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EGYSÉGES SZERKEZET 

 

Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

17/2007. (VI.1.) rendelete 

Budakeszi Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának Szervezeti és 

Működési Szabályzatáról 

 

 
(Egységes szerkezetben a 15/2020. (VI.8.), a 6/2020. (II.28.), a 15/2019. (VI.4.), a 18/2018. 

(VII.2.), a 7/2018. (II.26.), a 15/2017. (VII.11.), a 3/2017. (II.28.), a 8/2015. (V.7.), a 

20/2014. (VII.4.), a 28/2013. (IX.5.), a 2/2013. (II.19.), az 52/2012. (XII.3.), a 48/2012. 

(X.30.), a 60/2011. (XII.20.), a 49/2011. (XI.30.), a 32/2011. (VI.10.), a 17/2011. (IV.29.), a 

4/2011. (I.26), a 63/2010. (XII.15.), a 24/2010. (VII.29.), a 17/2010. (IV.29.), a 28/2009. 

(XI.21.), a 25/2009. (IX.29.), a 21/2009. (VII.16.), a 35/2008. (VIII.8.), a 21/2008. (VI.17.), 

a 16/2008. (IV.1.), az 55/2007. (XII.21.), a 45/2007. (XI.21.), a 40/2007. (X.4.),  

a 35/2007.  (IX.20.) önkormányzati rendeletekkel.) 

 

 

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 

 

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

(2) A hivatal alapítója: Budakeszi Város Képviselő-testülete 

 Az alapítás éve: 1990. (szeptember 30. a helyi 

 önkormányzatokról szóló törvény 

 hatálybalépésekor) 

Az alapító okirat száma, kelte: 22/1991. (III.1.) számú önkormányzati 

 határozat 

 1991. március 1. 

(3) A Polgármesteri Hivatal elnevezése: Budakeszi Polgármesteri Hivatal 

 Székhelye: 2092 Budakeszi, Fő u. 179. 

(4) A hivatal felügyeleti szervei: 

- általános felügyelet: Budakeszi Város Önkormányzatának 

 Képviselő-testülete 

- törvényességi és szakmai felügyelet: Pest Megyei Kormányhivatal 

- pénzügyi felügyelet: Budakeszi Város Önkormányzatának 

 Képviselő-testülete 

 
1 Módosította a 20/2014. (VII.4.) ör. 1. §. Hatályos 2014. július 7. napjától. 

Módosította a 17/2011. (IV.29.) ör. 

Módosította a 63/2010. (XII.15.) ör. 

Módosította a 28/2009. (XI.21.) ör. 

Módosította a 35/2008. (VIII.8.) ör. 

Módosította a 40/2007. (X. 4.) ör. 
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(5) A Polgármesteri Hivatal működési területe: Budakeszi Város közigazgatási területe, 

valamint körzetközponti feladatellátás tekintetében a jogszabályokból eredő 

illetékességi területek. 

(6) A hivatal főbb adatai: 

Számlavezető pénzintézet: OTP Bank Nyrt. 

Bankszámla száma: 11742348-15730095 

KSH száma: 1312052 

Statisztikai kódszám: 15390022 8411 325 13 

TB törzsszáma: 2222501 

Adószáma: 15390022-2-13 

TEÁOR kód: 8411 Általános közigazgatás 

Szakágazat: 841105 Helyi önkormányzatok és társulások igazgatási 

tevékenysége 

(7) A hivatal jogállása, jogköre: 

Jogi személyisége: önálló jogi személy 

Gazdálkodási jogköre: önállóan gazdálkodó költségvetési 

 szerv, az önkormányzat 

 gazdálkodásának végrehajtó 

 szerve 

Érdekeltségi rendszere: maradványérdekeltség 

Bérgazdálkodási jogköre: önálló bér- és létszámgazdálkodás, 

 Előirányzat feletti rendelkezés 

Jogköre: teljes jogkörrel rendelkezik 

(8) Vállalkozási tevékenység: nincs 

(9) A hivatalt a jegyző, illetve az általa írásban meghatalmazott dolgozó képviseli. 

 

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)2  

(2)3 A jegyző távollétében helyettesítését az aljegyző látja el a jogszabályok szerint és 

a jegyző utasítása alapján. 

 
2 Hatályon kívül helyezte a 2/2013. (II.19.) ör. Hatályon kívül 2013. február 20. napjától. 

Módosította a 49/2011. (XII.30.) ör. 

Módosította a 32/2011. (VI.10.) ör. 

Módosította a 17/2011. (IV.29.) ör. 
3 Módosította a 20/2014. (VII.4.) ör. 2. §. Hatályos 2014. július 7. napjától. 

Módosította a 17/2011. (IV.29.) ör. 
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(3)4 

(4)5  

 

A Polgármesteri Hivatalon belüli információáramlás 

4. §6 

 

(1)7 Az aktuális szakmai feladatok meghatározása, a végrehajtás előkészítése céljából 

hetente - általában hétfői napon - vezetői értekezletre kerül sor, melyen a polgármester, 

az alpolgármester, a jegyző - távollétükben helyettesük - és a polgármester által 

meghívott vendégek vesznek részt.  

(2)8 Az osztályvezetők az ügyintézők részére hetente tartanak értekezletet, melyről 

írásos emlékeztető készül. 

(3) A Képviselő-testület és annak bizottságainak ülésein kötelesek részt venni azok az 

osztályvezetők, akik által vezetett osztályok az ülésre beterjesztett előterjesztéseket 

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

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 – kulturált 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, 

 
4 Hatályon kívül helyezte a 2/2013. (II.19.) ör. Hatályon kívül 2013. február 20. napjától. 

Módosította a 17/2011. (IV.29.) ör. 
5 Hatályon kívül helyezte a 2/2013. (II.19.) ör. Hatályon kívül 2013. február 20. napjától. 

Módosította a 17/2011. (IV.29.) ör. 
6 Módosította a 17/2011. (IV.29.) ör. 
7 Módosította a 15/2017. (VII.11.) ör. 1. §. Hatályos 2017. július 12. napjától. 
8 Módosította a 15/2017. (VII.11.) ör. 1. §. Hatályos 2017. július 12. napjától. 



 4 

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)9 Egyetértési jog gyakorlásáról külön polgármesteri intézkedésben rendelkezik 

az osztályvezetők, valamint a polgármesteri asszisztens esetében a jegyzői 

munkáltatói jogokkal kapcsolatban. 

h) Önkormányzati, valamint államigazgatási feladatait, hatásköreit a hivatal 

közreműködésével látja el. 

i)10 A jegyző és az osztályvezetők részére munkamegbeszélést tart, rendszeresen 

beszámoltatja a jegyzőt és az osztályvezetőket a hivatal munkájáról, felügyeli és 

ellenőrzi a hivatal tevékenységét. 

j) Felelős a gazdálkodás rendjéért, szabályszerűségéért, a költségvetés 

végrehajtásáért. 

k)11 

(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. 

 
9 Módosította a 17/2011. (IV.29.) ör. 
10 Módosította a 17/2011. (IV.29.) ör. 
11 Hatályon kívül helyezte a 15/2017. (VII.11.) ör. 2. §. Hatályon kívül 2017. július 12. napjától. 
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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)12 Megküldi a Képviselő-testület által vagy átruházott hatáskörben hozott 

döntéseket a kormányhivatalnak. 

o) Fogadónapot tart. 

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

kötelezettséget vállal a Polgármesteri Hivatal bér- és dologi költségvetése körében. 

q)13 Kinevezi az osztályvezetőket, a hivatal ügyintézőit, ügyviteli és fizikai 

dolgozóit, továbbá gyakorolja a munkáltatói jogokat. 

r) Figyelemmel kíséri és összehangolja a bizottsági referensek tevékenységét, 

s)14 Feladata ellátása érdekében az osztályvezetőknek 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. 

z)15 

zs)16 Felügyeli, irányítja és ellenőrzi a Pénzügyi Osztály és a Kabinet munkáját. 

zsa)17 Közvetlenül irányítja és ellenőrzi a főépítész és a települési főépítészi 

referens tevékenységét. 

 
12 Módosította a 20/2014. (VII.4.) ör. 3. §. Hatályos 2014. július 7. napjától. 
13 Módosította a 2/2013. (II.19.) ör. Hatályos 2013. február 20. napjától. 

Módosította a 17/2011. (IV.29.) ör. 
14 Módosította a 17/2011. (IV.29.) ör. 
15 Hatályon kívül helyezte a 8/2015. (V.7.) ör. 1. §. Hatályon kívül 2015. május 8. napjától. 

Az új alponttal kiegészítette a 20/2014. (VII.4.) ör. 3. §. Hatályos 2014. július 7. napjától. 
16 Módosította a 7/2018. (II.26.) ör. 1. §. Hatályos 2018. március 1. napjától. 

Az új ponttal kiegészítette a 15/2017. (VII.11.) ör. 2. §. Hatályos 2017. július 12. napjától. 
17 Az új ponttal kiegészítette a 15/2017. (VII.11.) ör. 2. §. Hatályos 2017. július 12. napjától. 
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(3) Az Aljegyző: 

a) aljegyzőként: 

aa)18 Irányítja, felügyeli és ellenőrzi a hivatal egyes osztályainak 

államigazgatási, valamint önkormányzati hatósági tevékenységét. 

ab)19 

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)20 

c)21 

d)22 Felelős a közbeszerzések törvényes, jogszabályok szerinti, határidőben 

történő lebonyolításáért. 

e)23 

f)24 

g)25  

(4)26 Az osztályvezetők: 

A belső szervezeti egységek élén állnak, határozatlan időre szóló vezetői megbízásukat 

a jegyzőtől kapják. Egymással mellérendeltségi viszonyban állnak és a feladatok 

ellátásában kötelesek együttműködni. Feladataik:  

a) vezetik az osztályt, 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, határidőben történő végrehajtásáért;  

c) Gyakorolják az átruházott jegyzői hatásköröket, kiadmányozási jogköröket;  

d) biztosítják az osztály összehangolt működését, elvégzik az osztályon belüli, 

valamint egymással együttműködve az osztályok közötti szükséges koordinációt, 

indokolt esetben a jegyző segítését kérve;  

e) képviselik az osztályt, tájékoztatást adnak, illetve beszámolnak az osztály 

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; 

 
18 Módosította a 17/2011. (IV.29.) ör.  
19 Hatályon kívül helyezte a 20/2014. (VII.4.) ör. 3. §. Hatályon kívül 2014. július 7. napjától. 
20 Hatályon kívül helyezte a 20/2014. (VII.4.) ör. 3. §. Hatályon kívül 2014. július 7. napjától. 
21 Hatályon kívül helyezte a 2/2013. (II.19.) ör. Hatályon kívül 2013. február 20. napjától. 
22 Módosította a 21/2008 (VI.17.) ör. 
23 Hatályon kívül helyezte a 15/2017. (VII.11.) ör. 2. §. Hatályon kívül 2017. július 12. napjától. 

