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A HIVATAL JOGÁLLÁSA ÉS IRÁNYÍTÁSA 
1.) A Hivatal  

a) elnevezése:  Tiszacsege Város Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala  
b) székhelye:  4066  Tiszacsege, Kossuth u. 5.  
c) lebelezési címe: 4066  Tiszacsege, Kossuth u. 5.  
d) e-mail címe: pmhivatal@tiszacsege.hu 
 

2.) A Hivatal illetékességi területe: Tiszacsege város közigazgatási területe.  
 

3.) A Hivatal jogállása:  
A  Hivatal jogi személy, Tiszacsege Város  Önkormányzata  Képviselő-testületének szerve 
(egységes hivatala), melyet a Képviselő-testület az önkormányzat működésével, valamint az 
államigazgatási ügyek döntésre való  előkészítésével és végrehajtásával kapcsolatos 
feladatok ellátására hozott létre.  
 

4.) A Hivatal gazdálkodási besorolása szerint  önálló működő és gazdálkodó  
költségvetési szerv, mely gazdasági szervezettel nem rendelkezik. 
 

5.) A Hivatal irányító szerve: Tiszacsege Város  Önkormányzata Képviselő-testülete.  
 
6.) A  Hivatal képviselete: A  Hivatalt a jegyző vagy az általa megbízott személy képviseli.  
 

7.) A Hivatal számlavezető pénzintézete:  OTP és Kereskedelmi Bank Nyrt.  
 

8.) A Hivatal  
a) költségvetésének végrehajtására szolgáló számlaszám:  

11738170-15728616 
b) adószáma: 1578616-2-09 
c) KSH-száma:      15728616-8411-321-09 
d)  Tb-törzsszám:   11942-5 

 
9.) A Hivatal alapító okiratának 

a)  kelte: 2012. 01.25.  
b) száma: 5/2012.(I.25.) KT. számú határozat    

 
10.) A Hivatal alapításának éve: 1990. 
 
11.) A  Hivatal  által ellátandó alaptevékenységek  

 
szakfeladat 

száma 
szakfeladat megnevezése 

841 112 önkormányzati jogalkotás 
841 114 országgyűlési képviselő-választásokhoz 

kapcsolódó tevékenységek 
841 115 önkormányzati képviselő-választásokhoz 

kapcsolódó tevékenységek 
841 116 országos, települési és területi kisebbségi 

önkormányzati választáshoz kapcsolódó 
tevékenységek 

841 117 európai parlamenti képviselő-választáshoz 

mailto:pmhivatal@tiszacsege.hu
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kapcsolódó tevékenységek 
841 118 országos és helyi népszavazáshoz kapcsolódó 

tevékenységek 
841 126 önkormányzatok és társulások igazgatási 

tevékenysége 
841 133 adó, illeték kiszabása, beszedése, adóellenőrzés 

 
12.) A Hivatal vállalkozási tevékenységet nem folytat. 
 
13.) A Hivatalhoz rendelt  önállóan gazdálkodó költségvetési szervek:  

a) Tiszacsegei Általános Művelődési Központ (4066. Tiszacsege, Fő u. 95.)  
b) Tiszacsege Kommunális Szolgáltató Szervezet ( 4066. Tiszacsege, Fő u.57.) 
c)  Városi Óvoda és Bölcsőde ( 4066. Tiszacsege, óvoda u. 3/a.) 

 
14.) A Hivatal engedélyezett létszáma: 24 fő 

 
II. A HIVATAL IRÁNYÍTÁSA ÉS VEZETÉSE  

 
15.) A Hivatal egységes szervezet.   
 

16.) A Hivatalt a polgármester a Képviselő-testület döntései szerint és saját önkormányzati 
jogkörében irányítja, ezen belül 

a) a jegyző javaslatainak figyelembevételével meghatározza a Hivatal 
feladatait az önkormányzat munkájának szervezésében, a döntések 
előkészítésében és végrehajtásában,  

b) a jegyző javaslatára előterjesztést nyújt be a képviselő-testületnek a Hivatal 
belső szervezeti tagozódásának, munkarendjének, valamint ügyfélfogadási 
rendjének meghatározására, 

c) a hatáskörébe tartozó ügyekben szabályozza a kiadmányozás rendjét. 
 
17.) A jegyző vezeti a Hivatalt, e feladatkörében: 

a) a hatáskörébe tartozó ügyekben szabályozza a kiadmányozás rendjét, 
b) döntésre előkészíti a polgármester hatáskörébe tartozó államigazgatási 

ügyeket, 
c) dönt a polgármester által részére átadott hatósági ügyekben, 
d) tanácskozási joggal részt vesz a képviselő-testület, valamint a bizottságok 

ülésén,  
e) dönt a hatáskörébe utalt ügyekben, 
f) képviseli a Hivatalt más külső szervekkel való kapcsolatokban, 
g) összehangolja és értékeli a hivatal szervezeti egységeinek munkáját, 
h) évente  legalább egy alkalommal beszámol a képviselő-testületnek a Hivatal 

tevékenységéről, 
i) gondoskodik a képviselő-testület önkormányzati döntéseinek a Hivatal 

munkájában való érvényesítéséről, 
j) pénzügyi irányítási és ellenőrzési rendszert működtet, 
k) gondoskodik a Hivatal belső működésére vonatkozó szabályzatok kiadásáról. 

 
18.) Az aljegyző  a jegyző által meghatározott körben : 

a) a jegyző távollétében általános helyettesként működik, 
b)  a hatáskörébe utalt ügyekben kapcsolatot tart külső szervezetekkel, a jegyző 

felhatalmazása alapján képviseli a Hivatalt, 
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c)  rendszeresen tájékoztatja a jegyzőt az általa irányított szakterület 
munkájáról, 

d) szükség esetén javaslatot tesz az általa irányított szakterület tevékenységének 
fejlesztésére, a hatáskörébe adott témákban szabályozás kezdeményezésére, 
előterjesztések készítésére. 

 
19.) A munkáltatói jogok gyakorlása: 

a) A polgármester tekintetében a képviselő-testület gyakorolja a munkáltatói 
jogokat. 

b) A jegyző esetében az alapvető munkáltatói jogokat a képviselő-testület, az 
egyéb munkáltatói jogokat a polgármester gyakorolja. 

c) Az aljegyző esetében az alapvető munkáltatói jogokat a képviselő-testület, az 
egyéb munkáltatói jogokat a jegyző gyakorolja. 

d) A Hivatal valamennyi köztisztviselője, ügykezelője és munkavállalója felett 
a jegyző gyakorolja a munkáltatói jogokat.  
 

III. A HIVATAL BELSŐ SZERVEZETI TAGOZÓDÁSA ÉS MŰKÖDÉSE 
 

20.) A Hivatal munkaszervezési, munkamegosztási szempontból az alábbi belső szervezeti    
egységekre tagozódik:   

a) Titkársági  Iroda, 
b) Költségvetési-, Pénzügyi és Településfejlesztési Iroda, 
c) Szociális Iroda és Gyámhivatal, 
d) Okmányiroda. 

 
21.) A Hivatal létszámát a képviselő-testület határozza meg. A létszámnak a belső szervezeti 
egységek közötti megosztását és a  munkaköröket -  az aktuális feladatok 
figyelembevételével - a jegyző állapítja meg. 

 
22.) Költségvetési-, Pénzügyi és Településfejlesztési Iroda vezetését  irodavezető látja el, a  
többi iroda közvetlen irányítását a jegyző végzi.  A Költségvetési-, Pénzügyi és 
Településfejlesztési Iroda vezetője a Hivatal képviselőjeként nem járhat el. 

 
23.) Az irodák egymással mellérendeltségi viszonyban állnak és kötelesek együttműködni a 
feladatok ellátásában.  

 
24.) Az irodavezető általános feladatai:  

a) felelős az iroda egészészének munkájáért, annak szakszerű, jogszerű 
működéséért, 

b) felelős az iroda feladatkörébe tartozó, illetve esetenként kapott/jelentkező 
feladatok/utasítások szakszerű döntés-előkészítéséért, s határidőben történő 
végrehajtásáért, 

c) gyakorolja a polgármester és a jegyző által meghatározott körben a 
kiadmányozási jogot, 

d) előkészíti a feladatkörébe tartozó testületi előterjesztéseket, 
e) köteles részt venni a képviselő-testület ülésén, meghívás alapján a bizottsági 

üléseken, akadályoztatása esetén helyettesítésről gondoskodni,  
f) kapcsolatot tart az iroda működését elősegítő külső szervekkel,  
g) közreműködik az intézmények irányításával kapcsolatos döntések, 

intézkedések előkészítésében, a végrehajtás megszervezésében, 
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h) gondoskodik a vezetése alatt működő egység, a hivatal ügyfélfogadási és 
munkarendjére vonatkozó szabályok hatályosulásáról, a munkafegyelem 
betartásáról,  

i) felelős az irodák közötti folyamatos tájékoztatásért, illetve 
információáramlásért, az egységes polgármesteri hivatal munkáját elősegítő, 
az egyes irodák együttműködését biztosító kapcsolattartásért. 
 

25.) Az ügyintéző és az ügykezelő  általános feladatai: 
a) a feladatkörébe utalt és számára a munkaköri leírásban megfogalmazott 

ügyek intézéséért, a munkaköri leírásban rögzített feladatok maradéktalan és 
határidőre történő végrehajtásáért felelős, 

b) gondoskodik a polgármester, az alpolgármester, a jegyző, az aljegyző, 
továbbá az irodavezető által meghatározott eseti feladatok végrehajtásáról, 

c)  felelős a döntések előkészítéséért, a szakmai utasítások végrehajtásáért, 
d)  köteles betartani a Hivatal szabályzatait 

 
26.) A munkavállalók 
A munkavállalók  a Hivatal karbantartását, tisztítását, működését elősegítő feladatokat látnak 
el. Az e körbe tartozó munkavállalók (informatikus, gépkocsivezető,  takarítók) a Titkársági 
Irodához, mint szervezeti egységhez tartoznak és tevékenységüket a jegyző irányítja.  
 
 
27.) A helyettesítés rendje 

a) A jegyzőt akadályoztatása és távolléte esetén az aljegyző helyettesíti, a 
jegyző által írásban meghatározott rendben. 

b) A Hivatal köztisztviselői és munkavállalói a munkaköri leírásukban foglaltak 
szerint helyettesítik egymást. 

 
IV. A HIVATAL FELADATAI 

 
28.) A Hivatal feladata elsősorban, hogy  

a) előkészíti az önkormányzati testületi szervek (képviselő-testület, bizottságok) 
döntéseit, és végrehajtja azokat a polgármester irányítása és a jegyző 
vezetése mellett, 

b) ellátja az önkormányzati testületi szervekhez kapcsolódó adminisztrációs 
feladatokat, a belső munkaszervezési, igazgatási teendőket, 

c) az önkormányzat számára hatáskört megállapító jogszabályok 
végrehajtásaként államigazgatási feladatokat lát el, döntésre előkészíti az 
államigazgatási ügyeket és gondoskodik azok végrehajtásáról, 

d) ellátja a nemzetiségi önkormányzatok működésével kapcsolatos feladatokat.  
 

29.) A Hivatal feladatai a képviselő-testület működésével kapcsolatban: 
a) a képviselő-testület rendeleteinek, határozatainak végrehajtása, 
b) a képviselő-testületi előterjesztések elkészítése, 
c) az önkormányzati képviselők  kérdései kivizsgálása és azokra a vonatkozó 

hatályos jogszabályok szerint válaszadás, 
d) az önkormányzati képviselőnek a munkájához szükséges tájékoztatás és 

ügyviteli közreműködés biztosítása, 
e) a képviselő-testület működésének adminisztratív előkészítése, technikai 

biztosítása. 
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30.) A Hivatal feladatai a képviselő-testület bizottságai és a nemzetiségi önkormányzat 
működésével kapcsolatban: 

a) a bizottságok  és nemzetiségi önkormányzat működéséhez szükséges 
tájékoztatás megadása, 

b) a képviselő-testület bizottságai és a nemzetiségi önkormányzat működésének 
elősegítése, s e működéshez kapcsolódó ügyviteli (adminisztratív) igények 
kielégítése, 

c) a bizottsági és a nemzetiségi önkormányzati előterjesztések elkészítése. 
 

