
Budakeszi Város önkormányzata Képviselő-testületének 

17/2007.(VI. 1.)rendelete  

Budakeszi Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának  

Szervezeti és Működési Szabályzatáról 

 

Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról 

szóló 1990. évi LXV. törvény (továbbiakban: Ötv.) 38. §. (1) bekezdésében, valamint 

az 1992. évi XXIII. tv. 39. §-ában kapott felhatalmazás alapján – figyelemmel a 36. §. 

(2) bekezdésére – az egységes Polgármesteri Hivatal (továbbiakban: Hivatal) belső 

szervezetét, munkarendjét és ügyfélfogadási rendjét az alábbiak szerint állapítja meg: 

 

I. ÁLTALÁNOS RÉSZ 

 

A Polgármesteri Hivatal jogállása és irányítása 

 

1. § 

 

(1.) A Polgármesteri Hivatal a Képviselő-testület által létrehozott egységes szerv. 

(2.) A Polgármesteri Hivatal önálló jogi személy. 

(3.) A Polgármesteri Hivatal saját költségvetési előirányzata körében önállóan 

gazdálkodó költségvetési szerv. 

(4.) A Polgármesteri Hivatal elnevezése: Budakeszi Város önkormányzatának 

Polgármesteri Hivatala. 

Székhelye: 2092 Budakeszi, Fő u. 179. Székhelyén kívül működő hivatal 

egység: Okmányiroda: 2092 Budakeszi, Dózsa Gy. tér 25. 

(5.) A Polgármesteri Hivatal működési területe: Budakeszi Város közigazgatási 

területe, valamint körzetközponti feladatellátás tekintetében a jogszabályokból 

eredő illetékességi területek. 

 

2. § 

 

(1.) A Polgármesteri Hivatalt – a Képviselő-testület döntései szerint és saját 

önkormányzati jogkörében – a polgármester irányítja. 

(2.) A polgármester gyakorolja az egyéb munkáltatói jogokat a jegyző és az 

önkormányzati intézményvezetők tekintetében. 

(3.) A Polgármesteri Hivatalt a jegyző vezeti. 

(4.) A jegyző gyakorolja a jogszabályokban ráruházott munkáltatói jogokat a 

Polgármesteri Hivatal köztisztviselői, ügykezelői és munkavállalók 

tekintetében. 

(5.) A polgármester által meghatározott körben a köztisztviselők kinevezéséhez, 

vezetői megbízásához, felmentéshez, a vezetői megbízás visszavonásához, 

jutalmazásához a polgármester egyetértése szükséges. 

 

3. § 

 

(1.) A jegyző közvetlen irányítása alá tartoznak az irodavezetők és az aljegyző. 

(2.) A jegyző távollétében helyettesítését az aljegyző látja el a jogszabályok szerint 

és a jegyző utasítása alapján. 

(3.) Az osztályvezetőket az irodavezetők irányítják. 

(4.) Az irodavezetők egymással, az irodákon belüli osztályvezetők irodán belül 

egymással mellérendeltségi viszonyban állnak. 

 



A Polgármesteri Hivatalon belüli információáramlás 

 

4. § 

 

(1.) Az aktuális szakmai feladatok meghatározása, a végrehajtás előkészítése 

céljából hetente - általában hétfői napon - vezetői értekezletre kerül sor, melyen 

a polgármester, a jegyző, aljegyző és irodavezetők (távollétükben helyettesük) 

vesznek részt. 

(2.) Az irodavezetők az ügyintézők részére hetente tartanak értekezletet. 

(3.) A Képviselő-testületi üléseken kötelesek részt venni az irodavezetők 

(távollétükben helyettesük), valamint mindazon köztisztviselők, akiket erre a 

polgármester vagy a jegyző utasít. 

(4.) A Képviselő-testület bizottságainak ülésein kötelesek részt venni azok az 

irodavezetők, akik által vezetett irodák az ülésre beterjesztett előterjesztéseket 

készítették, valamint mindazon köztisztviselők, akiket erre a polgármester, a 

jegyző vagy az irodavezető utasít. 

