
A közszolgálati 
jogalkalmazás aktuális 

kérdéskörei 
Jegyzői szakmai-koordinációs értekezlet 

Heves Megyei Kormányhivatal – 2017. június 28. 



Érintésre kerülő tárgykörök 

Jegyzői feladatellátást érintő kérdések. 

Polgármesteri illetményt érintő kérdések. 

Tervezett jogszabályi módosítások. 

Tervezett közszolgálati ellenőrzés tárgykörei. 



A jegyzői feladatellátást érintő 
kérdések 

Jegyzői feladatok ellátása a jegyzői álláshely 
betöltetlensége esetén – munkáltatói jogok. 

Akadályozott (tartósan távollévő) jegyző 
helyettesítése. 



A jegyzői feladatellátást érintő 
kérdések 

Mötv. Kttv. 



Mötv. rendelkezései (82. § (3) 
bekezdés) 

Jegyzői (aljegyzői) álláshely egyidejű betöltetlensége, vagy 

Jegyző (aljegyző) tartós akadályoztatása 

Időtartam felső határa: 6 hónap ! 

Döntés formális feltétele: SZMSZ  

Szakmai álláspont! 6 hónap meghosszabbításának esetköre 



Jegyzői feladatok ellátása a jegyzői 
álláshely betöltetlensége esetén  
(Mötv. 82. § (2) bek.) 

Részbeni átfedés az előző esetkörrel (Mötv. 82. § (3) bekezdés) 

Alkalmazás feltétele: 6 hónapos időszak eredménytelensége 

Munkáltatói jogkör gyakorlása! 



Esetkörök folyamata – I. 

Jegyzői álláshely 
betöltetlen 

SZMSZ – max. 6 
hónap 

Kormánymegbízott 
döntése 



Esetkörök folyamata – II. 

Jegyzői álláshely 
betöltött 

SZMSZ – 6 
hónap Újabb KT döntés 



Kttv. szabályai (Kttv. 251. §) 
A helyettesítő jegyző oldaláról közelíti meg a kérdéskört. 

Engedély további egy jogviszony létesítésére. 

Kinevezés jogköre kötött: kormánymegbízott 

Kinevezés időtartama kötött: jegyző távollétéig 

Munkáltatói jogkör osztott. 



A polgármester illetményét érintő 
kérdéskörök. 

Polgármester költségtérítése pótlék esetén. 

Polgármester illetményének eltérítése. 

Polgármester illetménye (tartós akadályoztatás).  



Tervezett jogszabálymódosítás 

T15992. sz. törvényjavaslat – Kttv. 

Kttv. 235. § - személyi illetmény szabályai 

Kttv. 236. § (6) – vezetői szintek meghatározása 



Közszolgálati ellenőrzés 2017. 
Teljesítményértékelés szabályainak 
alkalmazása 

TARTINFO rendszer alkalmazása 

Jogviszony megszüntetés esetén 
fizetett juttatások 



Köszönöm a figyelmet! 
dr. Fónagy-Virág Ákos 

fonagy-virag.akos@heves.gov.hu 
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