Az új ponttal kiegészítette a 20/2014. (VII.4.) ör. 3. §. Hatályon kívül 2014. július 7. napjától. 
24 Hatályon kívül helyezte a 15/2017. (VII.11.) ör. 2. §. Hatályon kívül 2017. július 12. napjától. 

Az új ponttal kiegészítette a 20/2014. (VII.4.) ör. 3. §. Hatályon kívül 2014. július 7. napjától. 
25 Hatályon kívül helyezte a 15/2020. (VI.8.) ör. 5. §. Hatályon kívül 2020. június 9. mapjától. 

Módosította a 6/2020. (II.28.) ör. 1. §. Hatályos 2020. március 1. napjától. 

Módosította a 7/2018. (II.26.) ör. 1. §. Hatályos 2018. március 1. napjától. 

Az új ponttal kiegészítette a 15/2017. (VII.11.) ör. 2. §. Hatályos 2017. július 12. napjától. 
26 Módosította a 17/2011. (IV.29.) ör. 

Módosította a 4/2011. (I.26.) ör. 

Módosította a 21/2008. (VI.17.) ör. 
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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 osztály tevékenységi körébe tartozó pályázatokat, előkészítik és 

lebonyolítják azokat;  

i) megszervezik az osztály munkáját, a dolgozók helyettesítését, szükség szerint 

osztály-értekezleteket tartanak;  

j) javaslatot tesznek és egyetértési jogot gyakorolnak az osztály dolgozói 

kinevezésében, a munkáltatói jogok gyakorlásában, engedélyezik a dolgozók 

kiküldetését, szabadságát;  

k) felelősek a Képviselő-testület irányírása alatt álló, az osztály feladatkörébe 

tartozó intézmények törvényes működéséért, segítéséért; 

l) együttműködnek a lakossági önszerveződő közösségeivel, érdekképviseleti 

szervekkel;  

m) gondoskodnak a közüzemi szolgáltatókkal történő hivatalos egyeztetésekről 

történő feljegyzés készítéséről.  

(5)27  

(6) A hivatal szervezeti alapegységei az osztályok. Az osztályokhoz tartozó feladatokat 

a munkaköri leírások tartalmazzák, amelynek tudomásul vételét a munkakört betöltő 

dolgozó aláírásával igazol.  

(7) Az ügyintézők a munkaköri leírásban az osztályvezető 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 

osztályok állományába beosztva végzik munkájukat, az osztályvezető rendelkezései 

szerint.  

(9) A dolgozók más hivatali szervezeti egységhez történő átmeneti átcsoportosításáról 

az osztályvezető egyetértésével a jegyző dönt.  

(10) A munkaköri leírás elkészítéséért és aktuális állapotban tartásáért 

a)28 az aljegyző és az osztályvezetők tekintetében a jegyző  

b)29  

c)30  

d)31 ügyintéző, ügykezelő és fizikai dolgozó esetében az aljegyző, az osztályvezető 

felelős.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 
27 Hatályon kívül helyezte a 2/2013. (II.19.) ör. Hatályon kívül 2013. február 20. napjától. 
28 Módosította a 20/2014. (VII.4.) ör. 3. §. Hatályos 2014. július 7. napjától. 

Módosította a 2/2013. (II.19.) ör. 

Módosította a 49/2011. (XI.30.) ör. Hatályos 2011. december 1. 

Módosította a 32/2011. (VI.10.) ör. Hatályos 2011. június 10. 
29 Hatályon kívül helyezte a 2/2013. (II.19.) ör. Hatályon kívül 2013. február 20. napjától. 
30 Hatályon kívül helyezte a 2/2013. (II.19.) ör. Hatályon kívül 2013. február 20. napjától. 
31 Módosította a 20/2014. (VII.4.) ör. Hatályos 2014. július 7. napjától. 

Módosította a 2/2013. (II.19.) ör. 
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7. §32 

 

(1)33 A Polgármesteri Hivatal belső szervezeti tagozódása: 

a) Pénzügyi Osztály 

- Gazdálkodási Csoport 

- Adócsoport 

b) Igazgatási Osztály, 

c) Titkársági Csoport, 

d)34 Műszaki Csoport.  

(2) A szervezeti egységek feladatait e rendelet 7. számú melléklete tartalmazza. 

A Polgármesteri Hivatal állománytábláját – szervezeti egységenként – a rendelet 8. 

számú melléklete részletezi. 

 

A Polgármesteri Hivatal Szervezeti szintjei 

8. § 

 

(1)35 A Polgármesteri Hivatal szervezete osztályokra tagozódik. 

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

összetartozó feladatcsoportot ellátó szervezeti egység.  

b)36 A „csoport” 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)37 A helyettesítés rendje: 

a)38 A jegyzőt az aljegyző helyettesíti. A hivatali munka folyamatosságának 

biztosítása érdekében a jegyzői feladatokat a jegyzői és az aljegyzői tisztség 

egyidejű akadályoztatása, távolléte esetén a Polgármesteri Hivatal képesítési és 

alkalmazási feltételeknek megfelelő köztisztviselője látja el. A helyettesítés 

további rendjét a munkaköri leírások tartalmazzák. 

 
32 Módosította a 7/2018. (II.26.) ör. 2. §. Hatályos 2018. március 1. napjától 

Módosította a 3/2017. (II.28.) ör. 1. §. Hatályos 2017. március 1. napjától. 

Módosította a 8/2015. (V.7.) ör. 2. §. Hatályos 2015. május 8. napjától. 

Módosította a 20/2014. (VII.4.) ör. 4. §. Hatályos 2014. július 7. napjától. 

4/2011. (I.26.) Hatályos 2011. február 1. 

21/2009. (VII.16.) Hatályos 2009. június 1. 

16/2008. (IV.1.) Hatályos 2008. április 1. 
33 Módosította a 6/2020. (II.28.) ör. 2. §. Hatályos 2020. március 1. napjától. 
34 Módosította a 15/2020. (VI.8.) ör. 3. §. Hatályos 2020. június 9. napjától. 
35 Módosította a 17/2011. (IV.29.) ör. 
36 Módosította a 20/2014. (VII.4.) ör. 5. §. Hatályos 2014. július 7. napjától. 
37 Módosította a 40/2007. (X.4.) ör. Hatályos 2007. október 4. 
38 Módosította a 15/2020. (VI.8.) ör. 6. §. Hatályos 2020. június 9. napjától. 

Módosította a 15/2017. (VII.11.) ör. 3. §. Hatályos 2017. július 12. napjától. 

Módosította a 20/2014. (VII.4.) ör. 6. §. Hatályos 2014. július 7. napjától. 

Módosította a 28/2013. (IX.5.) ör. Hatályos 2013. szeptember 6. 

Módosította a 17/2011. (IV.29.) ör. 
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b)39 Az ügyintézők a munkaköri leírásukban foglaltak szerint helyettesítik 

egymást. 

Az ügyviteli és fizikai dolgozók helyettesítését az osztályvezető, 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)40 Munkaviszony megszűnése, munkakör, illetőleg munkabeosztás változás esetén 

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

az ügyintézők esetében az osztályvezető köteles gondoskodni a munkakör 

jegyzőkönyvi átadás-átvételéről. 

(3) Ügyiratkezelés: 

a)41 A hivatal ügyiratkezelése központosított. Az ügyiratok iktatását és kezelésük 

legfontosabb teendőit számítógépes nyilvántartással a Titkársági Csoport 

keretében működő központi iktató- és kezelőrészleg végzi. 

b)42 A titkos iratok kezelését és megőrzését a Titkársági Csoport ezzel megbízott 

dolgozója végzi a titkos iratokra vonatkozó szabályok szerint. 

c) Az ügyiratkezelés további szabályait külön szabályzat tartalmazza. 

d)43 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. 

(7)44 A központi elektronikus szolgáltató rendszer igénybevevőinek azonosítása és az 

azonosítási szolgáltatása céljából a hivatali kapu igénybevételével kapcsolatos részletes 

szabályokat az Iratkezelési Szabályzat tartalmazza. 

 

Az ügyfélfogadás rendje 

10. § 

 

(1)45 A (2)-(6) bekezdésekben szabályozottak kivételével az osztályok ügyfélfogadási 

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

 
39 Módosította a 17/2011. (IV.29.) ör. Hatályos 2011. május 1. 
40 Módosította a 17/2011. (IV.29.) ör. Hatályos 2011. május 1. 
41 Módosította a 15/2017. (VII.11.) ör. 3. §. Hatályos 2017. július 12. napjától. 

Módosította a 20/2014. (VII.4.) ör. 6. §. Hatályos 2014. július 7. napjától. 
42 Módosította a 20/2014. (VII.4.) ör. 6. §. Hatályos 2014. július 7. napjától. 
43 Módosította a 15/2020. (VI.8.) ör. 4. §. Hatályos 2020. június 9. napjától. 

Módosította a 15/2017. (VII.11.) ör. 3. §. Hatályos 2017. július 12. napjától. 
44 Módosította a 17/2010. (IV.29.) ör. 
45 Módosította a 17/2011. (IV.29.) ör. Hatályos 2011. május 1. 
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(2)46 Az ügyfélszolgálat minden nap, munkaidőben tart ügyfélfogadást. 

(3)47 

(4)48 Az osztályvezetők heti legalább 8 órában tartanak ügyfélfogadást. 

(5)49 A Polgármester hetente 3 órában tart fogadóórát. 

(6)50 A Jegyző hetente 3 órában tart fogadóórát. 

(7)51  

 

Költségvetés tervezése, végrehajtása, gazdálkodás 

10/A §52 

 

(1) A költségvetés tervezésével kapcsolatos különleges előírásokat, feltételeket a 

Képviselő-testület által jóváhagyott költségvetési koncepció, a költségvetés 

végrehajtásával kapcsolatos különleges előírásokat, feltételeket az éves költségvetési 

rendelet tartalmazza. 

(2) A Polgármesteri Hivatal gazdálkodó szervezetének felépítése:  

a)53 Pénzügyi Osztály, 

b) Kötelezettségvállalók – a kötelezettségvállalásról szóló külön szabályzat 

szerint.  

(3) A Polgármesteri Hivatalnak, mint gazdálkodó szervezetnek a költségvetési 

tervezéssel, az előirányzat felhasználásával, az üzemeltetéssel, fenntartással, 

működtetéssel, beruházással, a vagyon használatával, hasznosításával, a munkaerő-

gazdálkodással, a pénzkezeléssel, a könyvvezetéssel, beszámolási, valamint FEUVE-i 

kötelezettséggel, az adatszolgáltatással kapcsolatos feladatait a polgármesteri hivatal 

(gazdálkodó szervezet) ügyrendje részletesen tartalmazza.  