31.) A Hivatal államigazgatási feladatai körében köteles a képviselő-testület, a 
polgármester és a jegyző államigazgatási (hatósági) hatásköreit a közigazgatási eljárásról és 
szolgáltatásokról szóló, valamint a vonatkozó anyagi jogszabályok előírásainak megfelelően 
előkészíteni, gyakorolni, illetve kiadmányozni.  

 
32.) Belső ellenőrzés 
A Hivatal nem rendelkezik belső ellenőrzési egységgel, ezt a feladatot a Balmazújvárosi  
Kistérség Többcélú  Társulás látja el külön  megállapodás alapján.   

 
33.) A  Hivatal napi munkaidő beosztása és ügyfélfogadási rendje 
 

a) A köztisztviselők munkaideje heti 40 óra, amely hétfőtől-csütörtökig 7.30 
órától 16.00 óráig, pénteken 7.30 órától 13.30 óráig tart. 

 
b) Az ebédidőt 12.00 és 12.30 óra között lehet igénybe venni 30 perc 

időtartamban. 
 

c) A munkavállalók és egyéb jogviszonyban foglalkoztatottak munkaidejét a 
jegyző és a polgármester a kinevezésben, illetve a jogviszonyt létesítő 
okiratban határozzák meg. 

 
34.) A hivatal köztisztviselőire vonatkozó általános ügyfélfogadási rend: 

a) Hétfő  8.00- 12.00 óráig 
b) Kedd  nincs ügyfélfogadás 
c) Szerda            13.00-16.00 óráig 
d) Csütörtök            8.00- 12.00 óráig 
e) Péntek            8.00-12.00 óráig 

 
35.) Az előző ponttól eltérően a polgármester és  a jegyző ügyfélfogadási rendje: 

 
a) Polgármester  hétfőn 8.00-12.00 óráig 
b) Jegyző              hétfőn és csütörtökön 8.00-12.00 óráig 

 
 
36.) Bélyegzőhasználat 

a) A Hivatal által használt bélyegzők : 
a.a.) a Hivatal körbélyegzői : középen tartalmazzák a Magyar 
Köztársaság címerét, körben a „ Tiszacsege Város Polgármesteri 
Hivatala” feliratot és a bélyegző sorszámát, 
 
a.b.) a polgármester körbélyegzője: középen tartalmazza a Magyar 
Köztársaság címerét, külső körben a „ Tiszacsege Város 
Önkormányzatának” , belső körben pedig a „polgármestere” feliratot , 
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a.c.) a jegyző körbélyegzője: középen tartalmazza a Magyar Köztársaság 
címerét, külső körben a „ Tiszacsege Város Önkormányzatának” , belső 
körben pedig a „jegyzője” feliratot , 
 
a.d.) a jegyző, mint helyi választási iroda vezetője által használt 
körbélyegző: középen tartalmazza a Magyar Köztársaság címerét, körben 
a „ Helyi Választási Iroda vezetője ”  és a „Tiszacsege”   feliratot , 
 
a.e.) az anyakönyvvezető körbélyegzője: középen tartalmazza a Magyar 
Köztársaság címerét, külső körben az „ Anyakönyvvezető ” és a „Hajdú-
Bihar megye” feliratot, belső körben pedig a „Tiszacsege” feliratot , 
 
a.f.) az okmányiroda körbélyegzői: középen tartalmazzák a Magyar 
Köztársaság címerét, külső körben a „ Tiszacsege Város Polgármesteri 
Hivatala ” feliratot és a bélyegző sorszámát, belső körben pedig a 
„okmányiroda” feliratot , 
 
a.g.) az okmányiroda, mint közlekedési igazgatási hatóság 
körbélyegzője: középen tartalmazza a Magyar Köztársaság címerét, külső 
körben a „ Közlekedési Igazgatási Hatóság ”  és a „K4415”  feliratot , 
 
a.h.) a gyámhivatal  körbélyegzői: középen tartalmazzák a Magyar 
Köztársaság címerét, külső körben a „ Tiszacsege Város Gyámhivatala ” 
feliratot és a bélyegző sorszámát” feliratot , 
 
a.i.) a Hivatal fejbélyegzői: téglalap alakúak, rajta a „ Tiszacsege Város 
Polgármesteri Hivatala” és a „4066 Tiszacsege, Kossuth u. 5. „ felirattal , 
valamint a bélyegző sorszámával, 
 
a.k.) az okmányiroda  fejbélyegzője: téglalap alakú, rajta a „ Tiszacsege 
Város Polgármesteri Hivatala Okmányiroda ” és a „4066 Tiszacsege, 
Kossuth u. 5. „ felirattal, 
 
a.l.) a Költségvetési és Pénzügyi iroda által használt fejbélyegzők:  
téglalap alakúak, rajta a „ Tiszacsege Város Polgármesteri Hivatala” és a 
„4066 Tiszacsege, Kossuth u. 5. „ felirattal , továbbá tartalmazzák a 
számlaszámot, az adószámot és a  bélyegző sorszámát. 
 

b) A polgármester körbélyegzőjének használatára csak a polgármester, a jegyző 
körbélyegzőjének és az a.d.) pontban leírt bélyegzőnek a használatára csak a 
jegyző jogosult. 
 

c) Az a.a.) pontban meghatározott körbélyegző használatára minden 
köztisztviselő jogosult a munkaköre ellátásához. 

 
d) Egyéb bélyegző használatára az azon megjelölt szervezeti egység 

köztisztviselője jogosult a munkaköre ellátása során. 
 

e) A bélyegzőkről a titkársági iroda nyilvántartást vezet, amely a bélyegző 
lenyomata mellett az azt használó  köztisztviselő aláírását is tartalmazza. 
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f) A bélyegző használatára feljogosított személy köteles annak biztonságos 
őrzéséről gondoskodni és megóvni az illetéktelen használat lehetőségétől. 

 
37.) A kiadmányozás rendje  
                  A kiadmányozási rendet külön utasítás határozza meg.  
 
38.) Ügyiratkezelés 

A Hivatali ügyiratkezelés rendjét külön szabályzat tartalmazza.  
 
 

V. VAGYONNYILATKOZAT-TÉTELI KÖTELEZETTSÉG 
 
39.) Az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekről szóló 1997. évi CLII. törvény (a 

továbbiakban: Vnytv.)  alapján vagyonnyilatkozat-tételre kötelezett 
a) a  Vnytv. 3.§ (1) bekezdése a) pontja  és az 5. § (1) bekezdése cc) pontja 

alapján ötvénte 
- az adóügyi ügyintéző, 
- a műszaki ügyintéző, 
- a szociális ügyintéző, 
- a gyámhivatali ügyintéző, 
- a gyámhatósági ügyintéző,  
- az okmányirodai ügyintéző, 
- a szabálysértési ügyintéző, 

b) a Vnytv. 3. § (1) bekezdése c) és e)  pontjai és az 5. § (1) bekezdése cc) 
pontja alapján kétévente 

- a  pénzügyi irodavezető, 
- a  pénzügyi ügyintéző, 

c) a Vnytv. 3. § (1) bekezdése b)  pontja és az 5. § (1) bekezdése ca) pontja 
alapján évente 

- a pályázatkezelő, 
d) a Vnytv. 3. § (2) bekezdése d) pontja és az 5. § (1) bekezdése ca) pontja 

alapján évente 
- a jegyző, 
- az aljegyző. 

 
 

VI. ZÁRÓ RENDFELKEZÉSEK 
 

40.) E szabályzat 2012. május 1. napján lép hatályba.  
 
41.) E szabályzat hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti a Hivatal 76/1997.(IV.18.) 

KT. számú határozatával jóváhagyott szervezeti és működési szabályzat. 
 
42.) A szervezeti és működési szabályzat az alábbi mellékletekkel rendelkezik: 

a) 1. számú melléklet :A  Hivatal szervezeti ábrája 
b) 2. számú melléklet: A  Hivatal által ellátott feladatok és hatáskörök jegyzéke 

 

Tiszacsege, 2012. április 27. 
 

Füzesiné Nagy Zita 
jegyző 
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VII. JÓVÁHAGYÓ ZÁRADÉK 
 

43.) Tiszacsege Város Polgármesteri Hivatala Szervezeti és Működési Szabályzatát  
Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 75/2012.(IV. 26.) KT. számú 
határozatával jóváhagyta. 

 
 
Tiszacsege, 2012. április 27. 
 

Szilágyi Sándor 
 polgármester 

 
 

 
 
 

 
 



1. számú melléklet Tiszacsege Város  Polgármesteri Hivatala Szervezeti és Működési Szabályzatához 

 
A HIVATAL SZERVEZETI ÁBRÁJA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

POLGÁRMESTER 

JEGYZÖ 

ALJEGYZÖ 

 
Szociális Iroda és 

Gyámhivatal 

 
 

Okmányiroda 

 

Titkársági Iroda 

 
Költségvetési-,   

Pénzügyi és 
Településfejlesztési Iroda 



2. számú melléklet Tiszacsege Város  Polgármesteri Hivatala Szervezeti és Működési 
Szabályzatához 

 

A Hivatal által ellátott feladatok és hatáskörök jegyzéke 

 

A feladat- és hatáskör megnevezése A vonatkozó jogszabály Ügyintéző 
számjele 
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TITKÁRSÁG 
 

A képviselő- testület és bizottságai működése 

Szervezi és felügyeli a képviselő-testületi és bizottsági ülések 
előterjesztéseinek elkészítését. 

1990. évi LXV. törvény 1 

 A  képviselő-testületi i és bizottság ülés meghívóját aláírásra előkészíti a 
polgármester, illetőleg a bizottsági elnökök számára 

 1990. évi LXV. törvény  4 
 

A  közmeghallgatásokat  előkészíti .  1990. évi LXV. törvény  1,
4 

 Gondoskodik az önkormányzati rendeletek kihirdetéséről.   1990. évi LXV. törvény  4 
 

Elvégzi a képviselő-testületi határozatok, helyi rendeletek  nyilvántartását, 
a rendeletek egységes szerkezetbe foglalását és nyilvántartását. 

 1990. évi LXV. törvény  4 
 

 Ellátja a jegyzőkönyvvezetői feladatokat a  képviselő-testületnek és 
bizottságoknak és az üléseket követő 15 napon belül elkészíti a 
jegyzőkönyveket. 

 1990. évi LXV. törvény 4 

 Megküldi az ülést követő 15 napon belül a Hjadú-Bihar Megyei 
Kormányhivatal részére a képviselő-testületnek és bizottságának az 
üléséről készített jegyzőkönyvet, továbbá a polgármester saját és átruházott 
önkormányzati hatáskörben hozott határozatát. 

