető időszakot követően az első fél év működési tapasztalatait 

összegezzük, a jó gyakorlatokat megtartjuk, a szükséges korrekciókat elvégezzük. 

Kérem, hogy a közös hivatal szakmai beszámolóját az alábbiakban tekintsék át. 

 

A  h u m á n  e rő f o r r á s  a l a k u l á s a  

 

Az engedélyezett létszám és annak betöltöttsége 

A Kölesdi Közös Önkormányzati Hivatal 2013. január 1-jén kezdte meg működését. Az öt 

település 1 székhelyén és 3 kirendeltségén a szóban forgó időszakban az engedélyezett 

köztisztviselői létszám – az alapító okirat szerint – 16 fő volt. Ebből 1 jegyző, 1 kiemelt 

köztisztviselő (irodavezető), a kölesdi székhelyen 5 fő, a harci kirendeltségen 3 fő, a medinai 

kirendeltségen 2 fő, a sióagárdi kirendeltségen 4 fő köztisztviselő volt engedélyezett.  

A munkát segítő hivatalsegédek (Kölesd, Medina, Sióagárd) január 1-jétől önkormányzati 

foglalkoztatásban álltak. 

 

A közös hivatali indulás viszonylagosan zökkenőmentesen sikerült, de a korábbi sióagárdi 

jegyző távozásával nem volt aljegyző a rendszerben, és csak április 1-jével sikerült Balogh 

Györgyi irodavezetőnek munkába állnia.  Az, hogy az első 3 hónapban egy emberként kellett 

5 település jegyzői feladatait ellátnom, új rendszerrel, új környezetben, új szabályok között – 

hatalmas megterhelést jelentett, és a később jelentkező késések, csúszások egy része erre az 

időszakra vezethető vissza. 
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Az induláshoz tartozik az is, hogy a kölesdi hivatalból 2013. január 1-jén elment a 

Klebelsberg Intézményfenntartó Társuláshoz 1 fő gazdálkodási előadó, 1 fő adóügyi előadó 

pedig a járási hivatalhoz.  

Tavasz elejétől egy kolleganőnk gyermekáldás okán ment tartós táppénzre. Utódlását egy 

lelkiismeretes, de a közigazgatásban kezdő munkatárs felvételével oldottuk meg. Betanulása 

és a korábbi elmaradások pótlása jelentős energiát és időt kötöttek le. 

A kölesdi gazdálkodási vezető áprilisban nyugdíjba ment, ezzel a kölesdi gazdálkodás 

alapköve esett ki a rendszerből.  

A kölesdi helyzetet tovább nehezítették magánéleti problémák és tartós táppénz, melyek a 

munkavégzésre is hatással voltak.  

Időközben egyéb cserék is történtek a hivatalban. A kölesdi pénzügyes kolleganő az 

óvodatitkári feladatok ellátását választotta, így szeptember 16-ától távozik a hivatalból. A 

sióagárdi gazdasági vezetőnek a bogyiszlói hivatalba történő áthelyezését szeptember 2-án 

kérte írásban a bogyiszlói jegyző, az ő áthelyezése október 14. napjával megtörténik. Az új 

gazdasági vezető október 1-jén áll munkába a sióagárdi kirendeltségen. 

 

Az elmúlt hónapok feszültségben teltek a munkatársak számára (munkahelyek 

megmaradásának kérdése, új rendszer kialakítása, átvariált munkakörök, munkateher 

megnövekedése), de az ebből adódó stresszhelyzeteket viszonylag jól kezelték kollegáink, és 

az ügyfelek mindebből alig-alig vettek észre valamit. Kétségtelen, hogy előfordultak 

ügyintézési hibák, melyeket azonban kivétel nélkül korrigáltunk. 

 

Az év közben jelentkező napi feladatok mellett további komoly megterhelést jelentett a 

hivatali apparátusra az iskolák átadása, a társulások átalakítása, az óvodatársulás létrehozása, 

a központi átalakítások miatti állandó jelentések, az új munkatársak betanulása, a közös 

hivatali szellem kialakítása.  

Az állományban lévő munkatársak lelkiismeretesen helytállnak, de leterheltségük nagy. A 

szabadságok kiadását lassan már csak elméleti lehetőségként ismerjük.  

Medinán, Sióagárdon és Harcon nagyrészt rendben ment az ügymenet, a néhány kialakult 

elmaradás pótlása folyamatban van. 

Jelenleg a kölesdi gazdálkodás rendbetétele történik, a kirendeltségek gazdálkodása 

naprakész.  

Az igazgatási terület jelentős része ellátatlan, a speciális igazgatási feladatok senkinek a 

munkakörében nem szerepelnek, mert reálisan nem volt már kire osztani. 
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A humán erőforrás képzettségi szintje 

Jelenleg a személyi állományból egyetlen ügyintéző sem folytat felsőfokú tanulmányokat. 