(4) Ellátja a pénzügyi-gazdálkodási feladatokat külön megállapodás alapján a felsorolt 

részben önálló költségvetési szervek, valamint a Német Önkormányzat 

vonatkozásában.  

(5) A Polgármesteri Hivatal pénzügyi számviteli rendjét, külön szabályzat tartalmazza.  

 

Képviselet, szerződéskötés 

10/B §54 

 

(1) A Városi Önkormányzatot a polgármester képviseli.  

Meghatalmazással a polgármester a hivatal dolgozóját is megbízhatja az 

önkormányzat képviseletére.  

(2) A Polgármesteri Hivatalt a jegyző vagy meghatalmazással a hivatal dolgozója 

képviseli.  

(3) Az önkormányzat nevében szerződéskötésre a jegyző ellenjegyzésével a 

polgármester jogosult.  

 
46 Módosította a 17/2011. (IV.29.) ör. Hatályos 2011. május 1. 
47 Hatályon kívül helyezte a 2/2013. (II.19.) Hatályon kívül 2013. február 20. 

Módosította a 60/2011. (XII.20.) Hatályos 2012. január 1. 
48 Módosította a 17/2011. (IV.29.) ör. Hatályos 2011. május 1. 
49 Módosította a 3/2017. (II.28.) ör. 2. §. Hatályos 2017. március 1. napjától. 

Módosította a 20/2014. (VII.4.) ör. 7. §. Hatályos 2014. július 7. napjától. 
50 Módosította a 3/2017. (II.28.) ör. 2. §. Hatályos 2017. március 1. napjától. 

Módosította a 20/2014. (VII.4.) ör. 7. §. Hatályos 2014. július 7. napjától. 
51 Hatályon kívül helyezte a 20/2014. (VII.4.) ör. 7. §. Hatályon kívül 2014. július 7. napjától. 
52 55/2007. (XII. 21.) ör. Hatályos 2007. december 21. 
53 Módosította a 17/2011. (IV.29.) ör. Hatályos 2011. május 1. 

Módosította a 32/2011. (VI.10.) ör. Hatályos 2011. június 10. 
54 55/2007. (XII. 21.) ör. Hatályos 2007. december 21. 
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Utalványozás, kötelezettségvállalás 

Ellenjegyzés, érvényesítés 

10/C §55 

 

(1) A kötelezettségvállalás, utalványozás és érvényesítés részletes szabályait a 

polgármesteri hivatal külön szabályzata tartalmazza.  

(2) Kötelezettségvállalás során az arra jogosult személy intézkedik a munka, a 

szolgáltatás, az áruszállítás megrendelésére. Egyben kötelezettséget vállal, hogy az 

elvégzett munka, a teljesített szolgáltatás után a megállapodás szerinti ellenértéket 

kiegyenlíti. Kötelezettségvállalás a jegyző vagy átruházott hatáskörben a külön 

szabályzatban meghatározott, ellenjegyzésre feljogosított személy ellenjegyzése után, 

minden esetben csak írásban történhet.  

(3) Bér és személyi kiadások vonatkozásában a kötelezettségvállalási hatáskör a 

munkáltatói jogokat gyakorló személyt illeti meg. 

(4) A kiadás teljesítésének, a bevétel beszedésének, vagy elszámolásának elrendelése 

az utalványozás.  

(5) Utalványozásra, a kötelezettségvállalásra feljogosított személyek jogosultak.  

(6) Az ellenjegyzésre jogosult személy feladata, hogy a költségvetésben a kiadások 

teljesítésére biztosított-e a fedezet, a kiadások teljesítése, a bevételek beszedése 

megfelel-e a jogszabályoknak.  

(7) Az érvényesítés a kiadások folyósítását, a bevételek beszedését megelőző 

gazdálkodási tevékenység. A kiadások teljesítésének és a bevétel beszedésének 

elrendelése előtt okmányok alapján ellenőrzi, és érvényesíteni kell azok jogosultságát, 

összegszerűségét, a fedezet meglétét, és azt, hogy az előírt alaki követelményeket 

betartották-e.  

(8) Az érvényesítés a teljesítés szakmai igazolásán alapul.  

(9) Érvényesítést csak az ezzel írásban megbízott pénzügyi-számviteli szakképesítésű 

dolgozó végezhet. Ebből a szempontból írásbeli megbízásnak kell tekinteni a 

munkaköri leírást.  

 

Belső ellenőrzés 

10/D §56 

 

A polgármesteri hivatal és intézmények tekintetében a belső ellenőrzési feladatokat a 

polgármesteri hivatal által megbízott külső szakértő látja el. A belső ellenőrzés a 

vezetői ellenőrzés része, a jegyzőhöz delegált feladatkör. 

 

III. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 

11. § 

 

 

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

 
55 55/2007. (XII. 21.) ör. Hatályos 2007. december 21. 
56 Módosította a 20/2014. (VII.4.) ör. 8. §. Hatályos 2014. július 7. napjától. 

55/2007. (XII. 21.) ör. Hatályos 2007. december 21. 
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(2)57 A Polgármesteri Hivatal SZMSZ-ének mellékletei: 
 

 

 

1. számú: A Polgármesteri Hivatal alapító okirata 

2. számú: Költségvetés végrehajtását szolgáló számlaszámmal kapcsolatos előírások 

3. számú: Költségvetés tervezésével és végrehajtásával kapcsolatos előírások 

4. számú: A feladatellátás rendjének szabályozása 

5. számú: A szervhez rendelt költségvetési szervekkel kapcsolatos szabályozás 

6. számú: Hatályát vesztette 

7. számú: Szervezeti egységeinek feladata 

8. számú: A Polgármesteri Hivatal szervezeti egységei 

9. számú: Vagyonnyilatkozat köteles munkakörök listája 

10. számú: Szervezeti ábra 

11. számú: A Polgármesteri Hivatal állománytáblája 

 

(3) A hivatallal kapcsolatos további szabályokat a Közszolgálati Szabályzat 

tartalmazza. 

 

 

Budakeszi, 2012. november 29. 

 

 

 

 

 Dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia dr. Szelenczy Gabriella 

 polgármester jegyző 

 

 

Közzétételi záradék: 

 

E rendeletet 2012. december 04-től 2013. január 04-ig közzétettem. 

 

 

dr. Szelenczy Gabriella 

jegyző 

 
57 Módosította a 20/2014. (VII.4.) ör. 9. §. Hatályos 2014. július 7. napjától. 
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1. számú melléklet58 

 
Okirat száma:  

Alapító okirat 

 
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva 

Budakeszi Polgármesteri Hivatalának Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-

testülete 22/1991. (III.1.) számú határozatával és 17/2007. (VI. 1.) számú rendeletével 

elfogadott, 196/2008. (VII.23.), 21/2008. (VI.17.), 40/2007. (X.4.), 35/2007. (IX.20.) 

számú rendeletével, illetve a 103/1996. (V.23.), 100/1997. (VI.05.), 104/1998. (V.26.), 

145/2000. (VIII.8.), 117/b/2001. (VI.6.), 310/2001. (XII.13.), 25/2002. (II.12.), 

109/2004. (V.19.), 125/2004. (VI.22.), 35/2005. (II.15.), 111/2005. (V.24.), 211/2005. 

(X.18.), 196/2006. (IX.19.), valamint …../2018. (II.22.) számú határozatával 

módosított, egységes szerkezetű alapító okiratát az államháztartásról szóló 2011. évi 

CXCV. törvény 8/A. §-a alapján a következők szerint adom ki: 

 

1. A költségvetési szerv 

megnevezése, székhelye, telephelye 

 

1.1. A költségvetési szerv 

1.1.1. megnevezése: Budakeszi Polgármesteri Hivatal 

1.2. A költségvetési szerv 

1.2.1. székhelye: 2092 Budakeszi, Fő u. 179. 

1.2.2.  

2. A költségvetési szerv 

alapításával és megszűnésével összefüggő rendelkezések 

 

2.1. A költségvetési szerv alapításának dátuma: 1990. szeptember 30.  

2.2. A költségvetési szerv alapításáról rendelkező jogszabály: Magyarország helyi 

önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 

2.3. A költségvetési szerv alapítására, átalakítására, megszüntetésére jogosult szerv 

2.3.1. megnevezése: Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

2.3.2. székhelye: 2092 Budakeszi, Fő u. 179. 

2.4. A költségvetési szerv jogelőd költségvetési szervének 

 megnevezése székhelye 

1 Budakeszi Nagyközség Tanács VB 2092 Budakeszi, Fő u. 179. 

2 
Budakeszi Nagyközségi 

Önkormányzat Képviselő-testülete 

2092 Budakeszi, Fő u. 179. 

 

3. A költségvetési szerv irányítása, felügyelete 

 

3.1. A költségvetési szerv irányító szervének 

3.1.1. megnevezése: Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

3.1.2. székhelye: 2092 Budakeszi, Fő u. 179. 

 
58 Módosította a 7/2018. (II.26.) ör. 3. §. Hatályos 2018. március 1. napjától. 

Módosította az 52/2012. (XII.3.), a 17/2011. (IV.29.), a 63/2010. (XII.15.), a 24/2010. (VII. 29.), a 

28/2009. (XI.21.), a 25/2009. (IX.29.), a 21/2008. (VI.17.), a 45/2007. (XI.21.), a 40/2007. (X.4.) és a 

35/2007. (IX.20.) ör. 
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3.2. A költségvetési szerv fenntartójának 

3.2.1.  megnevezése: Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

3.2.2. székhelye: 2092 Budakeszi, Fő u. 179. 

 

4. A költségvetési szerv tevékenysége 

4.1. A költségvetési szerv közfeladata: Az Önkormányzat működésével, valamint az 

államigazgatási ügyek döntésre való előkészítésével és végrehajtásával kapcsolatos 

feladatok ellátása (a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 

CLXXXIX. törvény 13. § (1), 18. § (1), illetve 84. § rendelkezései alapján). 

4.2. A költségvetési szerv főtevékenységének államháztartási szakágazati besorolása: 

 

 
szakágazat 

száma 

szakágazat megnevezése 

1 
841105 Helyi önkormányzatok és társulások igazgatási 

tevékenysége 

 

4.3. A költségvetési szerv alaptevékenysége: Az Önkormányzat működésével, a 

polgármester, vagy a jegyző jogszabály alapján meghatározott feladat- és 

hatáskörébe tartozó ügyek döntésre előkészítésével és végrehajtásával 

kapcsolatos feladatok ellátása. 

4.4. A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti 

megjelölése: 

 

 
kormányzati 

funkciószám 

kormányzati funkció megnevezése 

1 
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és 

általános igazgatási tevékenysége 

2 
016010 Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti 

képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek 

3 
016020 Országos és helyi népszavazással kapcsolatos 

tevékenységek 

4 018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek 

 

4.5. A költségvetési szerv illetékessége, működési területe: Budakeszi Város 

illetékességi területe. 