 1990. évi LXV. törvény 4 
 

 A helyi önkormányzati képviselők és a polgármester lemondásával és 
összeférhetetlenségével kapcsolatos ügyeket döntésre előkészíti. 
 2000. évi XCVI. Törvény 

 
2000. évi XCVI. Törvény 

 
4 

 A képviselőnek, a bizottsági elnöknek, a bizottság tagjának a 
tiszteletdíjáról és természetbeni juttatásáról szóló rendelettel kapcsolatos 
előterjesztéseket elkészíti és a képviselő-testület elé terjeszti  

 1990. évi LXV. törvény  1 
 

 Az önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról szóló rendelettel 
kapcsolatos előterjesztéseket elkészíti 

 1990. évi LXV. törvény  1 

Az önkormányzat társulásai 

A Balmazújváros Kistérség Többcélú Társulásával kapcsolatos 
előterjesztéseket elkészíti  

1994. évi CVII. tövény 1 

A Balmazújváros Kistérség Többcélú Társulása Társulási tanácsának 
ülésein részt vesz 

1994. évi CVII. tövény 1 

A Tiszacsege és környéke központi ügyeletet fenntartó társulással 
kapcsolatos előterjesztéseket elkészíti és a képviselő-testület elé terjeszti 

1997. CXXXV. törvény 1 
 

A fogorvosi ellátásra Újszentmargitával létrehozott  társulással kapcsolatos 
előterjesztéseket elkészíti és a képviselő-testület elé terjeszti 

1997. CXXXV. törvény 1 

 

A nemzetiségi  önkormányzat  működése 
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Szervezi és felügyeli a testületi  ülések előterjesztéseinek elkészítését 2011. évi CLXXIX. törvény 2 

 A  képviselő-testületi ülés meghívóját aláírásra előkészíti az elnök  
számára 

2011. évi CLXXIX. törvény 4 
 

 Gondoskodik a testület határozatainak kihirdetéséről.  2011. évi CLXXIX. törvény 4 
 

 Ellátja a jegyzőkönyvvezetői feladatokat a  képviselő-testületnek és 
bizottságoknak és az üléseket követő 15 napon belül elkészíti a 
jegyzőkönyveket 

2011. évi CLXXIX. törvény 4 

   
 

Környezetterhelési díj 
 

A talajterhelési díjról szóló rendelettel kapcsolatos előterjesztéseket 
elkészíti és a képviselő-testület elé terjeszti . 

 2003. évi LXXXIX. törvény  1 

 
Hulladékgazdálkodás 

 

Előkészíti és a települési önkormányzat képviselő-testülete elé terjeszti a 
települési önkormányzat hulladékgazdálkodási feladataival kapcsolatos 
szerződések tervezetét. 

 241/2001. (XII. 10.) Korm. 
endelet  

 2 

Előkészíti és képviselő-testület elé terjeszti a hulladékgazdálkodással 
kapcsolatos önkormányzati rendeleteket  

      2000. évi XLIII. törvény   2 

 A költségelemzést a közszolgáltató a törvény 25. § (1) bekezdésben 
meghatározottak szerint készített javaslata alapján előterjeszti. 

 2000. évi XLIII. törvény   2 

Az elhagyott hulladék elszállítására és ártalmatlanítására kötelezi 
 a) a hulladék tulajdonosát, 
 b) az ingatlan tulajdonosát, abban az esetben, ha a hulladék tulajdonosának 

személye nem állapítható meg,  
 ha a 2000. évi XLIII. törvény 30. § (1) bekezdésben foglalt kötelezettséget 
önként nem teljesíti. 

 2000. évi XLIII. törvény  
  
  
  

 
 

2 
 

Kommunális igazgatás 

 A köztemető használatának rendjéről szóló önkormányzati rendelet-tervezetet 
előkészíti.  

 1999. évi XLIII. törvény 6. § (4), 
1/A. §, 42. § 

2 

 

A temetőfenntartással kapcsolatos képviselő-testületi döntések előkészítése.   1999. évi XLIII. törvény 6. § 
(1), 
145/1999. (X. 1.) Korm. rendelet 
10-12. § 

2 

 Ellenőrzi a temető fenntartásával és üzemeltetésével összefüggő feladatok 
ellátását.   

 1999. évi XLIII. törvény 7. § 
(1)-(2) 

2 

 A temetkezési szolgáltatás ellátásához a telephely létesítését telephely-  1999. évi XLIII. törvény 31. § 2 
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engedélyezési eljárásban engedélyezi. (1) 

 

 

Levegőtisztaság-védelem 

Előkészíti és képviselő-testület elé terjeszti  a háztartási tevékenységgel 
okozott légszennyezésre vonatkozó egyes sajátos, valamint az avar és kerti 
hulladék égetésére vonatkozó helyi rendelet tervezetét. 

 1995. évi LIII. törvény  1  

 

Vadászat 

 Törvényes képviselőként eljár azon - a törvény alapján vadászterületnek 
minősülő, de nem a Magyar Állam tulajdonát képező - földek tulajdonosai 
nevében, akik  
 - a kialakítandó vadászterületen egyenként harminc hektárnál kisebb 

földtulajdonnal rendelkeznek, és e képviseletükkel más természetes vagy 
jogi személyt nem bíztak meg 

 - a kialakítandó vadászterületen harminc hektárnál nagyobb 
földtulajdonnal rendelkeznek, de a határozathozatalon nem jelentek meg, 
és képviseletükről sem gondoskodtak. 

 79/2004. (V. 4.) FVM rendelet 8. 
§ (1) a)-b) 

  
  

 1 
  
  

Ellátja a vadkárral kapcsolatos jegyzői feladat- és hatásköröket. 

  

 1996. évi LV. törvény 81. §  

79/2004. (V. 4.) FVM rendelet 
83-84.§  

 2 

 
 

Talált dolgok 

 Talált dolgokkal kapcsolatos feladat- és hatáskör ellátása 
 18/1960. (IV. 13.) Korm. rendelet  2 

 
 

Honvédelem 

Ellátja a honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a 
különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről szóló 2011. évi 
CXIII. törvényben a polgármester számára meghatározott feladat- és 
hatásköröket. 

  

2011. évi CXIII. törvény 18  

 

Polgári védelem 

 Ellátja a polgári védelemmel kapcsolatos jegyzői és polgármesteri 
  
   2011.évi CXXVIII. törvény  

 
18 
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feladat- és hatásköröket      
   62/2011.(XII.29.) BM rend. 

 

Katasztrófavédelem 

 A katasztrófavédelemmel kapcsolatos polgármesteri  és jegyzői feladat- 
és hatáskörök ellátása  

 2011. évi CXXVIII. tv. 

 234/2011.(XI-10.) Korm. rend. 

18  

 
Tűzvédelem 

 

Tűzvédelmi szabályzatot készít.   
 

 1996. évi XXXI. törvény 19. § (1)  1 

 Gondoskodik a tűzvédelmi szabályzat megismertetéséről és 
végrehajtatásáról. 

 30/1996. (XII. 6.) BM rendelet 2. 
§ (2) 

3 

Egészségügyi ellátás 

Döntésre előkészíti a  az egészségügyi alapellátások körzetek 
kialakításával kapcsolatos képviselő-testületi előterjesztéseket. 

 1997. évi CLIV. törvény 152. 
§ (2) 

1 

 Közszemlére teszi az orvosválasztás elősegítése céljából az orvosi 
körzetek területi elhelyezkedését, valamint a körzetek lakosságának 
orvosi alapellátását végző háziorvosok nevét és képesítési adatait. 

 16/1972. (IV. 29.) MT 
rendelet 13/D. § (1) 

3 

 

 Gondoskodik a tüdőszűrő-vizsgálat elvégzésével kapcsolatos ügyviteli 
és technikai feladatok ellátásának megszervezéséről. 

 22/1992. (I. 28.) Korm. 
rendelet 8. § e) 

3 

Gondoskodik az önkormányzat fenntartásában működő egészségügyi 
szolgáltatások működési engedélyének megszerzéséről  

96/2003.(VII.15.9 Korm.rend. 3 

Döntésre előkészíti az önkormányzat egészségügyi ellátási szerződéseit 1997. évi CLIV. törvény 1 
 
 

Szociális  

Eljár a képviselő-testület fenntartásában lévő szociális intézmények 
működési engedélyével kapcsolatos feladat- és hatáskörökben. 

 321/2009.(XII.29.)  Korm. 
rendelet  

2 

Előkészíti és a képviselő-testület elé terjeszti szociális tárgyú rendeleteket   1993. évi III. törvény  2
  

Ellátja a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati  
Ösztöndíjrendszerrel kapcsolatos feladat-és hatásköröket.  

 51/2007.(III.26.)  Korm. rendelet   2 

A szociálpolitikai kerekasztalt működését biztosítja. 

 

 1993. évi III. törvény 58/B. § (1) 2 

Gondoskodik  a lakosság tájékoztatásáról az intézményi térítési díjakkal  29/1993. (II. 17.) Korm. rendelet 2 
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kapcsolatban 4. § (1)-(3) 

 Egyházi vagy nem állami fenntartóval szociális ellátásra kötött ellátási 
szerződést a képviselő-testület számára döntésre előkészíti. 

 1993. évi III. törvény 120. § 2 

 

Közművelődés (közgyűjteményi, művészeti, kulturális feladatok) és sport 

Előkészíti a képviselő-testület közművelődéssel kapcsolatos rendeleteit 
  
1997. évi CXL. törvény 

 
1 

Előkészíti a képviselő-testület közművelődéssel kapcsolatos fenntartói 
döntéseit.  

 
 1997. évi CXL. törvény 78. § (5) 

 
1 

Előkészíti a képviselő-testület nyilvános könyvtárral  kapcsolatos fenntartói 
döntéseit.  

  1997. évi CXL. törvény 68. § 1 

Döntésre előkészíti  a képviselő-testület testneveléssel és sporttal 
kapcsolatos feladat- és hatásköröket 

 
  2004. évi I. törvény 55. § 

 
 1 

 

Személyszállítási közszolgáltatás 

 Autóbusszal végzett menetrend szerinti személyszállítással kapcsolatos 
képviselő-testületi  feladat és hatáskörök döntésre való előkészítése 

  
2004. évi XXXIII. törvény 3-10. § 

  
2 

 

Gyermekjólét és gyermekvédelem 

 Döntésre előkészti a személyes gondoskodást nyújtó ellátások (a 
továbbiakban: személyes gondoskodás) formáiról, azok igénybevételéről, 
valamint a fizetendő térítési díjakról szóló  rendeletet. 

 1997. évi XXXI. törvény  2 

Előkészíti a képviselő-testület előterjesztését: A gyermekjóléti és 
gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról minden év május 31-éig - a külön 
jogszabályban meghatározott tartalommal - átfogó értékelést készít, 
amelyet a képviselő-testület, illetve a közgyűlés megtárgyal. Az értékelést 
meg kell küldeni a gyámhivatalnak. 

 1997. évi XXXI. törvény 2 

 
Döntésre előkészíti a képviselő-testület gyermekjóléti és gyermekvédelmi 

intézmény fenntartói feladatkörébe tartozó kérdéseket. 

. 
       1997. évi XXXI. törvény 2 

  
 

Nevelés-oktatás 

A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvényben meghatározott 
jegyzői feladat- és hatáskörök ellátása 

 

 1993. évi LXXIX. törvény 30. § 
(4), (6) 

 2 

 

A képviselő-testület számára döntésre előkészíti a közoktatási 
intézményekkel kapcsolatos képviselő-testületi hatáskörébe tartozó 
kérdéseket 

1993. évi LXXIX. törvény 30. § 2 

 

 Ellátja a helyi önkormányzat fenntartásában lévő közoktatási intézmény  1993. évi LXXIX. törvény 91. §   1 
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vezetőjének kiválasztásával kapcsolatos nyilvános pályázati eljárás 
lefolytatásával összefüggő előkészítő feladatokat.  

Az óvodai nevelés keretében folyó iskolai életmódra felkészítő 
foglalkozáson való részvételre köteles, a tanköteles és a fejlesztő 
felkészítés alá eső gyermekekről, tanulókról nyilvántartást vezet, és 
figyelemmel kíséri az e törvény 14. §-a (2) bekezdésének a) pontjában 
meghatározott kötelezettségek teljesítését. 