A köztisztviselők (I. és II. besorolási osztályba tartozók) a jogszabályban meghatározott 

képesítési követelményeknek eleget tesznek. A hivatal állományából négy köztisztviselő 

rendelkezik felsőfokú iskolai végzettséggel. A középfokú iskolai végzettségűek nagyrészt 

rendelkeznek valamely – a munkakörükhöz előírt – középfokú szakmai képesítéssel is.  

A humán erőforrás munkaköri megoszlása 

A munkaköri megoszlás az elmúlt évhez képest igen jelentős változáson ment keresztül, 

melynek egyik oka a létszámcsökkenés, másik oka pedig a hatáskörök változása volt.  

Ilyen komoly, valamennyi területre kiterjedő átszervezést először kellett levezényelnem. 

Egyfelől azért, mert változott a szervezeti struktúra, a három helyett öt településre bővültünk, 

másfelől, mert változtak a feladatok. 

Utóbbiról annyi elmondható, hogy bár az öt település szintjén a járási hivatalnak átadtunk két 

munkatársat, a tankerületnek egyet, a feladatok, amik átkerültek, még egy köztisztviselő napi 

munkaidejét sem töltik ki. Így a fennmaradó feladatokat a megmaradó munkatársak között 

kellett felosztani, aminek az lett az eredménye, hogy szinte kivétel nélkül mindenki kapott új 

feladatokat. Mindemellett pedig egy nemcsak folyamatosan megújuló, hanem teljesen 

megváltozó, egyes ismert és megkövült jogintézményeket gyökeresen felforgató jogszabályi 

környezettel is szembesülnünk kellett, így nem lehetett rutinból, a megszokott iratmintákkal 

tovább dolgozni. Az idei év első három hónapja éppen ezért a betanulással telt, melyek 

megszervezése komoly feladatot jelentett a vezetés számára, főleg azon követelmény 

fényében, hogy az ügyfelek kiszolgálása zavartalan legyen. 

Az új szervezeti felépítés talán mostanra megszilárdult, hiszen az első néhány betanuló 

hónapban még segítségünkre volt egy nyugdíjas munkatársunk, valamint alkalmanként még a 

megbízással foglalkoztatott munkatársak is segítséget nyújtottak. 

A sok esetben átgondolatlan, kapkodó jogalkotás, az ügyfelek nehéz szociális helyzetéből 

adódó feszültség, az ügyintézőket sújtó bizonytalanság, a romló jövedelmek, az igazgatásra 

fordítható szűkös források miatt a munkakörülmények évről-évre, sőt hónapról-hónapra 

nehezebbé váltak a köztisztviselők számára is.  

Összességében és általánosságban mégis kiemelem, hogy munkatársaim a legjobb tudásuk 

szerint, sokszor szabadidejük feláldozásával is igyekeznek helytállni, jó közszolga módjára. 
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A  t á r g y i  e s z k ö z  e l l á t o t t s á g  a l a k u l á s a  

A hivatal tárgyi eszköz ellátottsága, infrastruktúrája az ellátott feladatokhoz továbbra is 

megfelelő. Kirívó tárgyi eszköz igény a köztisztviselők részéről nem jelentkezett, illetve 

inkább a kis értékű tárgyi eszközök körében történtek beszerzések.  

A számítástechnikai eszközök sajnos egyre jobban amortizálódnak. Ezeket pályázati 

lehetőség hiányában csak esetileg, saját erőből tudjuk pótolni. 

 

T e r v e k  a  j ö vő r e  n é z v e  

Mára világosan látható, hogy minden eseti probléma leszámítása esetén is, a normál működés 

szintjén a 16 fős létszám egyértelműen kevés, a feladatok ellátásához – figyelembe véve 

egyéb befolyásoló tényezőket is – nem elegendő.  

Kérem a tisztelt képviselő-testületeket, hogy a közös hivatal létszámát legalább 1 fővel 

bővíteni szíveskedjenek ahhoz, hogy az alábbiakban részletezett, meggyőződésünk szerint 

racionálisabb és hatékonyabb szervezeti struktúrát meg tudjuk valósítani: 

- Jegyző  

- Aljegyző – az eddigi irodavezető Balogh Györgyi státuszát aljegyzői státuszra 

javasolom módosítani. Balogh Györgyi szorgalmával, hozzáértésével, szakmai 

alázatával és lojalitásával hamar meggyőzte mind a hivatalvezetőt, mind a 

polgármestereket arról, hogy az irodavezetői „próbaidős” időszaka után aljegyzői 

kinevezést kapjon. A közös hivatalban eredetileg is aljegyzői státuszban 

gondolkodtunk, és hasonló nagyságú közös hivatalokban már mindenhol aljegyző 

dolgozik. Kérem ehhez a képviselők támogatását.  