4.6. A költségvetési szerv jogállását meghatározó jogszabály: Magyarország helyi 

önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 41. § (1) bekezdése, az 

államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 7. § (1) bekezdése, valamint a 

Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény alapján önálló jogi személy. 

 

5. A költségvetési szerv szervezete és működése 

 

5.1. A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje: A Polgármester pályázat 

alapján határozatlan időre jegyzőt nevez ki a Polgármesteri Hivatal vezetésére, 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 82. 

§ (1) bekezdésének, valamint a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi 

CXCIX. törvény 247. §-ban foglaltaknak megfelelően. 
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5.2. A költségvetési szervnél alkalmazásban álló személyek jogviszonya: 

 

 foglalkoztatási jogviszony jogviszonyt szabályozó jogszabály 

1 
közszolgálati jogviszony a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi 

CXCIX. törvény 

2 
munkaviszony a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. 

törvény 

3 
megbízási jogviszony a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. 

törvény 

 

6. Záró rendelkezés 

Jelen alapító okiratot a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés napjától kell 

alkalmazni, ezzel egyidejűleg a költségvetési szerv 2013. 03. 25. napján kelt, 79/2013. 

(II.28). azonosítószámú alapító okiratát visszavonom. 

 

Kelt: Budakeszi, 2018. február 22. 

 

 

P.H. 

dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia 

polgármester 

P.H. 

dr. Szelenczy Gabriella 

jegyző 
 

Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet  

5. § (4) bekezdése alapján a Magyar Államkincstár nevében igazolom, hogy jelen alapító okirat 

módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege megfelel az alapító okiratnak a 

Budakeszi Polgármesteri Hivatal 2018. február 22. napján kelt, …………………… 

okiratszámú módosító okirattal végrehajtott módosítása szerinti tartalmának. 

Kelt:  

P.H. 

Magyar Államkincstár 
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2. számú melléklet59 

 

A költségvetés végrehajtására szolgáló számlaszámmal kapcsolatos előírások 

 

 

A bankszámlavezető pénzintézet neve és címe: 

 

 

 OTP Bank Rt 

 1052 Budapest, V., Semmelweis u. 13. 

 

 

Bankszámla számok Bankszámla neve 

Budakeszi Polgármesteri Hivatal 11742348-15730095 

Hatósági letéti alszámla 11742348-15730095-06531018 

Hatósági bevételek lebonyolítási alszámla 11742348-15730095-06532019 

Budakeszi Polgármesteri Hivatal kártya 

alszámla 

11742348-15730095-10030008 

Építésügyi hatóság bevételi alszámla 11742348-15730095-10060005 

Budaörs kistérség többcélú alszámla 11742348-15730095-20050007 

 

 

 
59 Módosította a 20/2014. (VII.4.) ör. 10. §. Hatályos 2014. július 7. napjától 

45/2007. (XI. 21.) ör. Hatályos 2007. november 21. 
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3. számú melléklet60 

 

A költségvetés tervezésével és végrehajtásával kapcsolatos 

különleges előírások, feltételek 

 
I.  

A költségvetési terv készítésére és a beszámoló összeállítására vonatkozó 

 általános és speciális szabályok 

 

1. Közös szabályok 

 

1.1. A költségvetés és a beszámoló összeállítása során minden munkafolyamatban figyelembe 

kell venni a szerv gazdálkodási jogkör szerinti besorolását. 

 

1.2. A költségvetés és a beszámoló elkészítése során az önkormányzat képviselő-testületének, 

mint felügyeleti szervnek az információs igényét legjobban kielégítő címrend szerint kell 

összeállítania a költségvetési tervezéshez és beszámoláshoz kapcsolódó dokumentumokat.  

 

2. A költségvetés tervezésére vonatkozó szabályok 

 

2.1. A költségvetetési koncepció, illetve a költségvetési terv megalapozásához szükséges belső 

számításokat az érvényben lévő számviteli és gazdálkodási szabályoknak megfelelően kell 

elkészíteni. 

 

2.2. A számításokat a szerv felépítésének megfelelően - figyelembe véve az intézményi 

struktúrát (önállóan, részben önállóan gazdálkodó intézmények), a feladatellátási módot (saját 

szervezet, társulás, megbízás stb.) - kell elkészíteni.  

 

2.3. A koncepció, illetve a költségvetési terv összeállításakor egyrészről az ellátandó 

feladatokból (továbbgondolva: annak költségvetési kiadás oldalából), illetve az ismert 

költségvetési bevételekből kell kiindulni. 

 

2.4. A szerv gazdasági vezetője által kijelölt személy köteles a költségvetési tervezéssel 

kapcsolatos dokumentumokat külön nyilvántartásba venni és gyűjtésükről gondoskodni.  

(A nyilvántartásnak tartalmaznia kell az eredeti ügyirat: 

- számát,  

- tárgyát, 

- ügyintézőjét 

- és a határidőket.  

Az iratokat " .... évi tervezési dokumentumok" szöveggel ellátott szalagos irományfedélben kell 

gyűjteni eredeti vagy másolati példányban.) 

 

2.5. A normatív állami hozzájárulásokhoz szükséges (feladatmutatók és mutatószámok alapján 

történő) adatszolgáltatás valódiságáért és az adatok ellenőrzéséért, a tervezési feladatok 

ellátásával megbízott személy tartozik felelősséggel. 

Az adatszolgáltatást a Pénzügyminisztérium által meghatározott formában, tartalommal és 

határidőig kell elkészíteni. 

 
60 45/2007. (XI.21.) ör. Hatályos 2007. november 21. 
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A kitöltést alátámasztó dokumentumokat, valamint az adatszolgáltatás egy példányát a tervezés 

ügyiratai között feltétlenül meg kell őrizni. 

 

2.6. A költségvetési tervezéssel kapcsolatos munkafolyamatok ellátása során elsősorban a 

költségvetési tervezésre vonatkozó jogszabályokat, az azokban megfogalmazott tartalmi 

követelményeket kell szem előtt tartani. 

A tartalmi követelmények betartásáért (önkormányzat esetében a költségvetési rendelet-

tervezet mellékleteinek, illetve a kapcsolódó előterjesztés tartalmának, formájának a 

jogszabályoknak és a képviselő-testület információigényének megfelelő karbantartásáért) a szerv tervezési 

feladat ellátásával megbízott dolgozója tartozik felelősséggel. 

 

3.  A költségvetési beszámolásra vonatkozó szabályok 

 

3.1. A költségvetési beszámolásra vonatkozó szabályokat értelemszerűen kell alkalmazni: 

- a féléves beszámoló elkészítésénél, a 

- háromnegyedéves gazdálkodásról szóló tájékoztatásnál, valamint 

- az éves költségvetési beszámolásnál. 

 

3.2.  A költségvetési beszámolás során a dokumentációk számításait a költségvetési tervezésre 

vonatkozó szabályok 2.2. pontja szerint kell elvégezni. 

 

3.3. A  szerv beszámolási feladatok ellátásáért felelős dolgozója által kijelölt személy köteles a 

költségvetési beszámolással kapcsolatos dokumentumokat külön nyilvántartásba venni és 

gyűjtésükről gondoskodni.  

(A nyilvántartásnak tartalmaznia kell az eredeti ügyirat: 

- számát,  

- tárgyát,  

- ügyintézőjét  

- és a határidőket.  

Az iratokat az alábbi szöveggel ellátott szalagos irományfedélben kell – eredeti vagy másolati 

példányban – gyűjteni: 

- „.... év I. féléves beszámolójának dokumentumai”, 

- „.... év háromnegyedéves gazdálkodásáról szóló tájékoztatás dokumentumai” 

- „ .... évi költségvetési beszámoló dokumentumai”. ) 

 

3.4. Az állami hozzájárulások, központi és központosított támogatások, kötött felhasználású 

átvett pénzeszközök elszámolásának dokumentálásáért, az abban foglalt adatok ellenőrzéséért 

a szerv beszámolási feladatok ellátásával megbízott dolgozója tartozik felelősséggel. 

(Az elszámolásra vonatkozó dokumentumokat a beszámoló ügyiratai között feltétlenül meg kell 

őrizni.) 

 

3.5. Az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet 149. § (2) 

bekezdése értelmében 

- az 1. számú mellékletben kerül meghatározásra az évközi és az éves beszámolók, 

valamint az egyéb adatszolgáltatások beküldésének határideje és a felülvizsgálat 

időpontja, 

- a 4. számú mellékletben kerülnek meghatározásra az éves költségvetési beszámoló 

szöveges indoklásának részletes – a szakmai feladatok és a költségvetés teljesítésére 

vonatkozó – tartalmi és formai követelményei. 
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II. 

A költségvetési tervezés különleges előírásai, feltételei 

 

1. A költségvetési koncepció elkészítése 

 

1.1. A költségvetési koncepció összeállításakor figyelembe kell venni: 

- a szerv által ellátandó feladatokat, ezt követően 

- a szerv bevételeit,  

 Majd a fentiek alapján kell kialakítani a költségvetési koncepciót. 
 

1.2. A költségvetési koncepció készítésekor a szerv bevételei között a nem saját bevételeket a 

rendelkezésre álló, dokumentum értékű okmányok (pl.: önkormányzat esetében az állami 

hozzájárulásokat az adatszolgáltatás) alapján kell bemutatni. 

 

1.3. A kiadások tekintetében figyelembe kell venni minden, a koncepció készítésénél ismert, a 

költségvetési kiadásokra ható tényezőt. 

 

1.4. Az előirányzatok vonatkozásában a tervezést a rendelkezésre álló adatok alapján a 2. számú 

mellékletben meghatározott tartalommal és formában kell elkészíteni. 

 

1.5. A szerv tervezési feladatok ellátásáért felelős dolgozója a koncepció ellenőrzése során 

köteles megvizsgálni, hogy a költségvetési koncepciót megalapozó számítások során: 

- figyelembe vették-e a vonatkozó jogszabályokat (önkormányzat és szervei esetében az 

önkormányzati rendeleteket, határozatokat),  

- a kötelezettségvállalások nyilvántartása alapján a tervévre vonatkozó 

kötelezettségvállalások a koncepcióba beépítésre kerültek-e, 

- az inflációs hatásokkal, illetve jogszabályi változások hatásaival az érintettek megfelelő 

mértékben számoltak-e. 

A szerv tervezési feladatok ellátásáért felelős dolgozója köteles jelezni, ha a költségvetési 

koncepció összeállításakor a  költségvetés forráshiányosnak bizonyul. A szerv vezetője és a 

tervezési feladatok ellátásáért felelős személy ekkor együtt fogalmazzák meg azokat a 

javaslatokat, melyek alapján a költségvetés kiadási oldalát csökkenteni, illetve a bevételi oldalt 

megalapozottan növelni lehet. 