 1993. évi LXXIX. törvény 91. § 
(7) b) 

2 

 
 

Gazdálkodás 
 

Elkészíti a helyi önkormányzat gazdasági programtervezetét.  1991. évi XX. törvény 140. § 
(1) a) 

 1  

 A Képviselő-testület számára döntésre előkészíti  az önkormányzati 
vagyonnal történő gazdálkodás szabályait. 

 1991. évi XX. törvény 138. § 
(1) j) 

 2 

 
 

Helyi adók 

 A Képviselő-testület számára előkészíti a helyi adókkal kapcsolatos 
rendeletek tervezetét  

 1990. évi C. törvény   1 

 
 

Iratkezelés 
 

Elkészíti a Polgármesteri Hivatal egyedi iratkezelési szabályzatát  1995. évi LXVI. törvény 10. § 
(1), 
335/2005. (XII. 29.) Korm. 
rendelet 3. § (1) 

 1 

Ellátja az iratkezelési szabályzatban az iratkezelő számára meghatározott 
feladatokat, különösen 

- az iratkezelési szabályzat és a helyi irattári terv alapján végzi a 
Polgármesteri Hivatal szervezeti egységei ügyiratainak gépi 
(elektronikus) iktatását, 

- az ügyiratok kezelését végzi, ezen belül: ügyiratok iktatását, 
előzmény keresését, szerelését, a határidőbe tevést, irattározást, 
selejtezést, 

- együttműködik a Levéltárral, 
- elvégzi a felettes szerv felé nyújtandó adatszolgáltatást, az 

ügyiratforgalomról nyilvántartást vezet, elkészíti a hatósági 
statisztikát, 

- ellátja a Polgármesteri Hivatal postázási feladatait, tevékenységét a 
Magyar Postával kötött megállapodás alapján végzi, 

- a postázóban a napi beérkező küldeményeket átveszik, szortírozzák 
és érkeztetik, 

 

 1995. évi LXVI. Törvény, 
Iratkezelési szabályzat 

 5 
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Lakás- és helyiségbérlet 

 Előkészíti és kezeli a bérleti szerződéseket 

 

 1959. évi IV. törvény 
1993. évi LXXVIII. törvény 

 
14 

 A  lakások- és helyiségek bérletévek kapcsolatos helyi önkormányzati 
rendeletek tervezetét előkészíti  

 1993. évi LXXVIII. törvény   

 

14 

  

 

A lakáscélú támogatásokkal kapcsolatos feladat- és hatáskörök 

 Intézkedik a kedvezmény, illetőleg a fiatalok otthonteremtési támogatása 
visszafizetését biztosító jelzálogjognak az ingatlan-nyilvántartásban az 
újabb lakásra való átjegyzése iránt. 

 12/2001. (I. 31.) Korm. rendelet 
21. § (3) 

1 

 

Munkaügy  

 Előkészíti a köztisztviselők  juttatásaival  és támogatásaival kapcsolatos 
rendelet tervezetét. 

 1992. évi XXIII. törvény , 2011. 
évi CXCIX. törvény 

 

  

1 

Gyakorolja a munkáltatói jogokat a köztisztviselők fölött.   1992. évi XXIII. törvény , 2011. 
évi CXCIX. törvény 

 

1  

Döntésre előkészíti a polgármester, a jegyző és  a képviselő-testület 
hatáskörébe tartozó munkáltatói döntéseket ( köztisztviselők, 
közalkalmazottak, munkavállalók és közmunkások) 

1992. évi XXIII. Törvény 

1992. évi XXII. Törvény 

1992. évi XXXIII. törvény 

2011. évi CXCIX. törvény 

3 

Ellátja a köztisztviselők továbbképzésekkel kapcsolatos szervezési 
feladatokat. 

199/1998. (XII. 4.) Korm. 
rendelet  

3  

 

Ellátja  munkavédelemmel kapcsolatos szabályozási és szervezési 
feladatokat 

  1993. évi XCIII. tv. 3 

Ellátja  a foglalkozás-egészségüggyel  kapcsolatos szabályozási és 
szervezési feladatokat 

  33/1998.(VI.24.) NM rend. 3 

 Ellátja a dolgozók szabadságolásával kapcsolatos tervezési, szervezési, 
nyilvántartási feladatokat  

 1992. évi CXIX. törvény 3 

  

 Ellátja a köztisztviselők és az önkormányzati képviselők 
vagyonnyilatkozatával kapcsolatos adminisztratív feladatokat 

 2007. évi CLII. törvény  3 



 9 

  

 Gondoskodik  a munkavállalók munkahelyi dohányzásának, valamint a 
dohányzóhelyek munkavállalók részére történő kijelölésének ellátásával 
kapcsolatos feladatokról 

 1999. évi XLII. törvény 2. § (8) 2 

 

                                                                                      Birtokvédelem 

 

 Ellátja a jegyzői birtokvédelemmel kapcsolatos feladat- és hatásköröket   1959. évi IV. törvény   2 

   
 

A választások és népszavazások 
 

Az Európai Parlament tagjai, az országgyűlési képviselők, polgármester, 
települési és nemzetiségi képviselők választásán, valamint az országos és 
helyi népszavazáson a helyi választási iroda vezetése 

1997. évi C. tv. 1 

 
Közérdekű adatok közzététele 

 
Gondoskodik a kötelezően közzéteendő közérdekű adatok internetes 
honlapon való közzétételéről. 
 

Közbeszerzés 
 

2011. évi CXII.tv. 2 

Ellátja a Polgármesteri Hivatal és az Önkormányzat által lefolytatandó  
közbeszerzési eljárások során a közbeszerzési referensi feladatokat 

2011. évi CVII.tv. 2 

 
Titkárnői adminisztrációs és iratkezelési feladatok 

 
 

Átveszi a polgármester és a jegyző beérkező postáját, gondoskodik 
ennek, valamint a polgármester és a jegyző ügyiratainak  iktattatásáról, a 
polgármester által megjelölt személy vagy szerv részére történő 
átadásáról. 

 

 4 

Elvégzi a titkárságon  felmerülő leírói feladatokat.  4 
Gondoskodik a polgármester és a jegyző kimenő leveleinek, illetve egyéb 
anyagainak, iratainak postázásáról. 

 4 

Naprakészen vezetik a polgármester és a jegyző napi programjainak 
időpontjait és helyszíneit. 

 4 

Rendszerezi és rendben tartja a polgármester és a jegyző levelezését és 
ügyiratait 

 4 

Koordinálják a hivatali gépkocsi igénybevételét  4 
 
 

Informatika 
 

Javaslatokat tesz az informatikai rendszer fejlesztésére, működésének 
hatékonyabbá tételére, egységes koncepció, valamint speciális kérdések 
(vírusvédelem, adatbiztonság, önkormányzati intézmények közötti 
számítógépes kapcsolat, távmunka-végzés, elektronikus levelezés, 

informatikus 
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Internet-kapcsolat stb.) kidolgozására.  Előkészíti a Polgármesteri Hivatal 
hardver- és szoftverbeszerzéseit, 
 
Felügyeli az informatikai fejlesztési programokat. Részt vesz a külső 
cégekkel kötött szerződésekben foglalt tevékenységek meghatározásában, 
 

informatikus 

A fejlesztések minél hatékonyabb és gazdaságosabb megvalósítása 
érdekében tanulmányozza a már működő önkormányzati és egyéb 
informatikai rendszereket, 
 

Informatikus 

Felügyeli a hivatal számítógépes hálózatait,  és ellenőrzi azok megfelelő 
biztonságát.  
 

Informatikus 

Megszervezi a hivatal WWW honlapjának kialakítását és karbantartását, 
 

Informatikus 

Telepíti és konfigurálja a szükséges programokat 
 

Informatikus 

Elvégzi a hivatalban felmerülő kisebb hardverproblémák kijavítását; 
komolyabb gond esetén pedig értesíti az erre szerződött külső céget a hiba 
mielőbbi kijavítása érdekében, 
 

Informatikus 

N yilvántartást vezet a software és informatikai eszközökről. 
 

Informatikus 

Felügyeli a Polgármesteri Hivatal speciális szoftvereit; figyelemmel kíséri 
és elvégzi a verzióváltásokat, betanítja az érintett dolgozókat.  A 
programok esetleges hibáit és hiányosságait, valamint a módosításra 
vonatkozó javaslatokat továbbítja a fejlesztő cégnek, kérve a kijavítást, 
illetve kiegészítést.  Nem hálózatról működő rendszerek esetén felügyeli a 
szükséges állományok rendszeres mentését, 
 

Informatikus 

Figyelemmel kíséri az informatikai fejlesztési programokat, tekintettel 
beillesztésükre a hivatal meglévő informatikai rendszerébe, a meglévő 
rendszerekkel való kapcsolódási felület kialakítására.  Kapcsolatot tart a 
fejlesztő cégekkel, 
 

Informatikus 

A hivatal dolgozóit kioktatja a számítógépes vírusok terjedése elleni 
óvintézkedésekről, betanítja nekik a vírusellenőrző program(ok) 
használatát, és szükség esetén segédkezik a fertőzés megszüntetésében, 
 

Informatikus 

Karbantartja a Polgármesteri Hivatal kereskedelmi szoftvereinek leltárát. 
Gondoskodik arról, hogy minden munkahelyen a szükséges programok 
legyenek telepítve, sehol ne használjanak illegális szoftvert, a hiányzó 
licencek pedig pótoltassanak, 
 

Informatikus 

Ellátja a telefonközpont működésével és a telefonhálózat működtetésével 
kapcsolatos fenntartási, karbantartási és bővítési, felújítási feladatokat 
 

informatikus 

 
Gondnoksági   feladatok 

 
A Polgármesteri Hivatal székhelyén és telephelyein a karbantartási 
feladatok ellátása 

Karbantartó 

A Polgármesteri Hivatal székhelyén és telephelyein a takarítói feladatok 
ellátása, 

Takarító 

A Polgármesteri Hivatal székhelyén a portai szolgálat ellátása 
 

Portás 

A Hivatali gépjármű vezetése Gépkocsivezető 



 11 

  
 

AZ OKMÁNYIRODA FELADATAI 
 

Személyazonosító igazolvány 

 Eljár a személyazonosító igazolvánnyal összefüggő hatósági 
ügyekben, különösen 

o kérelem átvétele, 
o talált, elveszett, ellopott SZIG –ekkel kapcsolatos 

ügyintézés, 
o SZIG –ek kiadásával, visszavonásával, átvételével 

kapcsolatos ügyintézés, 
o elhunyt polgárok SZIG –eivel kapcsolatos feladatok, 
o bevont SZIG-ek selejtezési jegyzőkönyvének 

elkészítése, továbbítása a BM felé, 
o döntés SZIG kiadásának megtagadásáról vagy 

visszavonásáról, 
o adatváltozások átvezetése, 
o adatszolgáltatás. 

 

1992. évi LXVI. törvény  

168/1999. (XI. 24.) Korm. 
rendelet  

 
20,21 

 

Személyi azonosítóról és lakcímről szóló hatósági igazolvány (lakcímkártya) 

 Végzi a személyi azonosítóról és a lakcímről szóló hatósági 
igazolvány (továbbiakban: hatósági igazolvány) kitöltésével, 
nyilvántartásával és a polgár részére történő kézbesítésével 
kapcsolatos feladatokat,. 

 

 1992. évi LXVI. törvény  

146/1993. (X. 26.) Korm. 
rendelet 

  
20,2
1, 

Egyéni vállalkozói igazolvány 

Országos illetékességgel eljár az egyéni vállalkozói igazolvánnyal 
kapcsolatos okmányirodai feladatokban 

2009. évi CXV. törvény 

66/2009.(XII.17.) IRM.  rend. 

