Velem Község Polgármestere
9726 Velem, Rákóczi u. 73.
Tel.: +36(94) 563-380

ELİTERJESZTÉS
Bozsok községi Önkormányzat Képviselı-testületének
2008. augusztus 26-ai testületi ülésére

Tárgy:

Az Önkormányzat Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 3/2007. (V.5.) számú
rendelet módosítása

Elıterjesztı:

Dr. Görög István körjegyzı

Összeállította:

Dr. Görög István körjegyzı

Tisztelt Képviselı-testület!

2008. január 1-én lépett hatályba az egyes vagyonnyilat-tételi kötelezettségekrıl szóló 2007. évi CLII. törvény,
mely az alapvetı jogok és kötelezettségek pártatlan és elfogulatlan érvényesítése, valamint a közélet
tisztaságának biztosítása és a korrupció megelızése érdekében teljes körően újraszabályozta a közszolgálatban
dolgozók saját és a vele egy háztartásban élı hozzátartozók vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségét.
A hivatkozott törvény 5. § (2) bekezdése alapján a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettséget június 30-ig kellett
teljesíteni, melynek a Körjegyzıség köztisztviselıi eleget tettek.
A hivatkozott törvény 4. § a./ pontja alapján a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettséget az ıket ilyen minıségben
alkalmazó szervezet szervezeti és mőködési szabályzatában fel kell tüntetni.
Velem községi Önkormányzat 2007. május 4-ei testületi ülésén fogadta el az Önkormányzat Szervezeti és
Mőködési Szabályzatát, mely nem tartalmazza a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettséggel járó munkaköröket,
ezért mindenképpen szükségessé vált az Önkormányzat Szervezeti és Mőködési Szabályzatának módosítása.
A módosítási eljárás során felülvizsgálatra kerültek Bozsok és Velem községek Körjegyzıségének mőködését
meghatározó jogszabályok és utasítások, és az átdolgozott, a hivatal mőködését meghatározó szabályzók a
Körjegyzıség Szervezeti és Mőködési Szabályzatban kerültek elhelyezésre mellékletként, vagy függelékként.
A Körjegyzıség új Szervezeti és Mőködési Szabályzata /a továbbiakban: SZMSZ/ – a reményeink szerint –
részletesebben és pontosabban szabályozza a hivatal mőködését.
A módosítást követıen az SZMSZ – az átdolgozást követıen – az alábbi mellékletek, illetve függelékek kerültek
elhelyezésre:
Az SZMSZ mellékletei:
1.
2.
3.
4.
5.

Bozsok és Velem községek Körjegyzıségének Alapító Okirata
Bozsok és Velem körjegyzıjének 3/2008. (VI.15.) számú utasítása a Hivatal Ügyrendjérıl
Bozsok és Velem községek Körjegyzıségén a 2007. évi CLII. törvény alapján a vagyonnyilatkozat-tételi
kötelezettséggel járó munkakörök meghatározása
Bozsok és Velem községek körjegyzıjének 2/2008. (VII.15.) számú utasítása a Körjegyzıségen
foglalkoztatott köztisztviselıket megilletı juttatásokról és támogatásokról
3/2006. (XII.13.) számú jegyzıi utasítás Bozsok és Velem községek Körjegyzıségének egyedi
iratkezelési szabályzatáról

6.

Bozsok és Velem községek körjegyzıjének4/2008. (VII.15.) számú utasítása a Körjegyzıség Adatvédelmi
Szabályzatáról

Az SZMSZ függelékei:
1.
2.

3.

A 2008. évi kiemelt köztisztviselıi célok meghatározása
Bozsok és Velem községek körjegyzıjének 1/2008. (V.29.) számú utasítása a vagyonnyilatkozat
átadására, nyilvántartására, a személyes adatok védelmére, a vagyongyarapodási vizsgálat elıtti
meghallgatásra vonatkozó szabályokról
Az egyes munkakörök betöltésével kapcsolatos pályáztatás rendje

A fenti szabályzatok formai és tartalmi megfelelıségét az alábbiak támasztják alá:
o
o
o

az SZMSZ Alapító Okiratát a TÁH Vas Megyei Területi Államháztartási Hivatala befogadta;
az SZMSZ 3. számú melléklete és 2. számú függeléke a Regionális Közigazgatási Hivatal szakmai
ajánlása alapján készült;
a 2006. évben elkészített egyedi iratkezelési szabályzatot a Vas Megyei Közigazgatási Hivatal és a Vas
Megyei Levéltár szakmailag jónak találta és jóváhagyta.

Fentiekre tekintettel kérem a T. Képviselı-testületet az elıterjesztés megvitatására, és az Önkormányzat
Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 3/2007. (V.5.) számú rendelet módosítására, valamint az SZMSZ
elfogadására!

Az SZMSZ megtekinthetı a Körjegyzıségen, mert takarékossági okok miatt – az SZMSZ terjedelme a
mellékletekkel és függelékekkel együtt 67 oldal – nem lehetett a testületi ülés anyagaihoz mellékelni.

A szavazás módja: nyílt szavazás, a rendelet módosításához – figyelemmel a helyi önkormányzatokról szóló
1990. évi LXV. törvény 15. § (1) bekezdésére – a Képviselı-testület minısített többségő /a megválasztott
települési képviselık több mint felének/ szavazata szükséges.

Velem, 2008. augusztus 19.

/: Dr. Görög István sk. :/
körjegyzı
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