 

1.6. A koncepció tartalmi követelményeit a 3. sz. melléklet tartalmazza. 

 

2. A költségvetési tervezés 

 

2.1. A költségvetési tervezéskor az elfogadott koncepciót kell alapul venni. 

Amennyiben a képviselő-testület a koncepció elfogadásakor a költségvetés összeállítására 

vonatkozóan állapított meg külön irányelveket vagy szempontokat, akkor azok 

figyelembevételéről gondoskodni kell. Ezért a szerv vezetője és a tervezési feladatok ellátásáért 

felelős dolgozója tartozik felelősséggel. 

 

2.2. A költségvetési terv javaslatot a szerv vezetője az általa kijelölt személy bevonásával a 

hatályos jogszabályok szerint állítja össze. 

 A szerv vezetője a rendelet-tervezet általános jogszerűségéért, a tervezési  

feladatok ellátására kijelölt személy vezetője a rendelet-tervezet pénzügyi-számviteli 

jogszabályokkal való harmonizálásáért felelős. 
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2.3. A költségvetési terv elkészítésének részletes munkafolyamatait, a munkafolyamatokban 

keletkezett dokumentumokra való hivatkozást, a feladat ellátásának határidőit, illetve a feladat 

ellátásáért és ellenőrzéséért felelős személyek nevét az 1. számú melléklet tartalmazza. 

 

2.4. Ha a képviselő-testület a költségvetési rendelet-tervezetet a megtárgyalása során nem az 

eredeti, beterjesztett állapotban hagyja jóvá, illetve az ülésen megadott szempontok szerint a 

költségvetés újratárgyalásáról döntött, akkor a képviselő-testületi ülésen elhangzottak szerint a 

tervezési feladatok ellátásáért felelős személy gondoskodik a költségvetés megfelelő 

átdolgozásáról. 

 

2.5. Az elfogadott költségvetési rendelet alapján a tervezési feladatok ellátásáért felelős 

személy gondoskodik az elemi költségvetés költségvetési rendeletnek megfelelő 

elkészíttetéséről. 

E feladat ellátási határideje a költségvetési rendelet elfogadását követő 2 hét. 

 

III.  

Költségvetési beszámoló helyi szabályai 

 

1. A féléves gazdálkodásról szóló költségvetési beszámolás 

 

1.1. A féléves gazdálkodásról szóló költségvetési beszámoló-tervezet összeállításakor a 

képviselő-testület által jóváhagyott: 

- eredeti költségvetési rendeletből, illetve 

- a hatályos költségvetési rendeletből kell kiindulni. 

Amennyiben a képviselő-testület a költségvetési beszámolással kapcsolatban állapított meg 

külön szabályokat, helyi információs igényeket, akkor azok figyelembevételéről gondoskodni 

kell. Ezért a szerv vezetője és a beszámolási feladatok ellátásáért felelős dolgozója tartozik 

felelősséggel. 

 

1.2. A féléves gazdálkodásról szóló költségvetési beszámolót -–az előirányzat-könyveléseket 

követően -–az elkészített főkönyvi kivonat alapján kell összeállítani. 

A főkönyvi kivonatot a beszámoló ügyiratai között meg kell őrizni. 

A beszámolót a naptári év június 30-i fordulónapjával kell készíteni. 

 

1.3. A féléves gazdálkodásról szóló költségvetési beszámolót a szerv vezetője az általa kijelölt 

személy bevonásával állítja össze. Az összeállításnál figyelembe kell venni: 

- a jogszabályi előírásokat, 

- a szerv belső információs igényét, valamint 

- a költségvetési tervdokumentációval való összehasonlíthatóság követelményét. 

  

1.4. A szerv vezetője a költségvetési beszámoló jogszabályokkal való harmonizálásáért, a 

beszámolási feladatok ellátására kijelölt személy a költségvetési beszámoló pénzügyi-

számviteli jogszabályoknak való megfelelőségéért felelős. 

 

1.5. A jóváhagyott féléves beszámoló alapján a beszámolási feladatok ellátásáért felelős 

személy gondoskodik a szerv féléves beszámolója elkészítéséről. 
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2. A háromnegyedéves gazdálkodásról szóló tájékoztatás 

 

2.1. A háromnegyedéves gazdálkodásról szóló tájékoztató összeállításakor a főkönyvi 

könyvelésben kimutatott adatokból kell kiindulni. 

A háromnegyedéves beszámolót az adott év szeptember 31-i állapot alapján kell összeállítani. 

 

 

2.2. A háromnegyedéves gazdálkodásról szóló tájékoztatás kötelező tartalmi elemei: 

- a  költségvetési előirányzatok időarányos alakulásának, 

- a tartalék felhasználásának, 

- a hiány, illetve a többlet összege alakulásának, valamint 

- a költségvetés teljesítése alakulásának bemutatása. 

 

 A háromnegyedéves gazdálkodásról szóló tájékoztatásnál figyelembe kell venni, hogy a 

tájékoztatás szöveges része kiterjedjen a jelentős előirányzat eltérések indoklására, illetve előre 

jelezze egyes kiadások és bevételek év végéig várható alakulását. 

A háromnegyedéves gazdálkodásról szóló tájékoztatást úgy kell összeállítani, hogy szakmailag 

és számszakilag is könnyen felhasználható legyen a következő évi költségvetési koncepció 

készítésénél. 

 

3. Az éves költségvetési beszámolás 

 

3.1. A zárszámadási rendelet-tervezet összeállításakor a képviselő-testület által elfogadott és 

módosított költségvetési rendeletet kell alapul venni. 

 

3.2. A zárszámadást a szerv vezetője az általa kijelölt személy bevonásával a hatályos 

jogszabályok szerint állítja össze. A szerv vezetője a zárszámadás általános jogszerűségéért, a 

beszámolási feladatok ellátására kijelölt személy vezetője a zárszámadás pénzügyi-számviteli 

jogszabályokkal való harmonizálásáért felelős. 

 

3.3. A beszámolót a tárgyévet követő év március 31-ig kell felülvizsgálni. 

A felülvizsgálatnak ki kell terjednie: 

- a költségvetési előirányzattal összefüggően jóváhagyott -–alaptevékenységbe tartozó -–

feladatok szakmai teljesítésére, értékelésére, 

- a költségvetési előirányzat megállapításának módjától függően a pénzügyi teljesítés és 

a feladatmegvalósítás összhangjára, 

- az eredeti, a módosított terv- és tényadatok eltérésére, 

- a számszaki beszámoló belső, valamint annak a szerv felügyeleti szerve által 

meghatározott adatszolgáltatással való összhangjára. 

 

3.4. A beszámoló elkészítésének részletes munkafolyamatait, a munkafolyama- 

tokban keletkezett dokumentumokra való hivatkozást, a feladat ellátásának határidőit, illetve a 

feladat ellátásáért és ellenőrzéséért felelős személyek nevét az 1. számú melléklet tartalmazza. 

 

3.5. A jóváhagyott zárszámadási rendelet alapján a beszámolási feladatok ellátásáért felelős 

személy gondoskodik az elemi költségvetés elkészíttetéséről. 
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IV. 

 Információszolgáltatás az államháztartásnak 

 

1. Az államháztartás információs rendszerébe történő adatszolgáltatás és az elfogadott 

költségvetési rendeletek közötti tartami egyezőségért az érintettek a 217/1998. (XII. 30.)  Korm. 

rendelet 157. § (2) bekezdése szerint tartoznak felelősséggel. 

E szabályzat alapján azonban fegyelmi felelősség terheli még a tervezési és beszámolási 

feladatok ellátásáért felelős személy(eke)t is, aki(k)nek ellenőrzési és irányító tevékenysége 

során minden szabálytalansággal szemben fel kell lépnie, s szükség esetén tájékoztatnia kell a 

jogszabály szerint felelős személyeket. 

 

2. Az információszolgáltatással kapcsolatos munkafolyamatok leírását, a határidőket és a 

feladat ellátásáért felelős személyeket az 1. számú melléklet tartalmazza. 

 

V. 

A költségvetés végrehajtásának szabályai 

 

1. A költségvetés végrehajtásának részletes, adott évre vonatkozó szabályait a költségvetési 

rendelet tartalmazza. 

 

A rendeletben foglaltakat kell alkalmazni: 

 - az egyes előirányzatok felhasználásakor, 

 - az egyes előirányzatok módosításakor. 

 

2. A költségvetés végrehajtásakor az előirányzat-felhasználási ütemtervet kell alapul venni.  

Az előirányzat-felhasználási ütemterv adatait legalább negyedévenként teljes körben 

összehasonlítani, illetve egyeztetni kell a tényadatokkal. 

Szükség esetén intézkedési tervet kell készíteni, illetve jelentősen megváltozott körülmények 

esetén újra el kell készíteni az előirányzat-felhasználási ütemtervet. 

 

3. A költségvetés végrehajtására vonatkozó további részletes szabályokat a pénzgazdálkodási 

jogkörök gyakorlására vonatkozó belső szabályzat tartalmazza. 
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Mellékletek 

 

1. számú melléklet: 

 A költségvetés tervezéséhez és a beszámoláshoz kapcsolódó  

          munkafolyamatok, dokumentumok, határidők, ellátásért és ellenőrzésért 

          felelős személyek 

 

2. számú melléklet: 

 Belső számítási anyag szerkezete a költségvetési koncepciókhoz, illetve a 

költségvetési tervekhez 

 

3. számú melléklet: 

 A költségvetési koncepció tartalmi követelményei 

           

4. számú melléklet: 

 Az éves beszámoló szöveges indoklásának követelményei 

 

5. számú melléklet: 

 A tervezési és beszámolási feladatokat ellátó személy(ek) kijelölése 
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1. számú melléklet:  A költségvetési tervezéshez és beszámoláshoz kapcsolódó munkafolyamatok, dokumentumok, határidők, feladatellátásért és 

ellenőrzésért felelős személyek   

 

 

I. A költségvetési tervezés 

 

 

Munkafolyamat megnevezése Dokumentum  Ellátási határidő Ellátásért felelős  Ellenőrzési  

  Jogszabál

y szerint 

Szabályzat 

szerint 

személy megnevezése határidő, 

feladatot ellátja 

1. Költségvetési koncepció készítése Költségvetési 

koncepció  

(Koncepci

ó 

KT. elé 

terjesztése 

nov. 30.) 