20, 

21 
 

Járművezetésre jogosító igazolvány (jogosítvány) 

Ellátja a járművezetésre jogosító igazolványokkal kapcsolatos 
feladat- és hatásköröket. 

 

 1999. évi LXXXIV. Törvény 
2000. évi CXXVIII. Törvény 
326/2011.(XII.28.) Korm. rend.  

20,21 

Útlevél 

Eljár az úti okmányokkal kapcsolatos feladat- és hatáskörökben, 
különösen 

o fotó felvétele és aláírás felvételezés, 
o bemutatott okmányok ellenőrzése és adat 

felvételezés, gyártásba küldés, 

1998. évi XII. tv. 

101/1998. (V. 22.) Korm. rendelet 

20,21 
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o útlevelek érvénytelenítése és visszaadása, 
o BM által bevont útlevelek ügyeinek intézése, BM-be 

történő továbbítása. 
 

Járműokmányok (forgalmi engedély, törzskönyv) 

 Ellátja a járműokmányokkal kapcsolatos feladat- és hatásköröket, 
különösen 

o forgalomba helyezés/kivonás és ismételt forgalomba 
helyezés feladatainak ellátása, nyilvántartások vezetése, 

o gépjárművek műszaki adatainak nyilvántartásba vétele, 
forgalomban tarthatóság korlátainak nyilvántartásba 
vétele, 

o nyilvántartási adatok változásához kapcsolódó feladatok 
ellátása, 

o forgalmi engedélyt kiállítása, cseréje, pótlása, átadása. 
 

 

  
1999. évi LXXXIV. Törvény, 

2009. évi LXII. tv. 
326/2011.(XII.28.) Korm. rend.  

 
20,
21 

 Ellátja a rendszámtáblával kapcsolatos feladat- és hatásköröket, 
különösen 

o jármű rendszámának meghatározása, kiadása, 
érvényesítése, 

o változást átvezetése a nyilvántartásban a rendszám 
kiadásakor, 

o rendszám tulajdonjog változás engedélyezése, 
o rendszámtábla utánpótlási engedélyek intézése. 

 

326/2011.(XII.28.) Korm. rend.  
20,
21  

 Ellátja a törzskönyvvel kapcsolatos feladat- és hatásköröket, 
különösen 

o törzskönyv kiállításának kezdeményezése, 
o törzskönyv kiadásával és passziválással összefüggő 

feladatok nyilvántartásban történő átvezetése, 
o az elkészült törzskönyvet átadása. 

 

 326/2011.(XII.28.) Korm. rend. 20,
21  

 

Mozgásában korlátozott személyek parkolási igazolványa 

Ellátja a mozgásában korlátozott személyek parkolási igazolványával 
kapcsolatos feladat- és hatásköröket 

1999. évi LXXXIV. törvény  
218/2003. (XII. 11.) Korm. 
rendelet 3.  

 

20, 

21 

  

 
 
 

Adatszolgáltatás a közúti közlekedési nyilvántartásból 
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 Egyedi adatszolgáltatást teljesít a nyilvántartásból, az okmánytár, az 
előzetes eredetiségvizsgálati nyilvántartás és a történeti állomány 
adatait kivéve. 

 1999. évi LXXXIV. törvény 
56/1999. (XII. 28.) BM rendelet 7.  

 

 20, 

21  

 
A választások előkészítő munkáiban és lebonyolításában való részvétel 

 
 

Ellátja a választással, népszavazással, népi kezdeményezéssel  
kapcsolatos informatikai feladatokat 

 

1997. évi C. tv. 20,21 

Ellátja a választók nyilvántartásával kapcsolatos feladatokat, 
különösen  
 

o összeállítja és naprakészen tartja a választók 
nyilvántartását, 

o vezeti a választójoggal nem rendelkezők jegyzékét, 
o közreműködik - a törvényben meghatározott feltételek 

megléte esetén - a választópolgár részére történő igazolás 
kiadásában, 

 

1997. évi C. tv. 20,21 

Ellátja a szavazókörök kialakításával és karbantartásával 
kapcsolatos feladatokat, különösen 
: 

o folyamatosan figyelemmel kíséri a szavazókörök 
kialakítását érintő változásokat,  

o közreműködik a szavazókörök számának és területi 
beosztásának kialakításában 

 

1997. évi C. tv. 20,21 

 
Közterületjegyzék 

 
Vezeti a közterületjegyzéket 146/1993. (X. 26.) Korm. rend. 20,21 

 
 

Ügyfélkapu 
 
 

Elektronikus ügyfélkapu létesítéséhez az ügyfél kérelmére 
regisztrációs eljárást folytat le. 

193/2005. (IX.22.) Korm. rendelet 20,21 

 
 

A polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartása 

 A polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásával 
kapcsolatos jegyzői feladat- és hatásköröket ellátja 
  

1992. évi LXVI. Törvény 
146/1993. (X. 26.) Korm. rendelet 

 20,21 
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 Vezeti az alábbi nyilvántartásokat: 
 - adatszolgáltatási nyilvántartást az általa teljesített 

adatszolgáltatásokról, 
 - jogosultsági nyilvántartást az on-line rendszer használatára 

jogosultakról, 
 - üzemeltetési naplót, 
 - technikai háttér nyilvántartást (gép-, szerv- és 

szoftvernyilvántartás) 

  
 146/1993. (X. 26.) Korm. rendelet 
45. § a)-d) 

  
  
  

  
25  

 
 

Kereskedelem, vendéglátás 

 A kereskedelmi  tevékenység végzésének  feltételeiről szóló 
210/2009.(IX.29.) Korm. rendeletben és a kereskedelemről szóló 2005. 
évi CLXIV. törvényben meghatározott jegyzői feladat- és hatáskörök 
llátása. 

     2005. évi CLXIV. törvény  

210/2009.(IX.29.) Korm.rend. 

20, 

21 

Telepengedélyezés 

 A telepengedély, illetve a telep létesítésének bejelentése alapján 
gyakorolható egyes termelő és egyes szolgáltató tevékenységekről a 
telepengedélyezés rendjéről és a bejelentés szabályairól szóló  
358/2008.(XII.31.) Korm. rendeletben meghatározott jegyzői feladatok 
ellátása- 

 

 358/2008.(XII.31.) Korm. 
rendeletben 

,  
 

20, 

21 
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A SZOCIÁLIS IRODA  ÉS GYÁMHIVATAL FELADATAI 

 

I. GYÁMHIVATALI FELADATOK 

Ha a gyermek vagy a gondnokság alatt álló személy és 
törvényes képviselője között érdekellentét áll fenn, eseti 
gondnok útján gondoskodik képviseletükről. 

 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet 
10. § (5) 

18 

 Az ideiglenes hatállyal elhelyezett gyermeknek a gondozási 
helyre viteléről beutaló szervként gondoskodik. 

 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet 
16. § (2) 

18 

 Ellátja a szülői felügyelettel kapcsolatos gyámhivatali 
feladatok 

 331/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 
149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet  
1952. évi IV. törvény 78. § (2) 
 

      
     18 
 
 

 Ellátja a családi jogállás rendezésével kapcsolatos 
gyámhivatali feladatok 

  
331/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 
149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet 

18 

 Teljes hatályú apai elismerő nyilatkozatot vesz fel.  331/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 3. 
§ (1) a), 6. § a) 

      18 

 Ellátja az örökbefogadással  kapcsolatos gyámhivatali 
feladatok 

  
331/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 
1952. évi IV. törvény 
 

 
18 

E törvény szerint a gyermek gondozó szülőjének vagy más 
törvényes képviselőjének a gyermektartásdíjat megelőlegezi, a 
jogosult fiatal felnőttnek otthonteremtési támogatást állapít 
meg, és ezen pénzbeli ellátások folyósításáról rendelkezik. 

 1997. évi XXXI. törvény 18. § (3) 18 

 A gyermektartásdíj megelőlegezéséről dönt.  1997. évi XXXI. törvény 22. § (1)  
331/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 5. 
§ b) 

18 

 Közreműködik a gondozási díj, valamint a megelőlegezett 
gyermektartásdíj behajtásában. 

 331/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 3. 
§ j) 

18 

 Dönt az otthonteremtési támogatás megállapításáról.  331/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 5. 
§ a) 

18 

Családba fogadással kapcsolatos feladatok ellátása 
 331/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 9. § e) 

 1997. évi XXXI. törvény 71. §  
149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet 9-94. 
§ 

 
    18 

 Ideiglenes hatályú elhelyezéssel kapcsolatos feladatok 
ellátása 
  

 
1997. évi XXXI. törvény 72-76.§ , 
331/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 3-4. 
§, 12. §149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet 
96-98. §  

    
   18 

 Nevelésbe vétellel kapcsolatos feladatok ellátása 
  

 
1997. évi XXXI. törvény 77-83. § , 92-
93.§ 
331/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 4. 
§,149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet  99-
118. § , 121-126.§ 

    
 18 
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A gyámsággal, gondnoksággal kapcsolatos gyámhivatali 
feladatok ellátása 

 
 

  

1952. évi IV. törvény  ,94. § , 
103.§1959. évi IV. törvény 12/A-21. § 
331/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 8-
10. §  
149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet 
127. § , 131-146.§ 158-162.§ 

1997. évi XXXI. törvény 55.§, 84-91. 
§ 

18 

 Szervezi a hivatásos gondnoki feladatokat vállaló személy 
képzését, illetve a hivatásos gondnok továbbképzését. 

 1997. évi XXXI. törvény 102. § (2) 18 

 Vagyonkezeléssel kapcsolatos feladat- és hatáskörök ellátása 
  

149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet 147-
157. § , 
331/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 
11.§1952. évi IV. törvény 87. § 
223/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet 11. § 
1959. évi IV. törvény 18-20/D. § 

   
 
   18 

 
 

 
II. JEGYZŐI GYÁMÜGY 
 

Ellátja a családi jogállás rendezésével kapcsolatos jegyzői 
gyámügyi feladatokat 

 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet 16 

 Ellátja az örökbefogadással kapcsolatos jegyzői gyámügyi 
feladatokat 

 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet  

331/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 

16 

 Ellátja a rendszeres és rendkívüli gyermekvédelmi 
kedvezménnyel kapcsolatos jegyzői feladatokat. 

1997. évi XXXI. tv.  

331/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 

18 

Ellátja az óvodáztatási támogatásra való jogosultsággal 
kapcsolatos jegyzői feladatokat. 

 331/2006. (XII. 23.) Korm.  18 

Ellátja a védelembe vétellel kapcsolatos jegyzői gyámügyi 
feladatokat  

 

 
    1997. évi XXXI. tv.  
    331/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet  
 

  
   16 

Ellátja az iskoláztatási támogatás felfüggesztésével kapcsolatos 
jegyzői gyámügyi feladatokat  
 

149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet   18 

 Ellátja az ideiglenes hatályú elhelyezéssel  és a nevelésbe 
vétellel kapcsolatos jegyzői gyámügyi feladatok 

 

 331/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet   16 

 
III. GYERMEKJÓLÉTI ÉS SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK 

 
 

Nyilvántartások 
 



 17 

Meghatározott tartalmú nyilvántartást vezet a szociális ellátásra 
való jogosultság megállapítása az ellátás biztosítása, fenntartása 
és megszüntetése céljából. 
  
