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K I V O N A T  
 
 

Készült:  Lesenceistvánd – Uzsa - Zalahaláp Községi Önkormányzatok  Képviselő-
testületeinek   2013.  április 2.   napján  17.00  órai  kezdettel  megtartott nyilvános  együttes  
üléséről. 
 
55/2013. (IV.2.)       H a t á r o z a t  
 

Lesenceistvánd Község Önkormányzat Képviselő 

– testülete  az előterjesztést megtárgyalta , és mint 

a Lesenceistvándi Közös Önkormányzati Hivatal 

fenntartója hozzájárul ahhoz , hogy 2013. július 1. 

napjától a Tapolca és Környéke Kistérség 

Többcélú Társulása munkaszervezeti feladatait 

határozatlan időtartamra  a Lesenceistvándi Közös 

Önkormányzati Hivatal lássa el az alábbi feltételek 

mellett: 

1.) a Társulási Tanács a munkaszervezeti feladatok 
törvényes ellátása érdekében 2 fő felsőfokú 
végzettségű pénzügy szakember és 1 fő középfokú 
végzettségű ügyviteli feladatok ellátására alkalmas 
szakember köztisztviselői illetményét, annak 
járulékait , valamint a Lesenceistvándi Közös 
Hivatal közszolgálati  szabályzatában a 
köztisztviselők részére megállapított cafetéria 
juttatás , továbbá – amennyiben szükséges - az 
érintett köztisztviselők jogszabályban 
meghatározott munkába járási költségeinek 
fedezetét havi ütemezésben biztosítsa. 
 

2.) a  Társulás 2013. évi költségvetésében a 
munkaszervezeti feladatok ellátásának dologi 
kiadási előirányzatát tudomásul veszi. Felkéri 
azonban a Társulási Tanácsot hogy a feladat 



ellátáshoz rendelt köztisztviselők 
számítástechnikai eszközellátásához szükséges , a 
tulajdonát képező , megfelelő minőségű 
számítástechnikai eszköz ( hardver , szoftver) 
térítés mentes használatba történő átadását 
engedélyezze. 
 

3.) Felkéri a Társulási Tanácsot , hogy vállaljon 
kötelezettséget arra , hogy a munkaszervezeti 
feladatoknak a Lesenceistvándi Közös 
Önkormányzati Hivatal feladat ellátási körében  
bármely okból történő megszűnése vagy 
megszüntetése esetén a feladatellátáshoz 
kapcsolódó köztisztviselők közszolgálati 
jogviszonyának megszüntetésével együtt járó 
pénzügy kötelezettségeket a társulás költségvetése 
terhére átvállalja. 
 

Felkéri a Képviselő-testület a jegyzőt , hogy: 

1.) a Társulási Tanács támogató döntését követően a 
Lesenceistvándi Közös   Önkormányzati Hivatal 
alapításáról szóló Alapító Okirat és fenntartásáról 
szóló Megállapodás módosítására vonatkozó 
javaslatot terjessze a Képviselő-testületek együttes 
ülésére.  

2.) a Társulás Elnökét a Képviselő-testület döntéséről 
a határozat megküldésével értesítse. 
 

Határidő: azonnal , illetve a májusi együttes ülés 

Felelős: dr. Gelencsér Ottó  
                   jegyző 

 
k.m.f. 
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