 

II. A POLGÁRMETERI HIVATAL FELADATAI, SZERVEZETE, 

MŰKÖDÉSE 

 

A Polgármesteri Hivatal általános feladatai 

 

5. § 

 

(1) A Polgármesteri Hivatal egységes hivatal, melynek feladata az önkormányzat 

működésével, valamint az államigazgatási ügyek döntésre való előkészítésével 

és végrehajtásával kapcsolatos feladatok ellátása. 

(2) a Polgármesteri Hivatal működésével köteles elősegíteni: 

a) törvényesség betartását, 

b) a Képviselő-testület döntéseinek végrehajtását, 

c) az állampolgári jogok érvényesülését. 

(3) A Polgármesteri Hivatalnak az ügyintézés során törekedni kell: 

a) az anyagi és eljárási jogszabályok maradéktalan érvényre juttatására, 

b) a hatékony, humánus és gyors ügyintézésre, az ügyintézési határidő 

betartására,  

c) az ügyintézés színvonalának emelésére, az ügyintézés jogszabályi 

kereteken belül történő egyszerűsítésére, 

d) az ügyfelek – szóbeli és írásbeli – kultúrált  felvilágosítására, 

e) a gyakrabban előforduló hatósági ügyekben az ügyfelek ügyintézési 

felkészültségét, tájékoztatását elősegítő tájékoztatók, szórólapok, irat- 

és nyomtatvány-minták biztosítására. 

(4) A Polgármesteri Hivatal köztisztviselője köteles: 

a) ügyfélfogadási időben az ügyfeleket fogadni, 

b) ügyintézése során az ügyfelekkel kulturáltan, humánusan viselkedni, 

c) az ügyiratokat az ügyviteli szabályzat szerint kezelni, 

d) az eljáró ügyintézők ügykörükben más belső szervezeti egység, külső 

szakhatóság, társszerv, szakterület ügyintézőjével együttműködni, 

egyeztetni, az egyeztetés tényét az ügyiratokban dokumentálni. 

e) a munkaköri leírásában megjelölt feladatkört legjobb tudása szerint 

ellátni. 

(5) A média részéről történő megkeresések esetén nyilatkozattételre a jegyző ad 

engedélyt és arra az általa kijelölt személy jogosult. 



A vezetők, dolgozók jogállása, feladata 

 

6. § 

 

(1.) A Polgármester: 

a) A Képviselő-testület döntései szerint és saját önkormányzati jogkörében 

irányítja a hivatalt. 

b) A jegyző javaslatainak figyelembe-vételével meghatározza a hivatal 

feladatát az önkormányzat munkájának szervezésében, a döntések 

előkészítésében és végrehajtásában. 

c) A jegyző javaslatára előterjesztést nyújt be a képviselő-testületnek a hivatal 

belső szervezeti tagolódásának munka- és ügyfélfogadási rendjének, a 

hivatali köztisztviselők jóléti és szociális juttatásainak meghatározására. 

Dönt a jogszabály által hatáskörébe utalt államigazgatási ügyekben, 

hatósági jogkörökben, egyes hatásköreinek a gyakorlását átruházhatja. 

d) Dönt a jogszabály által hatáskörébe utalt államigazgatási ügyekben, 

hatósági jogkörökben, egyes hatásköreinek a gyakorlását átruházhatja. 

e) A hatáskörébe tartozó ügyekben szabályozza a kiadmányozás rendjét. 

f) Gyakorolja az egyéb munkáltatói jogokat a jegyző és az önkormányzati 

intézményvezetők tekintetében. 

g) Egyetértési jog gyakorlásáról külön polgármesteri intézkedésben 

rendelkezik az irodavezetők, valamint a polgármesteri asszisztens esetében 

a jegyzői munkáltatói jogokkal kapcsolatban. 

