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Tisztelt Képviselő-testület! 

 

 

 

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 10. § (5) 

bekezdése alapján a költségvetési szerv szervezetét, feladatai ellátásának részletes belső 

rendjét és módját szervezeti és működési szabályzat állapítja meg. A szervezeti egységekre 

vonatkozó szabályokat a költségvetési szerv szervezeti és működési szabályzatában kell 

meghatározni. A szervezeti- és működési szabályzatot folyamatosan felül kell vizsgálni, a 

szükséges módosítások átvezetéséről gondoskodni kell a törvényes működés biztosítása 

érdekében. 

 

Magyarország Kormánya 2022. júliusában energia-veszélyhelyzetet hirdetett és hét pontból 

álló intézkedési tervet fogadott el. A Kormány központi intézkedéseihez hasonlóan 

Jánossomorja Város Önkormányzata Képviselő-testülete is rövid, közép és hosszú távú 

intézkedési terveket kíván elfogadni. A növekvő energiaárak és ezzel párhuzamosan 

növekedő közüzemi kiadások miatt a rövid távú intézkedési terv részeként a Jánossomorjai 

Közös Önkormányzati Hivatal (továbbiakban: Közös Önkormányzati Hivatal) szervezeti-és 

működési szabályzatának módosítására teszünk javaslatot 2022. október 15. napi 

hatálybalépéssel. 

 

A szervezeti-és működési szabályzat módosítását a KÖH-t alkotó települések képviselő-

testületei véleményezték, azzal egyetértenek. 

 

A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXIX. törvény (a továbbiakban: Kttv.) 89. 

§ (1) bekezdése alapján a teljes napi munkaidő nyolc óra, a heti munkaidő negyven óra, 

hétfőtől csütörtökig 8.00-16.30 óráig, pénteken 8.00-14.00 óráig tart (általános munkarend). A 

Kttv. 91. § (4) bekezdése alapján a kormánytisztviselő munkaidő-beosztását a munkáltatói 

jogkör gyakorlója (jegyző, illetve a jegyző esetén a polgármester) az általános munkarendtől 

eltérően is megállapíthatja. 

 

A Közös Önkormányzati Hivatal köztisztviselői feletti munkáltatói jogkör gyakorlói (jegyző, 

jegyző esetében polgármester) az alábbi munkarend bevezetése mellett döntöttek: 
 

Hétfő:  7-17 óra 

Kedd:   7-17 óra 

Szerda: 7-17 óra 

Csütörtök: 7-17 óra 

Péntek: pihenőnap 

 

Határozati javaslat: 

 

Jánossomorja Város Önkormányzata Képviselő-testületének …/2022. (X.11.) Kt. 

határozata 

 

1) Jánossomorja Város Önkormányzata Képviselő-testülete támogatja és egyetért a 

Jánossomorjai Közös Önkormányzati Hivatal vonatkozásában a munkáltatói jogkör 

gyakorló(k) által bevezetett munkarenddel.  
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2) Jánossomorja Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az 1. számú mellékletben 

foglalt tartalommal - az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 9. §-a 

alapján - jóváhagyja a Jánossomorjai Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és 

Működési Szabályzatát 2022. október 15-ei hatálybalépéssel. 

 

Felelős:  Lőrincz György polgármester 

Határidő:  azonnal 

 

Kérjük a T. Képviselő-testületet, hogy a bevezetett munkarendet támogatni és a szervezeti- és 

működési szabályzatot az előterjesztés mellékletét képező egyeséges szerkezetben elfogadni 

szíveskedjenek. 

 

Jánossomorja, 2022. október 7. 

 

 

Lőrincz György s.k. dr. Péntek Tímea s.k. 

polgármester jegyző 

 