- Gazdasági vezető: Sióagárdon, de az eddiginél szélesebb feladatkörrel: Sióagárdot 

ellátva, a többi önkormányzat felett pedig koordinációs és irányítási jogkört 

gyakorolva a gazdálkodás és pénzügy területén 

- Igazgatási vezető: Kölesd székhellyel, de minden település igazgatását koordinálva, a 

feladatot már állományban lévő, a szervezetből kiválasztott munkatársunk látná el.  

- Harc kirendeltség: 3 fő – eddigi struktúra és munkakörök változatlanul hagyásával 

- Sióagárd kirendeltség: 3 fő – eddigi struktúra és munkakörök változatlanul 

hagyásával, kivéve a gazdálkodási vezetőt 
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- Medina kirendeltség: 2 fő – 1 fő gazdálkodási előadó, 1 fő pénzügy és önkormányzati 

egyéb igazgatás 

- Kölesd székhely: 5 fő  

o 1 fő ügykezelő 

o 1 fő pénzügy és adóügy (Kölesd, Kistormás, Medina vonatkozásában) 

o 1 fő munkaügy, pályázatok, beszerzések 

o 1 fő szociális igazgatás (Kölesd, Kistormás és Medina vonatkozásában) 

o 1 fő gazdálkodás – medinai munkavégzési hellyel 

 

A több településen feladatot ellátó munkatársak foglalkoztatásának finanszírozását a követező 

elszámolásig pontosan kialakítjuk, mikor meglátjuk, hogy a munkakör mely része mennyi 

időt, energiát tölt ki. Addig az alapelv az, hogy a jegyző és az aljegyző közös finanszírozású, 

a további munkatársakat pedig az eredeti feladatellátási hely szerinti önkormányzat 

finanszírozza egyelőre.  

A szervezeti átalakítások a társulási megállapodás és alapító okirat módosítását is igénylik, 

kérem a felhatalmazást, hogy a testületek által megszavazott döntéseket az alapító okiraton 

és a társulási megállapodáson átvezessem, és ezeket azt követően a polgármesterek 

aláírhassák. 

A közeljövőben a közös hivatal megszilárdítását tűztük ki célul: fontos, hogy 

összecsiszolódjon a kollektíva, a munkatársak és a vezetők ismerjék egymást, a dolgozókban 

kialakuljon az összetartozás tudata és a kollegialitás. Mindehhez idő kell, de véleményünk 

szerint jó úton haladunk. 

A 2014. már a választások éve lesz, a felkészülést már idén ősszel meg kell kezdenünk. Ez 

azért is komoly feladat lesz, mert ezt a jogterületet is alapjaiban megreformálták. A 

választások évét csak szakmailag stabil közös hivatallal javasolom megkezdeni. 

 

Ezúton köszönjük a Közös Önkormányzati Hivatal valamennyi dolgozójának munkáját, 

és türelmét, amit az átszervezés és indulás során tanúsítottak. Köszönjük a Polgármester 

Asszony és Urak, a Képviselő-testületek és azok tagjai segítő szándékú hozzáállását, 

támogatását, melyet a hivatali munka feltételeinek megteremtésében, az új hivatal 

létrehozásában nyújtottak számunkra. 

Úgy érezzük, hogy a közös hivatal együttes működtetését, az azt irányító 

hivatalvezetőket és a munkatársakat a polgármesterek és képviselők elfogadták.  

A hivatalon belül a munkatársak jól tudnak egymással dolgozni, kapcsolatainkat az 

elfogadás és a kölcsönös megbecsülés jellemzik.  
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A Képviselő-testületek demokratikus módon működnek együtt, egymás elképzeléseit 

tiszteletben tartják.  

A szükséges korrekciók elvégzése után csak hasonló tartalmú együttműködést 

kívánhatunk a közös hivatalnak.  

 

Kérjük a Tisztelt Képviselő-testületeket, hogy beszámolónkat elfogadni szíveskedjenek. 

 

Határozati javaslat: 

…/2013. (IX. 11.) önkormányzati határozat  

A Közös Hivatal 2013. évi I. féléves tevékenységéről szóló beszámoló 

elfogadásáról 

Harc Község Önkormányzati Képviselő-testülete / Kistormás Község 

Önkormányzati Képviselő-testülete / Kölesd Község Önkormányzati Képviselő-

testülete / Medina Község Önkormányzati Képviselő-testülete / Sióagárd Község 

Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kölesdi Közös Önkormányzati Hivatal 

2013. évi I. féléves szakmai beszámolóját az előterjesztés szerinti tartalommal 

elfogadja. 

Határidő: azonnal 

Felelős: dr. Baranyai Eszter jegyző 

 

Kölesd, 2013. szeptember 9. 

 
dr. Baranyai Eszter      Balogh Györgyi 

jegyző          irodavezető 