 

 1993. évi III. törvény   16,17,18 

Pénzbeli szociális ellátások 

 Ellátja az Időskorúak járadékával kapcsolatos feladat- és 
hatásköröket 

 1993. évi III. törvény    17 

 Ellátja a foglalkoztatást helyettesítő támogatással  kapcsolatos 
feladat- és hatásköröket 

Ellátja a rendszeres szociális segéllyel kapcsolatos feladat- és 
hatásköröket  

 
 1993. évi III. törvény  
  63/2006. (III. 27.) Korm. rendelet 
 
 
 1993. évi III. törvény     
63/2006. (III. 27.) Korm. rendelet                         

       
17 
 
 
17      

Ellátja a lakásfenntartási támogatással kapcsolatos feladat- és 
hatásköröket 

 
 1993. évi III. törvény  
63/2006. (III. 27.) Korm. rendelet  

 17 

 Ellátja a  ápolási díjjal kapcsolatos  feladat- és hatásköröket 
 
 1993. évi III. törvény 
63/2006. (III. 27.) Korm. rendelet  

        
17 

   

Ellátja az  átmeneti segéllyel kapcsolatos feladat- és 
hatásköröket 

  
1993. évi III. törvény 
63/2006. (III. 27.) Korm. rendelet 

18  
 

Ellátja a temetési  segéllyel kapcsolatos feladat- és 
hatásköröket 

 
 1993. évi III. törvény 46. § 
63/2006. (III. 27.) Korm. rendelet 

 16  
 

 

Természetben nyújtott szociális ellátások 

Ellátja a köztemetéssel kapcsolatos feladat- és hatásköröket 
 1993. évi III. törvény  
63/2006. (III. 27.) Korm. rendelet  16  

 

Ellátja a közgyógyellátással kapcsolatos jegyzői és képviselő-
testületi feladat- és hatáskörök 

 1993. évi III. törvény  
63/2006. (III. 27.) Korm. rendelet  16  

 

 Ellátja az Egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság 
megállapításával kapcsolatos polgármesteri és jegyzői feladat- 
és hatásköröket 

 1993. évi III. törvény 54. § 
63/2006. (III. 27.) Korm. rendelet 

      17  
 

Ellátja az egészségbiztosítási  Járulékfizetés alapjának 
igazolásával kapcsolatos feladat-és hatásköröket 

 1993. évi III. törvény 54/A. § 
  

   17 
 

 

Alapszolgáltatások 

Ellátja a súlyos mozgáskorlátozottak közlekedési 
kedvezményével kapcsolatos jegyzői  feladat- és hatásköröket 

  
164/1995. (XII. 27.) Korm. rendelet  

    
 18 



 18 

 Ellátja a hadigondozással kapcsolatos jegyzői feladat- és 
hatásköröket 

  
1994. évi XLV. Törvény 
113/1994. (VIII. 31.) Korm. rendelet 

    16 

   

Ellátja a lakáscélú kölcsönből eredő adósságok rendezésével 
kapcsolatos jegyzői feladat- és hatásköröket 

  
11/2005. (I. 26.) Korm. rendelet 

   
18 

   

   
 
 

IV. ANYAKÖNYVVEZETŐI FELADATOK 
 

Állampolgársággal kapcsolatos feladatok 

Előkészti a polgármester hatáskörébe tartozó, 
állampolgársággal kapcsolatos feladatok ellátását 

 

1993. évi LV. törvény 7. § (1), 16.§ 
(2), 

125/1993. (IX. 22.) Korm. rendelet 5. 
§ (1)-(3) 

146/1993. (X. 26.) Korm. rendelet 18. 
§ (4) e) 

168/1999. (XI. 24.) Korm. rendelet 
28/B. § (1)-(2) 

16 

 Ellátja az állampolgársággal kapcsolatos anyakönyvvezetői 
feladatokat. 

 

 1993. évi LV. törvény 13. § (1), (4) 
125/1993. (IX. 22.) Korm. rendelet 2. 
§ (3) 

146/1993. (X. 26.) Korm. rendelet 21. 
§ (5) 

 16 

Anyakönyvezés 

 Ellátja az anyakönyvezéssel kapcsolatos anyakönyvvezetői  
feladat- és hatásköröket 

  1982. évi 17. törvényerejű rendelet 
6/2003. (III. 7.) BM rendelet  

 16 

 A 6/2003. (III. 7.) BM rendelet 1. § (1) bekezdésében 
meghatározott feladatán túl: 
 a) közreműködik a házasságkötésnél; 
 b) intézi az anyakönyvi igazgatással összefüggő ügyeket; 
 c) közreműködik - igény szerint - a családi események 

társadalmi megünneplésében. 

 6/2003. (III. 7.) BM rendelet 7. § (1) 
  
  
  

 16 

 A megállapított hivatali munkaidőn túl is közreműködik 
házasságkötésnél, és a családi események társadalmi 
ünneplésénél. Ha a házasulók valamelyikének állapota közeli 
halállal fenyeget, bármely időpontban közreműködik a 
házasságkötésnél. 

 6/2003. (III. 7.) BM rendelet 8. § 16 
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 Jegyzőkönyvet vesz fel a házassági szándék bejelentéséről.  1982. évi 17. törvényerejű rendelet 15. 
§ (1),  
6/2003. (III. 7.) BM rendelet 36. § (3)-
(4) 

 16 
 

 

 Gondoskodik a (4) bekezdésben meghatározottak ASZA 
rendszeren történő átvezetéséről. 

 6/2003. (III. 7.) BM rendelet 89. §  16 

A polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartása 

 Bejelenti az újszülött első lakóhelyét a születés tényével 
együtt. 

 146/1993. (X. 26.) Korm. rendelet 30. 
§ (2) 

 16 

 

 Értesíti a nyilvántartás szerveit a születési, a házassági és a 
halotti anyakönyvbe bejegyzett - a 1992. évi LXVI. törvény 
11. § (1) bekezdésében meghatározott adatokról. 

 1992. évi LXVI. törvény 16. § 
146/1993. (X. 26.) Korm. rendelet 20. § 

 16 

 
 
 

Személyi azonosítóról és lakcímről szóló hatósági igazolvány (lakcímkártya) 

 Átadja a hatósági igazolványt az újszülött törvényes 
képviselőjének. 

 146/1993. (X. 26.) Korm. rendelet 18. 
§ (4) a) 

16  

 
 

Hagyaték 

 Hagyatéki eljárással kapcsolatos feladat- és hatáskör ellátása 
  
2010. évi XXXVIII. törvény 
29/2010.(XII.31.) KIM rend. 

 
17 
 

 

Menekültek 

A menedékjoggal kapcsolatos feladat- és hatáskörök ellátása 

 

2007. évi LXXX. tv.  

301/2007.(XI.3.) Korm. rend. 
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KÖLTSÉGVETÉSI-, PÉNZÜGYI ÉS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI IRODA 

 

Növényvédelem, növényegészségügy 

Ellátja a növényvédelemmel és növényegészségüggyel kapcsolatos 
jegyzői feladat- és hatásköröket 

  
19/1992. (I. 28.) Korm. rendelet  

 
14 

 Ellátja a gyümölcsös telepítésével kapcsolatos telepítési engedélyezési 
feladatokat. 

 2007. évi CXXIX. tv. 14 

 A szőlőtermesztésről és a borgazdálkodásról szóló 2004. évi XVIII. 
Törvényben meghatározott képviselő-testületi és jegyzői feladatok 
döntésre előkészítése. 

 2004. évi XVIII. törvény  14 

 A fás szárú növények védelméről szóló 346/2008.(XII.30.) Korm. 
rendeletben meghatározott jegyzői feladatok ellátása  

 

346/2008.(XII.30.) Korm. rend 14 

 

Közérdekű védekezés 

Eljár a parlagfű elleni közérdekű védekezéssel kapcsolatos jegyzői  
feladat- és hatáskörökben. 

 

 221/2008.(VIII.30.) Korm. 
rend. 

 

 14 

 
Föld 

 

Ellátja a földdel kapcsolatos jegyzői feladatokat  1994. évi LV. tv. 14 

 Közreműködik az 1994. évi LV. törvény 88/B. § alapján történő 
ingatlanszerzés feltételei betartásának ellenőrzésében 

 1994. évi LV. törvény   14 

 
 

Állategészségügy 

   

Ellátja az élelmiszerláncról és a hatósági felügyeletről szóló 2008. évi 
XLVI. törvényben meghatározott jegyzői feladat és hatásköröket 

2008. évi XLVI. törvény 14 

   

Ellátja a marhalevél kiváltásáról és kezeléséről szóló 21/1996. (VII. 9.) 
FM rendeletben meghatározott jegyzői feladat- és hatásköröket. 

  

 21/1996. (VII. 9.) FM rend. 14 
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A méhállományok védelméről és a mézelő méhek egyes betegségeinek 
megelőzéséről és leküzdéséről szóló 70/2003. (VI. 27.) FVM  
rendeletben meghatározott jegyzői feladat és hatáskörök ellátása 
 

 

 A méhészt nyilvántartásba veszi, és a nyilvántartást folyamatosan 
vezeti. 

 70/2003. (VI. 27.) FVM 
rendelet  

 

70/2003. (VI. 27.) FVM 
rendelet 

 

14 

 

 

14 

 

Állatvédelem 

 Az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. 
Törvényben  meghatározott jegyzői feladat és hatáskörök ellátása 

 1998. évi XXVIII. törvény 14 

 Ellátja a veszélyes állatokról és tartásuk engedélyezésének részletes 
szabályairól szóló 8/1999. (VIII. 13.) KöM-FVM-NKÖM-BM együttes 
rendeletben meghatározott jegyzői feladat és hatásköröket.  

 8/1999. (VIII. 13.) KöM-FVM-
NKÖM-BM együttes rendelet  

14 

 
  

 A települési önkormányzat jegyzőjének az állatok védelmével, valamint 
az állatok nyilvántartásával kapcsolatos egyes feladat- és hatásköreiről 
szóló 245/1998. (XII. 31.) Korm. rendeletben meghatározott jegyzői 
feladat- és hatáskörök ellátása. 

 

 

 245/1998. (XII. 31.) Korm. 
rendelet  

14 

Területfejlesztési és területrendezési feladatok 

Eljár a  településszerkezeti tervek tervezetének elkészíttetésében és 
képviselő-testület elé  terjesztésében 

 1997. évi LXXVIII. törvény  14 

 

Eljár  a helyi építési szabályzat és a szabályozási terv elkészíttetésében 
és képviselő-testület elé  terjesztésében 

 1997. évi LXXVIII. törvény       14 

 

Építésügy   

 A településrendezési terveket és a helyi építési szabályzatokat, 
közműnyilvántartásokat (a külterületi nyomvonalas létesítményeket 
tartalmazó nyilvántartások kivételével) és a helyi érték védelemmel 
kapcsolatos nyilvántartásokat vezeti. 

 241/1997. (XII. 19.) Korm. 
rendelet 3-4.§ 

14 

Kereskedelem, vendéglátás 

A szálláshely-szolgáltatási tevékenység folytatásának részletes 
feltételeiről és   a szálláshely-üzemeltetési engedély kiadásának 
rendjéről szóló 239/2009.(X.20.) Korm. rendeletben meghatározott 
jegyzői feladatok ellátása 

239/2009.(X.20.) Korm. 
rendeletben 

14 
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A nem üzleti célú közösségi, szabadidős szálláshely-szolgáltatásról 
szóló 173/2003. (X. 28.) Korm. rendeletben meghatározott jegyzői 
feladat- és hatáskörök ellátása 

 173/2003. (X. 28.) Korm. 
rendelet  

14 

A zenés, táncos rendezvények működésének biztonságosabbá tételéről 
szóló 23/2011.(II.8.) Korm. rendeletben meghatározott jegyzői feladatok 
ellátása 

 23/2011.(II.8.) Korm. rend.  14 

Vásár- és piactartás 

A vásárokról, a piacokról és a bevásárló központokról szóló 
55/2009.(III.13.)  Korm. rendeletben  meghatározott jegyzői feladat- és 
hatáskörök ellátása. 

