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E l ő t e r j e s z t é s 
 

a képviselő-testület 2017. május 22.-i ülésére 

 

 

Tárgy: A Segesdi Közös Önkormányzati Hivatal Közszolgálati Szabályzatának módosítása. 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Segesd, Ötvöskónyi és Beleg községek képviselő-testületei 2015-ben fogadták el a jelenleg 

hatályos közszolgálati szabályzatot. A szabályzatot a jogszabályváltozások és ebből 

következőleg a mellékletek aktualizálása miatt minden évben felül kell vizsgálni, illetve 

amennyiben szükséges módosítani kell.  

A Somogy Megyei Kormányhivatal Törvényességi Felügyeleti Osztálya törvényességi 

felhívással élt az egyes anyakönyvi események engedélyezésének szabályairól szóló 

rendelettel kapcsolatban. A törvényességi felhívás szerint a rendelet nem tartalmazhatja az 

anyakönyvvezetőként eljáró köztisztviselők ruházati támogatását, illetve annak felhasználását 

és elszámolását. 

 

Ennek megfelelően az anyakönyvvezetői feladatokat ellátó köztisztviselők ruházati 

költségtérítése, a rendelet szerinti összeggel átkerül a közszolgálati szabályzatba. 

 

A módosítások 2017. július 1. napjával lépnek hatályba. 
 

Határozati javaslat: 

 

Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének     /2017. (V. ...) önkormányzati 

határozata a közös hivatal közszolgálati szabályzatának módosításáról. 

 

Beleg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Segesdi Közös Önkormányzati 

Hivatal közszolgálati szabályzatának elfogadására vonatkozó 112/2015. (IX. 17.), 31/2016. 

(II. 11.) és 41/2017. (II. 14.) önkormányzati határozattal módosított, a 7/2015. (II. 10.) 

önkormányzati határozattal elfogadott közszolgálati szabályzat módosítását az alábbiak 

szerint fogadja el: 

A közszolgálati szabályzat az alábbi 13.2.10. ponttal egészül ki:  

 

„13.2.10. Anyakönyvezetőt megillető ruházati költségtérítés 

A hivatal anyakönyvvezetői feladatokat ellátó köztisztviselői – az anyakönyvvezetői feladatok 

színvonalas ellátásához kapcsolódó formaruha beszerzése érdekében – ruházati 

költségtérítésre jogosultak. A ruházati költségtérítés összege, személyenként, évente 40.000 

Ft. 



A kifizetett ruházati költségtérítés felhasználása és elszámolása az alábbiak szerint történhet: 

a) az anyakönyvvezető köteles a költségtérítés összegével a hivatal nevére szóló, a számviteli 

szabályoknak megfelelő számlával legkésőbb a tárgyév december 15. napjáig elszámolni; 

b) a számlán feltüntetett vásárlási időpontként az adott év január 1-től december 15-ig terjedő 

időszak szerepelhet; 

c) a számlákon megnevezhető: 

 ca) felsőruházati termék: szoknya, kosztüm, blúz, nadrág, ing, blézer; 

 cb) lábbeli: csizma, cipő, szandál, papucs; 

 cc) kiegészítők: női táska, sál, harisnya, ékszerek; 

d) lehetőség van a ruházati termék egyedi elkészítésére is, ehhez anyagszámlát (szövet, 

selyem stb.), valamint a szolgáltatói számlát kell hozni, megnevezve a készterméket.” 

 

Határidő: értelem szerint 

Felelős: Tamás Csaba polgármester 

 

 

 

Segesd, 2017. május 16. 

 

 

         dr. Varga Katalin 

                  jegyző 