h) Önkormányzati, valamint államigazgatási feladatait, hatásköreit a hivatal 

közreműködésével látja el. 

i) A jegyző és az irodavezetők részére munkamegbeszélést tart, rendszeresen 

beszámoltatja a jegyzőt és az irodavezetőket a hivatal munkájáról, felügyeli 

és ellenőrzi a hivatal tevékenységét. 

j) Felelős a gazdálkodás rendjéért, szabályszerűségéért, a költségvetés 

végrehajtásáért. 

k) Közvetlenül irányítja és ellenőrzi a főépítész tevékenységét. 

 

(2.) A Jegyző: 

a.) Vezeti és képviselő a Polgármesteri Hivatalt: felelős a hivatal munkájáért, a 

polgárok ügyeinek kulturált intézéséért. 

b.) Gondoskodik az önkormányzat működésével kapcsolatos feladatok 

ellátásáról. 

c.) Végzi, irányítja, szervezi és koordinálja az önkormányzati rendeletek, 

tervek, koncepciók, programok, pályázati projektek, a képviselő-testületi 

bizottsági előterjesztések, az ülések előkészítését. 

d.) Tanácskozási joggal részt vesz a képviselő-testület, szükség szerint 

bizottságának ülésén, köteles jelezni a képviselő-testületnek, bizottságának, 

illetve a polgármesternek, ha döntésüknél jogszabálysértést észlel. 

e.) Meghatározza a jogszabályok és az önkormányzati döntések 

végrehajtásának tennivalóit, a célok eléréséhez szükséges konkrét 

feladatokat, a szervezeti egységek részére, irányítja, szervezi és koordinálja, 

valamint ellenőrzi a feladatok végrehajtását, folyamatosan megteszi a 

szükséges intézkedéseket. 

f.) Döntésre előkészíti a polgármester hatáskörébe tartozó államigazgatási 

ügyeket, dönt azokban a hatósági ügyekben, amelyeket a polgármester ad át. 

g.) Dönt a hatáskörébe utalt ügyekben. 



h.) Biztosítja a munkavégzés személyi, dologi és technikai feltételeit, a belső 

információ-ellátást és áramlást a számítógépes hálózatot is felhasználva, a 

korszerű követelmények alapján megszervezi a hivatal munkáját. 

i.) Gondoskodik a dolgozók rendszeres képzéséről, továbbképzéséről, szervezi 

az igazgatási munka korszerűsítését. 

j.) Felelős az önkormányzati testületek és a Polgármesteri Hivatal működési 

feltételeink biztosításáért, a költségvetési keretek célszerű, takarékos 

felhasználásáért. 

k.) Irányítja, szervezi és összehangolja a lakossági kapcsolatot, illetve a nem 

önkormányzati szervekkel történő együttműködést. 

l.) Megszervezi és biztosítja a rendszeres önkormányzati és lakossági 

tájékoztatást a hivatali munkáról, jogszabályokról, a hivatal tevékenységéről 

és az ügyintézésről. 

m.) Biztosítja az államigazgatási és önkormányzati hatósági ügyek jogszerű, 

méltányos intézését. 

n.) Megküldi a Képviselő-testület által, vagy átruházott hatáskörben hozott 

döntéseket a közigazgatási hivatalnak. 

o.) Fogadónapot tart. 

p.) Irányítja, felügyeli és ellenőrzi a Polgármesteri Hivatal operatív 

gazdálkodását, kötelezettséget vállal a Polgármesteri Hivatal bér- és dologi 

költségvetése körében. 

q.) Kinevezi, illetve megbízza az irodavezetőket, egyetértésükkel megbízza az 

irodavezető-helyetteseket, valamint kinevezi a hivatal ügyintézőit, ügyviteli 

és fizikai dolgozóit, továbbá gyakorolja a munkáltatói jogokat. 

r.) Figyelemmel kíséri és összehangolja a bizottsági referensek tevékenységét, 

s.) Feladata ellátása érdekében az irodavezetőknek rendszeresen 

munkamegbeszélést tart. 

t.) Saját feladatai ellátásáról, illetve a hivatal munkájáról beszámol a 

Képviselő-testületnek, bizottságainak, valamint a polgármesternek. 

u.) Szervezi, összehangolja és ellenőrzi a hivatal önkormányzati költségvetési 

és egyéb szervek munkáját segítő tevékenységet. 

v.) Gondoskodik az aktuális feladatrendszer és a munkaköri leírások tartalmi 

összhangjának biztosításáról. 