55/2009.(III.13.)  Korm. 
rendeletben   

 14 

 
  

Általános környezetvédelem 

Előkészíti a képviselő-testület hatáskörébe tartozó  környezetvédelemmel 
kapcsolatos alábbi feladatok ellátását:   
 a) biztosítja a környezet védelmét szolgáló jogszabályok végrehajtását, 

ellátja a hatáskörébe utalt hatósági feladatokat,  
 b) a Programban foglalt célokkal, feladatokkal és a település rendezési 

tervével összhangban illetékességi területére önálló települési 
környezetvédelmi programot dolgoz ki, amelyet jóváhagy, 

 c) a környezetvédelmi feladatok megoldására rendeletet bocsát ki, 
illetőleg határozatot hoz, 

 d) együttműködik a környezetvédelmi feladatot ellátó egyéb 
hatóságokkal, más önkormányzatokkal, társadalmi szervezetekkel, 

 e) elemzi, értékeli a környezet állapotát illetékességi területén, és arról 
szükség szerint, de legalább évente egyszer tájékoztatja a lakosságot, 

f) a fejlesztési feladatok során érvényesíti a környezetvédelem 
követelményeit, elősegíti a környezeti állapot javítását 

   
 1995. évi LIII. törvény 46. § (1) 
a)-f) 

  
  

  
    15 
  
  
  

 Előkészíti a képviselő-testület hatáskörébe tartozó  
környezetvédelemmel kapcsolatos alábbi feladatok ellátását:   

Gondoskodik a települési környezetvédelmi programban foglalt 
feladatok végrehajtásáról, a végrehajtás feltételeinek biztosításáról, 
figyelemmel kíséri az azokban foglalt feladatok megoldását, és a 
programot szükség szerint - de legalább kétévente - felülvizsgálja.  

 1995. évi LIII. törvény 47. § (2) 
 
15 

 

 Előkészíti a képviselő-testület hatáskörébe tartozó  
környezetvédelemmel kapcsolatos alábbi feladatok ellátását:   

Rendeletben - törvényben vagy kormányrendeletben meghatározott 
módon és mértékben - illetékességi területére a más jogszabályokban 
előírtaknál kizárólag nagyobb mértékben korlátozó környezetvédelmi 

 1995. évi LIII. törvény 48. § (1) 
 15 
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előírásokat határozhat meg.  

Előkészíti a képviselő-testület hatáskörébe tartozó  környezetvédelemmel 
kapcsolatos alábbi feladatok ellátását:   

 Szükség szerint, de legalább évente tájékoztatja a lakosságot a lakóhelyi 
környezet állapotának alakulásáról.  

 1995. évi LIII. törvény 51. § (3) 
 15 

 

Előkészíti a képviselő-testület hatáskörébe tartozó  környezetvédelemmel 
kapcsolatos alábbi feladatok ellátássát:   

 A helyben szokásos módon tájékoztatást adnak az általuk kiadni 
szándékozott környezettel kapcsolatos jogszabályokról.  

 1995. évi LIII. törvény 98. § (4) 
15 

 

 
 
 

Hulladékgazdálkodás 

Gondoskodik a képviselő-testület és a jegyző hatáskörébe tartozó 
hulladékgazdálkodási feladatok ellátásáról 

. 

2000. évi XLIII. törvény              
 
15 

 

 

Közúti, légi és vizi közlekedés 

Gondoskodik a közlekedési hatóság rendelkezése alapján a jel, jelzés, 
reklámtábla, reklámhordozó, reklámcélú berendezés vagy egyéb tárgy 
eltávolításáról 

 

 1988. évi I. törvény 12. § (4) 14 

Gondoskodik a hozzájárulása nélkül vagy attól eltérő módon a közút 
területén elhelyezett reklámcélú tárgyat vagy berendezést eltávolításáról. 

 1988. évi I. törvény 12. § (5) 14 

 A településrendezési tervek figyelembevételével osztályba sorolja a 
helyi közutakat. 

 19/1994. (V. 31.) KHVM 
rendelet 3. § (6) 

14 

 A forgalmi rendet - a forgalmi körülmények vagy a baleseti helyzet 
jelentősebb változása esetén, de legalább ötévenként – felülvizsgáltatja.  

 1988. évi I. törvény 34. § (2) 14 

 Gondoskodik  a közúti forgalmi rend kialakítsáról.  1988. évi I. törvény 34. § (2) 14 

 A közutat, annak műszaki, minőségi, forgalmi, baleseti adatait, valamint 
a forgalmi rendjét meghatározó jelzéseket  nyilvántartja. 

 1988. évi I. törvény 34. § (3) 14 

 A közúthálózat fejlesztési tervvel kapcsolatos feladatokat ellátja 

  

 30/1988. (IV. 30.) MT rendelet 
5. § (7) 

14 

 A közút felbontásához annak területén, az alatt vagy felett építmény 
vagy más létesítmény elhelyezéséhez a közút területének egyéb nem 
közlekedési célú elfoglalásához hozzájárul. 

 1988. évi I. törvény 36. §  14 

 Kérelmezi a közlekedési hatóság eljárását, ha a közutat nem közlekedési  1988. évi I. törvény 37. §  
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célból a hozzájárulása nélkül, vagy a hozzájárulásban előírt feltételektől 
eltérően vették igénybe.  14 

 Útcsatlakozás létesítéséhez hozzájárul.   1988. évi I. törvény 39. § (1), 
19/1994. (V. 31.) KHVM 
rendelet 7/A. § (2) 

14 

 A közúti jelzésekről nyilvántartást vezet.  
  
 

 20/1984. (XII. 21.) KM 
rendelet 6. § (1) 

14 

 
 

Vízügy 

 A vízgazdálkodási feladatokkal kapcsolatos önkormányzati hatósági 
feladatok ellátása. 

 1995. évi LVII. törvény  14 

Ellátja a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. 
(V. 22.) Korm. rendeletben meghatározott jegyzői hatósági jogköröket 

  

72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet  

 

14 

 

Ingatlavagyon-kataszter 

Felfekteti és folyamatosan vezeti az önkormányzat tulajdonában lévő 
ingatlanvagyonról - ideértve a közös tulajdont és a társasháztulajdont is - a 
rendelet melléklete szerinti ingatlanvagyon katasztert. 

 147/1992. (XI. 6.) Korm. 
rendelet 1. § (1) 

4  

14 
 
 

 

Föld 

A termőföldre vonatkozó elővásárlási és előhaszonbérleti jog  
gyakorlásának részletes szabályairól szóló 16/2002. (II. 18.) Korm. 
rendeletben meghatározott jegyzői feladat- és hatáskörök ellátása. 

  

 16/2002. (II. 18.) Korm. 
rendelet  55/2006. (VII. 27.) 
FVM rendelet  

  

 
14 

 
Pályázatírás 

 
 
Pályázatfigyelés 
 
Az önkormányzat és intézményei pályázatai anyagának összeállítása 
 
 

 15 

15 

 
 

 
 
 
 



 25 

ADÓIGAZGATÁS 
 

Helyi adók és a gépjárműadó 

  Ellátja a helyi adókkal és  a gépjárműadóval kapcsolatos 
adóztatási feladatokat, különösen 

o Ellátja az önkormányzat által bevezetett helyi adókkal, a 
talajterhelési díjjal, közigazgatási eljárási illetékkel és a 
gépjárműadóval kapcsolatos, valamint az egyéb feladat- 
és hatáskörébe tartozó adóhatósági feladatokat 

o vezeti a helyi adókkal kapcsolatos nyilvántartásokat 
o végzi a vállalkozások bevallásainak kiküldését, 

valamint a benyújtott bevallások feldolgozását, 
o elkészíti a fizetési meghagyásokat, az adózó kérelmére a 

fizetési meghagyás módosítását, 
o az adózó túlfizetésre vonatkozó visszautalási kérelemről 

határozattal dönt vagy végzést hoz,, 

o feladata a működő, valamint a megszűnt vállalkozások 
adóellenőrzésének lefolytatása, 

o elkészíti az adóztatással kapcsolatosan elrendelt 
információs anyagokat, értékeléseket és beszámolókat 
az illetékes központi szervek, hivatal szervezeti 
egységei (képviselőtestület), és a lakosság felé, 

o teljesíti a feladatköréhez tartozó ügyekkel kapcsolatos 
megkereséseket, megkeresésre, valamint a helyi adókra 
vonatkozóan környezettanulmányt készít, 

o figyelemmel kíséri a hátralékosok állományát, 
o adóigazolásokat állít ki, 
o közreműködik a helyi adórendelet-tervezetek 

készítésében, 
o hitelezői követelést nyújt be valamennyi adónem 

vonatkozásában a felszámoló, végelszámoló felé, 
figyelemmel kíséri a felszámolási, végelszámolási 
eljárásokat 

o ellátja a talajterhelési díj fizetésének ellenőrzésével, 
bevallásával, adatszolgáltatás felülvizsgálatával 
kapcsolatos feladatokat 

o ellátja a luxusadóval kapcsolatos adóztatási feladatokat1 
o vezeti a jogszabályban előírt nyilvántartásokat 
o méltányossági, részletfizetési, fizetési halasztási 

ügyekben környezettanulmányt készít, határozatot hoz, 
o hagyatéki hitelezőként bejelenti a hagyatéki leltárba az 

adótartozásokat 

 

 1990. évi C. törvény, 

1991. évi LXXXII. törvény  

 12,13 

Adók nyilvántartása, elszámolása 

 Ellátja a helyi önkormányzat hatáskörébe tartozó adók és adók 
módjára behajtandó köztartozások nyilvántartásával, 
elszámolásával kapcsolatos feladat- és hatásköröket  

  1991. évi XX. Törvény 
13/1991. (V. 21.) PM rendelet 

  
     12,13 

Az adóigazgatási eljárás 
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 Ellenőrzi az adójogszabályok érvényesülését, az 
adókötelezettség teljesítését, valamint az adóbefizetések és -
elszámolások helyességét. 

 1991. évi XX. törvény 140. § (2) j)  12,13 

 Az adókötelezettség megállapítása érdekében adatokat gyűjt, 
tájékoztatást kér, helyszíni szemlét tart. 

 1991. évi XX. törvény 140. § (2) 1.  12,13 

 Az adózónak a törvények megtartásához szükséges 
tájékoztatást megadja, az adóbevallás, az adóbefizetés rendjét 
vele megismerteti, az adózót jogainak érvényesítésére 
figyelmezteti. 

 2003. évi XCII. törvény 1. § (5)   12,13 

 Feladatkörében nyilvántartja az adózókat és azokat az adózónak 
nem minősülő személyeket, akiknek, amelyeknek jogát, 
kötelezettségét e törvény vagy adót, költségvetési támogatást 
megállapító törvény írja elő, az adót, a költségvetési támogatást, 
adó-visszatérítést, adó-visszaigénylést - ha törvény előírja - 
megállapítja, az adót, az adók módjára behajtandó köztartozást 
beszedi, végrehajtja, az adókötelezettségek teljesítését ellenőrzi, 
a költségvetési támogatást, az adó-visszaigénylést, az adó-
visszatérítést kiutalja, és vezeti az adózók adószámláját. 

 2003. évi XCII. törvény  

  

 12,13 

  

Az adóbevétel megrövidítésének megakadályozása érdekében 
rendszeresen ellenőrzi az adózókat és az adózásban részt vevő 
más személyeket.   

 2003. évi XCII. törvény    12,13 

   

 Fizetési halasztás, részletfizetés, adómérséklés engedélyezése 
 2003. évi XCII. törvény       12,13 

A végrehajtási eljárás 

 Lefolytatja a végrehajtást.  
 

 2003. évi XCII. törvény 146. § (1)  12,13 

 Eljár az adók módjára behajtandó köztartozás jogosultnak 
megkeresése alapján magánszemély esetében. 