Nov.30 Pü.irodavezető Nov.25 

jegyző 

1.1. A koncepciókészítésben résztvevők 

szakmai tájékoztatása, információátadás, 

konzultáció 

Szükség szerint -  Polgármester, jegyző  

1.2. Az önkormányzatra vonatkozó  

koncepció elkészítése 

Belső számítási anyag 

és az önkormányzat 

koncepciója a 2. és 3. 

sz. melléklet szerint  

- Nov 20 Pü iroda, jegyző jegyző 

1.3. A koncepció ellenőrzése, korrekciója Szükség szerint  -    

1.4. A költségvetési koncepció 

előterjesztésének, illetve határozati 

javaslatának megszövegezése 

Költségvetési koncep-

ció előterjesztése és 

határozati javaslat  

- Nov 15 Pü iroda jegyző 
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Munkafolyamat megnevezése Dokumentum  Ellátási határidő Ellátásért felelős  Ellenőrzési  

  Jogszabál

y szerint 

Szabályzat 

szerint 

személy megnevezése határidő, 

feladatot ellátja 

 

2. A költségvetési terv elkészítésének 

munkafolyamatai  

Költségvetési terv, 

(rendelet-tervezet és  

előterjesztés) 

Rendelet- 

tervezet és 

előterjeszt

és KT. elé 

terjesztése 

Febr. 15., 

(illetve a 

költségve-

tési 

törvény  

kihirdetés

ét követő 

45. nap) 

   

2.1. A költségvetési terv kidolgozásában 

résztvevő személyek szakmai tájékoztatása, 

információs garnitúra átadás, szükség szerint 

konzultáció, tájékoztatás a KT. által 

elfogadott koncepcióról 

szükség szerint - Jan 20 Pü irodavezető jgyző 

2.2. A címrend szerinti költségvetési terv 

kidolgozása a költségvetési koncepcióban 

jóváhagyott keretszámok, illetve 

megfogalmazott szempontok szerint 

Belső számítási anyag  - Jan 30 Pü iroda irodavezető 

2.3. Az önkormányzat költségvetési tervének 

összeállítása 

Belső számítási anyag 

és az önkormányzat 

költségvetési terve  

- Febr 01 Pü irodavezető jegyző 

2.4. A költségvetési terv szakmai (pénzügyi-

számviteli) ellenőrzése 

- -  Jegyző  

2.5. Költségvetési rendelet-tervezet 

összeállítása, a rendelet szöveges részében 

Rendelet-tervezet  

elkészítése  

-  Pü irodavezető jegyző 
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hivatkozott számszaki adatokat tartalmazó 

táblázatok elkészítése 

Munkafolyamat megnevezése Dokumentum  Ellátási határidő Ellátásért felelős  Ellenőrzési  

  Jogszabál

y szerint 

Szabályzat 

szerint 

személy megnevezése határidő, 

feladatot ellátja 

2.6. Szöveges előterjesztés, indoklás a 

költségvetési tervhez 

Előterjesztés készítése  -  Pü irodavezető polgármester 

2.7. A költségvetési rendelet előterjesztéséhez 

szükséges, jogszabályokban meghatározott 

előterjesztések összeállítása 

Előterjesztés készítése  -  Jegyző. Irodavezetők jegyző 

3. Információszolgáltatás az 

államháztartás mérlegrendszerébe 

MÁK információs 

jelentés garnitúra és 

floppy 

a 2. pont 

szerinti 

határidőtől 

számított 

30 nap 

   

3.1. A MÁK információs garnitúra időtálló 

módon való kitöltése,  floppyra mentés 

MÁK információs 

jelentés garnitúra és 

floppy 

-  Főkönyvi könyvelő irodavezető 

3.2. Az információ leadása  (MÁK átvételi  

elismertvény) 

-  Főkönyvi könyvelő irodavezető 

3.3.  A nyomtatványgarnitúra tárolásáról 

gondoskodás  

- -  Főkönyvi könyvelő irodavezető 
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II. A költségvetési beszámolás 

 

 

 

Munkafolyamat megnevezése Dokumentum  Ellátási határidő Ellátásért felelős  Ellenőrzési  

  Jogszabál

y szerint 

Szabályzat 

szerint 

személy megnevezése határidő, 

feladatot ellátja 

1. A féléves költségvetési gazdálkodásról 

szóló beszámoló készítése 

Féléves beszámoló  

(előterjesztés és 

határozati javaslat) 

KT. elé 

terjesztése 

szept. 15.) 

   

1.1. A beszámoló-készítésben résztvevők 

szakmai tájékoztatása, információátadás, 

konzultáció 

Szükség szerint -  Pü irodavezető jegyző 

1.2. A címrend szerint költségvetési 

beszámoló összeállítása a főkönyvi kivonat 

alapján 

főkönyvi kivonat és 

beszámoló javaslat 

  Főkönyvi könyvelő irodavezető 

1.3. Az önkormányzat beszámolójának 

összeállítása 

 beszámoló javaslat, 

beszámoló- tervezet 

  Pü irodavezető jegyző 

1.4. A beszámoló szakmai ellenőrzése      

1.5. A beszámoló-tervezet és előterjesztés 

elkészítése 

Beszámoló-tervezet és 

előterjesztés 

  Pü iroda jegyző 

1.6 MÁK információs garnitúra kitöltése  MÁK információs 

garnitúra  

  Főkönyvi könyvelő irodavezető 

1.7. Az információs jelentés leadása (MÁK átvételi 

 elismervény) 

  Főkönyvi könyvelő irodavezető 

1.8. Nyomtatványgarnitúra tárolása, az 

érintetteknek való átadás 

   Főkönyvi könyvelő irodavezető 
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Munkafolyamat megnevezése Dokumentum  Ellátási határidő Ellátásért felelős  Ellenőrzési  

  Jogszabál

y szerint 

Szabályzat 

szerint 

személy megnevezése határidő, 

feladatot ellátja 

2. A háromnegyedéves költségvetési 

tájékoztatás 

Háromnegyedéves 

költségvetési 

tájékoztató 

    

2.1. A háromnegyedéves költségvetési 

tájékoztató elkészítésében résztvevők 

szakmai tájékoztatása, információátadás, 

konzultáció 

Szükség szerint -  Pü irodavezető jegyző 

2.2. A címrend szerint háromnegyedéves 

költségvetési tájékoztatók összeállítása a 

főkönyvi kivonat alapján 

főkönyvi kivonat és 

javaslat a tájékoztatás 

számszaki és szöveges 

részére 

  Főkönyvi könyvelő irodavezető 

2.3. Az önkormányzat háromnegyedéves 

gazdálkodásáról szóló tájékoztató  

Összeállítása 

 beszámoló javaslat, 

beszámoló tervezet 

  Pü iroda irodavezető 

2.4. A tájékoztatás szakmai ellenőrzése  

 

  jegyző  

2.5. A tájékoztatás és az előterjesztés 

elkészítése 

Tájékoztató tervezet és 

előterjesztés 

 

  Pü irodavezető jegyző 

3. Az éves beszámoló, zárszámadási 

rendelet elkészítése 

Éves  beszámoló  

(előterjesztés és 

rendelet-tervezet) 

KT. elé 

terjesztése 

adott évet 

követő 4 

hónapon 

belül) 

   

3.1. A beszámoló-készítésben résztvevők 

szakmai tájékoztatása, információátadás, 

konzultáció 

Szükség szerint - febr 15 Pü irodavezető jegyző 
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3.2. A címrend szerint költségvetési 

beszámolók összeállítása a főkönyvi kivonat 

alapján 

főkönyvi kivonatok és 

beszámoló javaslat 

 Febr28 Főkönyvi könyvelő irodavezető 

 

Munkafolyamat megnevezése Dokumentum  Ellátási határidő Ellátásért felelős  Ellenőrzési  

  Jogszabál

y szerint 

Szabályzat 

szerint 

személy megnevezése határidő, 

feladatot ellátja 

3.3. Az önkormányzat beszámolójának 

összeállítása 

 beszámoló javaslat, 

beszámoló- tervezet 

    

 

3.4. A beszámoló szakmai ellenőrzése 

 

  Márc 15 Pü irodavezető jegyző 

3.5. A beszámoló-tervezet és előterjesztés 

elkészítése 

Beszámoló-tervezet és 

előterjesztés 

 Márc 20 Pü irodavezető jegyző 

3.6 MÁK információs garnitúra kitöltése  MÁK információs 

garnitúra  

  Főkönyvi könyvelő irodavezető 

3.7. Az információs jelentés leadása (MÁK átvételi  

elismervény) 

  Főkönyvi könyvelő irodavezető 

3.8. Nyomtatványgarnitúra tárolása, az 

érintetteknek való átadás 

   Főkönyvi könyvelő irodavezető 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 30 

 

 

Magyarázat az 1. számú melléklethez: 

 

 

1. A táblázat dokumentum rovatában az a dokumentum kerül megnevezésre, melynek a 

munkafolyamat végén el kell készülnie, s ami a további munkafolyamat elvégzéséhez 

szükséges. 

 

2. A szabályzatban megjelölt határidők tájékoztató jellegűek. Azok betartása nem minden 

esetben kötelező.  

Adott feladatcsoport ellátása során azonban a végső határidőkön belül kell megoldani 

valamennyi részfeladatot. 

A határidőktől jelentősen eltérni csak a szerv vezetője tudtával és előzetes beleegyezésével 

lehet. 
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2. számú melléklet 

 

Belső számítási anyag szerkezete 

(a költségvetési koncepciókhoz, illetve a költségvetési tervekhez) 

 

 

1. Bevételek szakfeladatok szerint 

 

Szakfeladat száma és neve: ........................................... 

 

Főkönyvi számla megjelölésével, valamint a konkrét bevételi jogcím megadásával. A sorokat 

főkönyvi számlaszámonként el kell különíteni, és be kell írni a főkönyvi számlaszám összesen 

adatát. 

 

Főkönyvi 

számlaszá

m 

Továb

bi 

alábont

ás 

Konkrét jogcím, vagy 

megnevezés 

Számítási művelet, 

hivatkzás, utalás 

Összeg 

(Ft-ban) 

Főkönyvi 

számlaszám 

összesen: 

      

 

 

2. Kiadások szakfeladatok szerint 

 

Szakfeladat száma és neve: ........................................... 

 

Főkönyvi számla megjelölésével, valamint a konkrét kiadási jogcím megadásával. A sorokat 

főkönyvi számlaszámonként el kell különíteni, és be kell írni a főkönyvi számlaszám összesen 

adatát. 

 

Főkönyvi 

számlaszá

m 

Továb

bi 

alábont

ás 

Konkrét jogcím, vagy 

megnevezés 

Számítási művelet, 

hivatkzás, utalás 

Összeg 

(Ft-ban) 

Főkönyvi 

számlaszám 

összesen: 

      

 

 

3. A bevételek szakfeladatonkénti összesítés szerint 

 

Lásd az 1. pontnál leírt táblázatot. 