 

(3.) Az Aljegyző: 

a.) aljegyzőként: 

aa.) Irányítja, felügyeli és ellenőrzi a hivatal egyes irodáinak 

államigazgatási, valamint önkormányzati hatósági tevékenységét. 

ab.) A jegyző megbízásából belső törvényességi vizsgálatokat végez. 

ac.) Jogi véleményadással biztosítja a megfelelő, egységes jogszabály-

értelmezést, segíti a bonyolultabb jogesetek megoldását. 

ad.) Ellátja a jegyző által rábízott egyéb feladat- és hatásköröket, segíti a 

jegyzői hivatalvezetői teendők elvégzését, illetve közreműködik abban. 

ae.) Helyettesíti a jegyzőt. 

b.) A jegyző megbízása alapján ellátja a hivatal jogi képviseletét. 

c.) A Hatósági Irodát – építéshatóság kivételével – és az Önkormányzati Irodát, 

valamint az Adóosztályt  közvetlenül irányítja. 

d.) Minőségügyi vezető 

 

 

 

 



(4.) Az irodavezetők: 

A belső szervezeti egységek élén állnak, határozatlan időre szóló vezetői 

megbízásukat a jegyzőtől kapják. Egymással mellérendeltségi viszonyban 

állnak és a feladatok ellátásában kötelesek együttműködni. 

a.) Vezetik az irodát, felelősek annak egész munkájáért, közvetlenül irányítják, 

felügyelik és ellenőrzik az ügyintézők tevékenységét. 

b.) Felelősek a szervezeti egység feladatkörébe tartozó, illetve esetenként 

kapott (jelentkező) feladatok, utasítások szakszerű, határidőbeni 

végrehajtásáért. 

c.) Gyakorolják az átruházott jegyzői hatásköröket, kiadmányozási jogköröket, 

illetve döntenek azok ügyintézők részére történő továbbruházásáról 

(mindezeket a munkaköri leírások rögzítik). 

d.) Biztosítják az iroda összehangolt működését, elvégzik az irodán belüli, 

valamint egymással együttműködve az irodák közötti szükséges 

koordinációt, indokolt esetben a jegyző segítését kérve. 

e.) Képviselik az irodát, tájékoztatást adnak, illetve beszámolnak az iroda 

tevékenységéről, kapcsolatot tartanak a szervezeti egység munkáját érintő, 

segítő szervekkel. 

f.) Az önkormányzati költségvetés feladatkörüket érintő tételei körében 

felelősek a költségvetés tervezetének összeállításáért és végrehajtásáért. 

g.) Előkészítik a feladatkörbe tartozó testületi előterjesztéseket, ilyen téma 

esetén tanácskozási joggal részt vesznek a Képviselő-testület és a 

bizottságok ülésein, a különböző értekezleteken, gondoskodnak az 

elhangzottak végrehajtásáról. 

h.) Figyelik az iroda tevékenységi körébe tartozó pályázatokat, előkészítik és 

lebonyolítják azokat. 

i.)  Megszervezik az iroda munkáját, a dolgozók helyettesítését, szükség szerint 

irodai munkaértekezleteket tartanak. 

j.)  Javaslatot tesznek és egyetértési jogot gyakorolnak az iroda dolgozói 

kinevezésében, a munkáltatói jogok gyakorlásában, engedélyezik a 

dolgozók kiküldetését, szabadságát. 

k.) Felelősek a Képviselő-testület irányírása alatt álló, az iroda feladatkörébe 

tartozó intézmények törvényes működéséért, segítéséért. 

l.)  Együttműködnek a lakossági önszerveződő közösségeivel, érdekképviseleti 

szervekkel. 

m.) A közüzemi szolgáltatókkal történő hivatalos egyeztetésekről feljegyzést 

(pl. emlékeztetőt, jegyzőkönyvet stb.) készít. 