 2003. évi XCII. törvény 146. § (2)  12,13 

Egyéb adóügyi feladatok 

 Külön jogszabály rendelkezése alapján, az ügyfél kérelmére 
vagy hatóság megkeresésére kiállítja, illetőleg megküldi az adó- 
és értékbizonyítványt. 

 1991. évi XX. törvény 140. § 
(2) d) 
1990. évi XCIII. törvény 101. § 

     12,13 

A helyi vízgazdálkodási hatósági jogkörbe tartozó 
szennyvízelhelyezéshez kapcsolódó talajterhelési díjjal 
kapcsolatos adóztatási feladatokat ellátja. 

 2003. évi LXXXIX. törvény 
24. § 

     12,13 

A kezdeményezés kézhezvételétől számított 8 napon belül - a 
külön jogszabályban meghatározottak szerint intézkedik a 
díjhátralék, késedelmi kamat és a felmerült költségek behajtása 
érdekében. 

 2000. évi XLIII. törvény 26. § 
(4) 

 12,13 
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Gyakorolja az elsőfokú hatósági hatáskört 
 a) a hulladékkezelési közszolgáltatási díjhátralék behajtása 

során; 
 b) a törvény 30. § (3) bekezdés a)-b) pontjában meghatározott 

esetekben. 

  
 2000. évi XLIII. törvény 41. § 
(3) a)-b) 

  

  

  12,13 
  

Ellátja a közműfejlesztési hozzájárlással kapcsolatos jegyzői 
hozzájárulásról. 

 262/2004. (IX. 23.) Korm. 
rendelet  

12,13 

 
 

GAZDÁLKODÁS ÉS KÖLTSÉGVETÉS 
 
A települési  önkormányzat, a roma nemzetiségi  önkormányzat,  a Polgármesteri Hivatal és a 
Polgármesteri Hivatalhoz rendelt önállóan működő  költségvetési szervek tekintetében: 

Gondoskodik az önkormányzat és a polgármesteri hivatal 
pénzügyi, gazdálkodási kérdéseit érintő belső szabályzatok 
elkészítéséről és folyamatosan aktualizálja azokat 

Gondoskodik az önhibáján kívül hátrányos pénzügyi 
helyzetben lévő települési önkormányzatok által  igényelhet 
kiegészítő állami támogatás iránti pályázat elkészítéséről 

2011. évi CXCV. törvény  

368/2011.(XII.31.) Korm. rend 

 

 éves költségvetési törvény 

6 

 

 7 

 Előkészíti  a hitel-felvételekkel kapcsolatos  képviselő-
testületi előterjesztéseket 

 1990. évi LXV. törvény 88. § 

 
 

      
      6 
 

A képviselő-testület számára döntésre előkészíti a 
költségvetési szervek alapító okiratának módosítását és a 
gondoskodik a törzskönyvi bejelentésről 

2011. évi CXCV. törvény  

368/2011.(XII.31.) Korm. rend. 

 6 

 

 

A Képviselő-testület számára döntésre előkészíti a 
költségvetési koncepció tervezetét 

 

 2011. évi CXCV. törvény 

368/2011.(XII.31.) Korm. rend 

  

 6,7 

A  Képviselő-testület számára döntésre előkészíti  a 
költségvetési rendelettervezetet 

  

 

A Képviselő-testület számára döntésre előkészíti a Stabilitási 
törvény 45. § (1) bek. a.) pontja szerintihatározat tervezetét. 

 

2011. évi CXCV. törvény 

368/2011.(XII.31.) Korm. rend 

 

Stabilitási törvény 

 

2011. évi CXCV. törvény                 

 6,7 

 

 

6,7 

 

6,7 
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Jóváhagyásra előkészíti a helyi önkormányzat, valamint az 
általa irányított költségvetési szervek elemi költségvetését. 

368/2011.(XII.31.) Korm. rend  

 

Az önkormányzat, valamint költségvetési szervei jóváhagyott 
elemi költségvetéséről adatot szolgáltat a Kincstárnak. 

 

 

Ellátja a helyi önkormányzat és költségvetési szervei által 
vállalt kötelezettségek és utalványozások esetén a pénzügyi 
ellenjegyzés, az érvényesítés és szakmai teljesítés igazolásának 
feladatait. 

 2011. évi CXCV. törvény 

368/2011.(XII.31.) Korm. rend 

 

2011. évi CXCV. törvény 

368/2011.(XII.31.) Korm. rend   

 

 6,7 

  

 

6,7,8, 

9,10,11 

A Képviselő-testület számára döntésre előkészíti a 
gazdálkodásról szóló beszámolókat, az  első féléves 
helyzetéről szeptember 15-ig,  háromnegyedéves helyzetéről a 
költségvetési koncepciójához kapcsolódóan tájékoztatja a 
képviselő-testületet a törvényben meghatározottak szerint 

A polgármester számára jóváhagyásra előkészíti a vagyonról 
és a költségvetési végrehajtásáról a számviteli szabályok 
szerint készült éves költségvetési beszámolót 

 

  2011. évi CXCV. törvény 

368/2011.(XII.31.) Korm. rend 

 

2011. évi CXCV. törvény 

368/2011.(XII.31.) Korm. rend 

  6,7 

 

 

6,7 

Elkészíti a költségvetési rendelet módosításainak tervezetét    2011. évi CXCV. törvény 

368/2011.(XII.31.) Korm. rend 

 

6,7 

  

Koordinálja a költségvetési rendelet tervezetének egyeztetését 
a költségvetési szervek vezetőivel. 

 

Elkészíti a gazdálkodásról szóló éves és féléves elemi 
költségvetési beszámolót és benyújtja a Kincstárhoz. 

 

2011. évi CXCV. törvény 

368/2011.(XII.31.) Korm. rend 

 

249/2000.(XII.24.) Korm. rend. 

6 

 

 

6,7 

 Elkészíti a zárszámadási rendelettervezetet, valamint a külön 
törvény szerinti könyvvizsgálói záradékkal ellátott 
egyszerűsített tartalmú - az önkormányzat és intézményei 
adatait összevontan tartalmazó - éves pénzforgalmi jelentést, 
könyvviteli mérleget, pénzmaradvány-kimutatást, és 
eredménykimutatást. 

 

2011. évi CXCV. törvény 

368/2011.(XII.31.) Korm. rend 

6,7 
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 A norrmatív hozzájárulásokat és támogatásokat - a 
költségvetési törvényjavaslat alapján, annak Országgyűléshez 
történő benyújtását követően - a kincstár útján igényli a 
központi költségvetésből. 

A központi költségvetési törvényben az önkormányzat számára 
biztosított hozzájárulások, támogatások igénylésével 
kapcsolatos feladatokat ellátja:  évközi módosítás, elszámolás, 
évközbeni lemondás, pótlólagos igénylés. 

 

2011. évi CXCV. törvény   

 

 

költségvetési törvény 

6,7 

 

 

6,7 

 Szükség esetén előkészíti az átmeneti gazdálkodásról szóló 
rendelettervezetet. 

 2011. évi CXCV. törvény 

 

6,7 

 Ellátja a polgármesteri hivatal mint költségvetési szerv 
operatív gazdálkodási feladatai irányítását. 

 a belső szabályzatok szerint 6 

Aláírásra előkészíti az értékelési szabályzatot  249/2000. (XII. 24.) Korm. 
rendelet  

 6 

 Gondoskodik a költségvetési évről, december 31-ei 
fordulónappal készített könyvviteli mérlegben kimutatott 
eszközök és források - ideértve az aktív és passzív pénzügyi 
elszámolásokat is – évenként leltározásáról. 

 

 249/2000. (XII. 24.) Korm. 
rendelet  

  

6 

 Gondoskodik az analitikus nyilvántartások - ideértve az egyéb 
kiegészítő és részletező számviteli nyilvántartásokat is - 
formáját, tartalmát, azok vezetésének módját, a kapcsolódó 
főkönyvi nyilvántartásokkal való egyeztetést és annak 
dokumentálását  rendező szabályzat aláírásra való 
előkészítéséről. 

 

 249/2000. (XII. 24.) Korm.   6,7 

Az államháztartás igényeinek megfelelően havi, negyedéves, 
féléves, háromnegyed éves és éves információt szolgáltat, 
 

2011. évi CXCV. törvény 

  

6,7 

Gondoskodik  a Polgármesteri Hivatal számlarendjének és 
számviteli politikájának kialakításában. 

 

1991. évi XX. törvény 6 

Nyilvántartja a Polgármesteri Hivatal költségvetését érintő 
követeléseket és kötelezettségeket, azok beszedéséről és 
teljesítéséről gondoskodik. Folyamatosan figyelemmel kíséri a 
teljesítés állását és szükség esetén intézkedik a megfelelő 
teljesítés érdekében, 

 

2011. évi CXCV. törvény  

368/2011.(XII.31.) Korm. rend  

8,9, 

10,11 

A pénzügyi teljesítésből eredő információkat a MÁK részére 
folyamatosan biztosítja, figyelemmel kíséri ezek megfelelő 
elszámolását, nyilvántartását. 
 

2011. évi CXCV. törvény  

368/2011.(XII.31.) Korm. rend 

6,7,8,9,10,11
,12 



 30 

 
Gondoskodik a pénzügyi statisztikai adatszolgáltatásokról. 
 

2011. évi CXCV. törvény  

368/2011.(XII.31.) Korm. rend 

6,7,8,9,10,11
,12 

 
Teljesíti a Polgármesteri Hivatal kiadásainak körében a 
segélyek, helyi támogatások kifizetését, vezeti az ezekre 
vonatkozó pénzügyi nyilvántartásokat, 
 

2011. évi CXCV. törvény 

368/2011.(XII.31.) Korm. rend 

9,11 

 
Elkészíti az ÁFA-bevallásokat, 
 

ÁFA törvény 10 

Számfejti a Polgármesteri Hivatal kiadásai körében felmerülő 
megbízási díjakat, hóközi kifizetéseket. 
 

2011. évi CXCV. törvény 

368/2011.(XII.31.) Korm. rend 

11 

 

 
Nyilvántartja a Polgármesteri Hivatal és az önállóan működő 
szervek által kötött szerződéseket, 
 

 8 

 
Nyilvántartja a Polgármesteri Hivatal eszközeit (ingóságok), 
koordinálja a Polgármesteri Hivatal leltározási tevékenységét, 
egyeztet a vagyonkataszter és a tárgyi eszköz nyilvántartás 
között. 
 

2011. évi CXCV. törvény 

368/2011.(XII.31.) Korm. rend 

8 

Elkészíti az analitikus nyilvántartást a mérlegbeszámolókhoz. 
 2011. évi CXCV. törvény  

368/2011.(XII.31.) Korm. rend 

 

8,9,10,11 

Kontíroz a pénzügyi program kiszolgálására, átemeli a 
könyvelési tételeket a TATIGAZD könyvelési rendszerbe, és 
ellenőrzés után lekönyveli az adatokat. 
 

2011. évi CXCV. törvény  

368/2011.(XII.31.) Korm. rend 

6,7,8 

 

 
Elkészíti a könyvvizsgáló részére az auditáláshoz szükséges 
táblázatokat a 
 

2011. évi CXCV. törvény  

368/2011.(XII.31.) Korm. rend 

6,7,8,9,10,11
,12 

 
Az önkormányzat költségvetési rendeletének megfelelően 
gondoskodik a költségvetési szervek pénzellátásáról, 
 

2011. évi CXCV. törvény 

368/2011.(XII.31.) Korm. rend 

6,7 

Ellátja a Polgármesteri Hivatal pénztárosi feladatait 
2011. évi CXCV. törvény 

368/2011.(XII.31.) Korm. rend 

9 

Ellátja a pályázatok pénzügyi elszámolását 
2011. évi CXCV. törvény 

368/2011.(XII.31.) Korm. rend 

6,8 
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