 

 

4. A kiadások szakfeladatonkénti összesítés szerint 

 

Lásd az 2. pontnál leírt táblázatot. 
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3. számú melléklet 

Költségvetési koncepció tartalmi követelményei 

 

 

1. Az előterjesztésnek tartalmaznia kell a jogszabályi hivatkozásokat: 

pl.: 

„Az Államháztartásról szóló - többször módosított - 1992. évi XXXVIII. törvény 70 §-a alapján 

a polgármester a jegyző/körjegyző által elkészített, a következő évre vonatkozó költségvetési 

koncepciót november 30-ig benyújtja a képviselő-testületnek. 

A jegyző/körjegyző a költségvetési koncepciót az államháztartás működési rendjéről szóló 

217/1998. (XII. 30.) Kormányrendeletben foglaltak szerint készítette el.” 

2.A koncepció összeállításának sarokpontjai 

- A koncepció összeállítására az önkormányzat gazdasági programjának figyelembevételével 

került sor. 

- Az adott évre vonatkozó költségvetési irányelvek és ezek várható hatásai az önkormányzat 

költségvetésére:......…..................................................................... 

- A költségvetési koncepció készítésének menete:................................................. 

3. A  ... évi költségvetés bevételei és kiadásai  

Költségvetés főösszege, költségvetési bevételek és kiadások címenként. 

A koncepció készítésének időpontjában meglévő adatok alapján a költségvetési rendelet-

tervezet szerkezetének megfelelő adatok. 

4. A  .... évi költségvetés egyensúlya 

Értékelés, kiadáscsökkentési javaslatok, illetve bevételszerzési lehetőségek feltárása, 

javaslatok. 

Többéves kihatású tételek bemutatása, annak hatáselemzése. 
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4. számú melléklet 

 

Az éves beszámoló szöveges indoklásának követelményei 

 

Az éves beszámoló szöveges indoklása a számszaki beszámoló adatira épül. 

 

Tartalma: 

 

1.  Az adott évi költségvetési gazdálkodás során a költségvetési tartalék alakulása nőtt, vagy 

csökkent. 

 

2.  A bevételi előirányzatok teljesítésének értékelése.  

 Az értékelés során a bevételek megoszlását kell alapul venni. (Be kell mutatni a bevétel főbb 

nemek közötti százalékos megoszlását.) 

A bevételeknél a jelentős hatásokra, a bevételek beszedését nagyban befolyásoló tényezőkre 

külön is fel kell hívni a figyelmet. 

Külön indokolni kell az eredeti előirányzattól való jelentős eltérést. (Jelentős eltérés alatt az 

50%-ot, illetve a 300 ezer forintot elérő eltérést kell érteni.) 

 

A bevételeknél külön ismertetni kell: 

 - a nem tervezett bevételként jelentkező bevételeket. 

 

3.  A kiadási előirányzatok teljesítésének értékelése.  

 Az értékelés során a kiadások megoszlását kell alapul venni. (Be kell mutatni a kiadások főbb 

nemek közötti százalékos megoszlását.) 

A kiadásoknál  a jelentős hatásokra, a kiadási előirányzatok teljesítését nagyban befolyásoló 

tényezőkre külön is fel kell hívni a figyelmet. 

Külön indokolni kell az eredeti előirányzattól való jelentős eltérést. (Jelentős eltérés alatt az 

50%-ot, illetve a 300 ezer forintot elérő eltérést kell érteni.) 

 

A kiadásoknál külön ismertetni kell: 

 - a nem tervezett kiadásként jelentkező kiadásokat. 

 

4. Elkülönítetten, külön részben tartalmazza a szakmai feladatok teljesítésére vonatkozó 

értékelést. 

Az értékelésnek ki kell térnie az adott feladattal kapcsolatos teljesítmény és  

feladatmutatókra, valamint a feladat minőségével kapcsolatos észrevételekre. 

A feladat értékelésnél célszerű, (ha lehet) a feladattal elért teljesítmény  

önköltségét is kiszámolni. 

Adott feladathoz kapcsolódva szükségszerű az adott szakirodalomnak megfelelően más hasonló 

feladatot is ellátó szervek adataival való összehasonlítás (teljesítmény, költségek, bevételek 

stb.). 

 

5. A szöveges beszámoló formájával szembeni követelmény: 

 - áttekinthetőség, 

 - kevés táblázat alkalmazása, 

 - a pontokba szedés, részletes tagolás. 
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5. számú melléklet 

 

 

A tervezési és beszámolási feladatokat ellátó személyek kijelölése 

 

A tervezési és beszámolási feladatok jogszabályok, valamint e szabályozás szerinti 

végrehajtására az alábbi személy(eke)t jelölöm ki: 

 

 

név                                    beosztás                               feladat 

........................................................................................................................... 

........................................................................................................................... 

........................................................................................................................... 
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4. számú melléklet61 

 

A feladatellátás rendjének szabályzata 

 

A szabályzat célja, hogy a – többször módosított – 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet 10. § 

(5) bekezdése alapján szabályozza a Polgármesteri Hivatal  

feladatellátásának költségvetési kiadásait, bevételeit befolyásoló, a gazdálkodás előirányzatok 

között tartását biztosító: 

 a) feltétel- és követelményrendszerét, 

 b) folyamatát, kapcsolatrendszerét, 

c) a kötelezettségvállalások célszerűségét megalapozó eljárásnak és dokumentumainak 

leírását. 

 

1. A feladatellátás feltétel- és követelményrendszere 

 

a) Feltételrendszer 

 

1. Csak olyan feladatot lehet ellátni, mely a szerv tevékenységi körébe tartozik. 

 

2. A feladatellátásnál mérlegelni kell a lehetséges feladat-megoldási módokat. 

Ha adott feladatot többféle módon (eszközzel) el lehet látni, vizsgálni kell annak: 

 - költségvetési bevételekre, 

 - költségvetési kiadásokra, 

 - illetve a bevételek és kiadások ütemezésére gyakorolt hatását. 

Csak akkor lehet a korábbi feladatellátási módtól (eszköztől) eltérő feladat-ellátási módot 

(eszközt) választani, ha annak összességében több kedvezőbb hatása van, mint kedvezőtlen, 

azaz: 

 - a költségvetési bevételeket: 

  - növeli,  

  - nem változtatja, 

- a kiadások csökkenésével arányosan, vagy annál kisebb mértékben csökkenti,  

 - a költségvetési kiadásokat: 

  - csökkenti,  

  - nem változtatja,  

- a bevételek növekedésével arányosan, vagy annál kisebb mértékben növeli. 

 - a bevétek és kiadások ütemezése: 

  - nem változik, 

  - kedvezőbben alakul, 

- kedvezőtlenebben alakul, de úgy, hogy az összességében nem befolyásolja 

hátrányosan a feladatellátást. 

 

3. Amennyiben adott feladatellátás körülményei jelentősen megváltoznak (a feladat 

bevételeinek, illetve kiadásainak elérik a 25 %-át, illetve összegszerűen a 300 ezer 

forintot), akkor arról a képviselő-testületet haladéktalanul tájékoztatni kell. 

 

4. A felügyeleti szerv intézkedési tervet készít a feladatellátások költségvetési oldalról és 

teljesítmény oldalról történő értékelésére. 

Az intézkedési tervben meghatározza az értékelések főbb elveit, irányait, a határidőket. 

 
61 45/2007. (XI.21.) ör. Hatályos 2007. november 21. 
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b) Követelményrendszer 

 

1. A feladatellátást a teljesítmények oldaláról kell megközelíteni. 

 

2. A feladatellátást a feladatellátással kapcsolatos bevételek és kiadások (azaz költségvetési) 

oldaláról, valamint az elért teljesítmények oldaláról évente legalább egy alkalommal, a 

költségvetési koncepció készítése időszakában vizsgálni kell. 

 

3.  Hosszú távon (4 éven túl) nem látható el olyan - nem kötelező - feladat mely aránytalan nagy 

költségvetési kiadással jár. (Az aránytalan nagy költségvetési kiadást úgy kell meghatározni, 

hogy az adott feladatellátás vizsgálata során más, legalább 5, a vizsgált feladatot ellátó szerv 

adatait össze kell hasonlítani.) 

  

4. Hosszú távon (4 éven túl) nem látható el változatlan módon, és/vagy eszközzel, és/vagy 

szervezettel olyan kötelező feladat, amelynek ráfordítása nem áll arányban az elért 

teljesítménnyel. 

Az ilyen feladatok esetében gondoskodni kell az adott feladatellátási mód (eszköz/szervezet) 

megváltoztatásáról. 

A változást követően javulnia kell: 

- az adott feladattal kapcsolatos költségvetési kiadások és bevételek mérlegének és/vagy 

- az elért teljesítménynek. 

 

5. Amennyiben a Polgármesteri Hivatal költségvetése csak működési hitel felvételével kerül 

egyensúlyba egymást követő két éven belül, akkor gondoskodni kell az alapfeladatokon kívüli 

önként vállalt feladatok csökkentéséről, illetve megszüntetéséről. 

 

2. A feladatellátás folyamata, kapcsolatrendszere 

 

a) A feladatellátás folyamata 

 

A feladatellátás folyamata a következő: 

 - a feladat ellátásának szabályozása: 

  - alapító okiratban, 

  - SZMSZ-ben; 

- a feladatellátás szakmai és szervezeti hátterének megteremtése és folyamatos 

biztosítása; 

   - a feladatellátással kapcsolatos költségvetési kiadások tervezése, 

  - a feladatellátással kapcsolatos költségvetési bevételek tervezése, 

  - a feladatellátásáért felelős személy, személyek kijelölése, 

  - a feladatellátás szervezése, irányítása, a gazdálkodás bonyolítása; 

 - a feladatellátás pénzügyi és teljesítmény ellenőrzése. 

 

1. A feladatot ellátni csak úgy lehet – lásd feltétel és követelményrendszer – ha: 

- az adott feladatellátás szerepel a szerv alapító okiratában; 

- a feladatellátással kapcsolatos részletesebb előírások szerepelnek a szerv 

SZMSZ-ében, megjelölve a feladatellátáshoz tartozó tevékenység  

szakfeladat megjelölését, a vonatkozó jogszabályi hivatkozást, a feladatellátás forrását, 

s ha van a feladatmutatót. 
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2. A feladatellátás érdekében meg kell szervezni, illetve folyamatosan biztosítani kell a szakmai 

és szervezeti hátteret. 

A költségvetési tervezés időszakában meg kell határozni: 

 - az eszköz (vagyontárgyak beszerzési, felújítási) szükségletet,  

 - a működéshez szükséges dologi kiadásokat, 

- a feladatellátás kapcsán felmerülő személyi kiadásokat és a személyi juttatások utáni 

járulék kiadásokat, 

 - a feladatellátással kapcsolatban a szervet megillető bevételeket. 