 

(5.) Az irodavezető-helyettesek: 

Gyakorolják az irodavezető által reájuk ruházott feladat- és hatásköröket, 

helyettesítik az irodavezetőt, illetve közreműködnek vezetői feladatai 

ellátásában. 

 

(6.) A hivatal szervezeti alapegységei a munkakörök, amelyek jegyzékét az 

irodavezetők ellátására vonatkozó előírásokat a munkaköri leírások 

tartalmazzák, amelynek tudomásul vételét a munkakört betöltő dolgozó 

aláírásával igazolja. 

 

(7.) Az ügyintézők a munkaköri leírásban az irodavezető által reájuk ruházott, 

illetve vezetői utasítással reájuk szabott feladat- és hatásköröket szakmailag 

önállóan gyakorolják, az ehhez igazodó jogkörrel és felelősségi mértékkel. 



(8.) A belső technikai kiszolgálást ellátó ügyviteli (ügykezelő) és fizikai dolgozók 

irodák állományába beosztva végzik munkájukat, az irodavezető rendelkezései 

szerint. 

 

(9.) Dolgozók más hivatali szervezeti egységhez történő átmeneti 

átcsoportosításáról az irodavezető egyetértésével a jegyző dönt. 

 

(10.) A munkaköri leírások elkészítéséért és aktuális állapotban tartásáért  

- az aljegyző esetében a jegyző; 

- osztályvezető, ügyintéző, ügykezelő és fizikai dolgozók esetében az 

irodavezető felelős; 

- irodavezetők esetében az aljegyző. 

 

7. § 

 

(1.) Pénzügyi Iroda: 

a) Kincstár 

b) Adóosztály 

(2.) Hatósági Iroda 

a) Általános igazgatás 

b) Építéshatóság 

c) Okmányiroda 

d) Gyámhivatal 

(3.) Önkormányzati Iroda 

a) Polgármesteri Kabinet 

b) Jegyzői Kabinet 

c) Beruházási Csoport 

(4.) A szervezeti egységek feladatait e rendelt 1. számú függeléke tartalmazza. 

 

A Polgármesteri Hivatal Szervezeti szintjei 

 

8. § 

 

(1.) A Polgármesteri Hivatal szervezete irodákra és osztályokra tagozódik. 

a) Az „iroda” a Hivatal munkamegosztásában jól elhatárolható, ágazatilag 

összetartozó feladatcsoportot ellátó szervezeti egység. 

b) Az „osztály” az irodán belül szervezett, az ellátandó feladatkör vagy a 

feladatcsoport homogén jellege miatt elkülönülő szervezeti egység. 

(2.) A Polgármesteri Hivatal létszámát a Képviselő-testület minden évben a 

költségvetésről szóló rendeletében határozza meg. 

 

A Hivatal működése 

 

9. § 

 

(1.) A helyettesítés rendje: 

a.) A jegyzőt az aljegyző, az aljegyzőt a hatósági irodavezető, az 

irodavezetőket az irodavezető-helyettes az irodáért való teljes felelősséggel 

helyettesíti. 

b.) Az ügyintézők a munkaköri leírásukban foglaltak szerint helyettesítik 

egymást.  



Az ügyviteli és fizikai dolgozók helyettesítését az irodavezető, ennek 

lehetetlensége esetén a jegyző szervezi meg. 

c.) Külső helyettesítő csak egy hónapot meghaladó távollét esetén és csak 

akkor alkalmazható, ha a feladat elvégzése belső helyettesítéssel nem 

oldható meg. 

d.) Helyettesítendő és helyettes munkahelyről való egyidejű tartós távolléte 

nem engedélyezhető. 

(2.) Munkaviszony megszűnése, munkakör, illetőleg munkabeosztás változás esetén 

a jegyző esetében a polgármester, az aljegyző és az irodavezetők esetében a 

jegyző, az ügyintézők esetében az irodavezető köteles gondoskodni a munkakör 

jegyzőkönyvi átadás-átvételéről. 

(3.) Ügyiratkezelés: 

a.) A hivatal ügyiratkezelése központosított a gyámhivatal és az okmányiroda 

kivételével, ahol külön iktatás történik. Az ügyiratok iktatását és kezelésük 

legfontosabb teendőit számítógépes nyilvántartással a Hatósági Iroda 

keretében működő központi iktató- és kezelőrészleg végzi. 

b.) A titkos iratok kezelését és megőrzését az Önkormányzati Iroda ezzel 

megbízott dolgozója végzi a titkos iratokra vonatkozó szabályok szerint. 

c.) Az ügyiratkezelés további szabályait külön szabályzat tartalmazza. 

d.) Az ügyiratkezelés felügyeletét az aljegyző látja el. 

(4.) Kiadmányozás: 

A fejléces iraton született írásbeli intézkedés (kiadvány) keltezéssel, 

bélyegzőlenyomattal ellátott sajátkezű aláírása a kiadmányozás. 

Csak kiadmányozási jogkör átadása esetén az – átadó (pl. jegyző) megbízásából 

– szöveget is fel kell tüntetni. 

A kiadmányozás rendjéről külön szabályzat rendelkezik. 

(5) A Polgármesteri Hivatal köztisztviselőinek munkaideje heti negyven óra az 

alábbiak szerint: 

  Hétfő: 8.00 - 17.30 óra 

  Kedd - Csütörtök: 8.00 - 16.30 óra 

  Péntek: 8.00 - 13.00 óra 

(6) Nem köztisztviselő alkalmazottak munkaideje heti negyven óra. 

 

Az ügyfélfogadás rendje 

 

10. § 

 

(1) A (2)-(6) bekezdésekben szabályozottak kivételével az irodák ügyfélfogadási 

rendje hetente 3 napon, heti legalább 15 órában tart ügyfélfogadás. 

(2) Az Ügyfélszolgálati Iroda minden nap, munkaidőben tart ügyfélfogadást. 

(3) Okmányiroda hetente legalább 20 órában tart ügyfélfogadást. 

(4) Az irodavezetők heti legalább 8 órában tartanak ügyfélfogadást. 

(5) Polgármester  két hetente 3 órában tart ügyfélfogadást. 

(6) Jegyző havonta 6 órában tart ügyfélfogadást. 

(7) Aljegyző havonta 8 órában tart ügyfélfogadást. 

 

III. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 

 

11. § 

 

(1) E rendelet 2007. június 1. napjával lép hatályba. 

(2) A Polgármesteri Hivatal SZMSZ  



a.) Melléklete 

− A Polgármesteri Hivatal alapító okirata 

b.) Függelékei: 

− 1. számú: Szervezeti egységei feladata 

− 2. számú: A Polgármesteri Hivatal szervezeti egységei 

− 3. számú: Vagyonnyilatkozat köteles munkakörök listája 

− 4. számú: Szervezeti ábra 

(3)  A hivatallal kapcsolatos további szabályokat a Közszolgálati Szabályzat 

tartalmazza. 

 

 

Budakeszi, 2007. május 22. 

 

 

     Tagai István    Majorné dr. Stahácz Éva 

                polgármester        jegyző 

 

 

 

Kihirdetési záradék: 

E rendeletet 2007. június 1-én kihirdettem. 

 

 

 

 

 

  Majorné dr. Stahácz Éva 

      jegyző 

 