Gondoskodni kell a feladatellátó szervezet folyamatos működéséről, a felelős személy, illetve 

személyek kijelöléséről, a szervezet részletes működési leírásáról, egyéb, a tevékenységgel 

kapcsolatos szabályozások elkészítéséről. 

A feladatellátás érdekében a felelős vezetőknek gondoskodniuk kell a feladatellátás 

szervezéséről, irányításáról. 

A feladatellátással kapcsolatos gazdálkodás bonyolítása során a költségvetési tervadatokra kell 

támaszkodni. 

 

3. A feladatellátás során biztosítani kell a folyamatos - vezetői és munkafolyamatba épített - 

ellenőrzés működését. 

Az esetleges hibákat, helytelen mozzanatokat minél előbb meg kell szüntetni. 

 

A feladatellátás kapcsán el kell végezni a teljesítmény vizsgálatot. 

Amennyiben a feladatellátás nem az elvárt teljesítményt mutatja, vizsgálni kell az okokat, s ha 

szükséges, módosítani kell a feladatellátás: 

- pénzügyi területén, 

- módján (eszközein). 

 

 

b) A feladatellátás kapcsolatrendszere 

 

A feladatellátás kapcsolatrendszerének fontosabb elemei: 

- a feladatellátás során a feladatellátással kapcsolatos vezető felelős a költségvetési 

tervezéskor: 

- a kiadások teljeskörű szerepeltetéséért, a javasolt előirányzatok részletes 

kidolgozásáért (különös tekintettel a feladat folyamatos, biztonságos 

ellátására); 

       - a bevételek megalapozott tervezéséért, részletes indoklásáért, 

               különösen a fix, előre jól tervezhető bevételek esetében. 

A javasolt előirányzatok alapján kerül kidolgozásra a végleges terv. 

A tervjavaslat elkészítéséhez szükségesek a könyvviteli adatok, valamint a 

kötelezettségvállalások részletes ismertetése, az ezen adatokat alátámasztó kimutatások, 

listák biztosítása a feladatellátók számára.  

- a feladatellátás során a gazdasági szervezet vezetője felelős a gazdálkodás 

előirányzatok között tartásáért. Ehhez szükséges a szervre lebontott elemi költségvetés, 

valamint az aktuális könyvelési adatok ismerete. 

Az előirányzatok szerinti gazdálkodáshoz használni kell a szervre lebontott előirányzat-

felhasználási ütemterv adatait is. 

 

A feladatellátást úgy kell megszervezni, hogy összességében hatékony, a költségvetési 

kiadásokkal takarékos gazdálkodás történjen. 
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Ki kell használni a felesleges kapacitások rejtette lehetőségeket, elsősorban szerint szerven 

belül, de a különböző feladatok érdekében, ha ez költségvetési kiadási megtakarítást 

eredményez. (Pl.: készletbeszerzések, árubeszerzésekkel kapcsolatos szállítás; egyes 

szolgáltatások egyidőben való igénybevétele /karbantartásnál csak 1 kiszállás jelenik meg 

költségként/ stb.) 

 

 

3. A kötelezettségvállalások célszerűségét megalapozó eljárás és annak 

dokumentumai 

 

a) A tárgyévi kötelezettségvállalások 

 

Adott feladatellátással kapcsolatban a tárgyévi költségvetési évben csak olyan 

kötelezettséget lehet vállalni, mely megfelel a jóváhagyott költségvetésnek. 

Ezen túlmenően a kötelezettségvállalásnak illeszkednie kell a szervre, feladatra lebontott 

előirányzat-felhasználási ütemtervbe. 

A kötelezettségvállalás előtt a kötelezettségvállalónak tehát meg kell győződnie, arról, 

hogy: 

- adott jogcímen van -e tervezve előirányzat, 

- az adott előirányzat, az eddigi és a még várható teljesítést figyelembe véve 

lehetőséget ad-e a szóban forgó kötelezettségvállalásra,  

- a kötelezettségvállalás dokumentumában a pénzügyi teljesítés időpontjai 

és összegei összeegyeztethetőek-e az előirányzat-felhasználási ütemtervvel. 

 

aa) A kötelezettségvállalásokat – amennyiben annak értéke nem éri el az 50.000 Ft-ot – 

nem kötelező írásban dokumentálni. 

A fenti eljárást azonban ezekben az esetekben is le kell folytatni. 

 

Az ilyen kötelezettségvállalások alapján történő kifizetésekről nyilvántartást kell 

vezetni, melyben fel kell tüntetni a kötelezettségvállaló (kifizetést elrendelő) személy 

nevét. 

 

ab) A kötelezettségvállalásokat – amennyiben annak értéke eléri az 50.000 Ft-ot – 

írásban kell dokumentálni. 

 

A kötelezettségvállalás dokumentumát nyilvántartásba kell venni. 

Az írásbeli kötelezettségvállalások csak az ellenjegyző aláírásával érvényesek. 

A kötelezettségvállalás dokumentumai különösen: 

 - szerződések,  

 - megállapodások. 
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A kötelezettségvállalás egyéb szabályait, illetve az egyéb előirányzat felhasználáshoz 

kapcsolódó pénzgazdálkodási jogkörökre vonatkozó részletes szabályokat a szerv külön 

dokumentumban részletezi. 

 

b) A több éves kihatású kötelezettségvállalások 

 

Több éves kihatású kötelezettségvállalás esetében, ha az eléri a szerv tárgyévi költségvetésének 

5 %-át vagy a 300 ezer forintot, akkor kötelezettséget vállalni csak akkor lehet, ha: 

- a kötelezettségvállalásra a szerv vezetőjének külön felhatalmazása van (önkormányzat 

esetében rendelet vagy határozat). 

 

Az ilyen kötelezettségvállalásokat szintén nyilvántartásba kell venni, ahol gondoskodni kell a 

kötelezettségvállalás pénzügyi kihatásainak évenkénti lebontásáról. 

 

c) A közbeszerzési törvény hatálya alá tartozó kötelezettségvállalások 

 

Az értékhatár alapján a közbeszerzési törvény hatálya alá tartozó 

kötelezettségvállalásoknál értelemszerűen az ott előírt eljárási rendet kell betartani. 

 

d) A kötelezettségvállalásokra vonatkozó további szabályok 

 

A kötelezettségvállalásokra vonatkozóan az önkormányzat vagyonrendelete, illetve más, a 

vagyongazdálkodással, beruházásokkal foglalkozó rendelete, belső szabályzata határozhat meg 

további részletes előírásokat. 

 

4. A szabályzat hatálya 

 

A szabályzat rendelkezéseit a hatálybalépés napjától kell alkalmazni. 

 

Kelt: ………………………………….. 

                                                                                     

 ……………………….. 

                                                                                          jegyző              
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5. számú melléklet62 

 

A szervhez rendelt költségvetési szervekkel kapcsolatos szabályozás  

 

1.1 A szervhez tartozó önállóan működő gazdálkodó költségvetési szerv: 
 

Az önállóan működő  

költségvetési szerv/egység 

megnevezése 

A részben önállóan gazdálkodó szervnél pénzügyi-

gazdálkodási tevékenységet ellátó személyek 

munkaköre feladata foglalkoztatási jellege 

− Bölcsőde Intézményvez.  közalkalmazott 

− HÍD Családsegítő és 

Gyermekjóléti Intézményi 

Társulás 

„  közalkalmazott 

− Pitypang Óvoda „  közalkalmazott 

− Szivárvány Óvoda „  közalkalmazott 

− Czövek Erna Zeneiskola „  közalkalmazott 

− Könyvtár és Információs Kp. „  közalkalmazott 

 

1.2 A szervhez tartozó önállóan működő és gazdálkodó gazdálkodó költségvetési szerv: 

 

Az önállóan működő és 

gazdálkodó költségvetési 

szerv/egység megnevezése 

Az önállóan gazdálkodó szervnél pénzügyi-gazdálkodási 

tevékenységet ellátó személyek 

munkaköre feladata foglalkoztatási jellege 

- Széchenyi István Általános 

      Iskola 

Intézményvezető, Intézményvez. 

Pénzügyi gazd. 

tev. 

Közalkalmazott 

Gazdasági vezető Pénzügyi gazd. 

tev. 

- Nagy Sándor József 

      Gimnázium 

Intézményvezető, Intézményvez. 

Pénzügyi gazd. 

tev. 

Közalkalmazott 

Gazdasági vezető Pénzügyi gazd. 

tev. 

Közalkalmazott 

- Polgármesteri Hivatal jegyző Hivatal vez. Köztisztviselő 

Polgármester Hivatal 

irányítása a 

jegyző 

vezetésével 

Köztisztviselő 

Pénzügyi 

Irodavezető 

Pénzügyi gazd. 

tev. 

Köztisztviselő 

Osztályvezető Pénzügyi gazd. 

tev. 

Köztisztviselő 

Ügyintéző I-VI. Pénzügyi gazd. 

tev. 

Köztisztviselő 

 
 

 
62 4/2011. (I.26.) ör. Hatályos 2011. február 1. 

45/2007. (XI.21.) ör. Hatályos 2007. november 21 
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6. számú melléklet63 

 
63 Hatályon kívül helyezte a 21/2008. (VI.17.) ör. Hatályon kívül 2007. június 17. 

45/2007. (XI.21.) ör. Hatályos 2007. november 21. 
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7. melléklet64 

 
Szervezeti egységek feladata 

 

1. Pénzügyi Osztály feladatköre: 

- szervezi és ellenőrzi a Hivatal pénzügyi számviteli munkáját, 

- ellátja mindazokat a pénzügyi- számviteli feladatokat, amelyet hatályos jogszabályok, 

rendeletek a képviselő-testület, az önkormányzat bizottságai hatáskörébe utalnak, 

- a hatáskörébe tartozó pénzügyi-számviteli feladatok, a költségvetési előirányzatok 

pénzügyi-technikai lebonyolítását elvégzi magasabb szintű jogszabályok, 

önkormányzati rendelet által meghatározott keretek között, 

- jogosult e tevékenységének ellátásához – egyeztetés alapján – tárgyalást 

kezdeményezni, adatokat bekérni, ellenőrzést folytatni hivatali és intézményi szinten, 

- a helyi önkormányzat gazdasági programjához adatokat szolgáltat egyrészt a 

költségvetési gazdálkodás előző időszakának kiértékelésével, másrészt a pénzügyi-

gazdasági ellenőrzések tapasztalatainak figyelembevételével, 

- iránymutatást ad az önállóan gazdálkodó intézmények számviteli rendjének 

elkészítéséhez a költségvetési szervekre vonatkozó előírások alapján 

- kialakítja a gazdálkodási pénzügyi információs adatszolgáltatási rendszert, 

- véleményezi, illetve javasolja a költségvetési szerv alapítását, annak gazdálkodási 

jogkörét, átszervezését, esetleges szüneteltetését vagy megszüntetését a lehetséges 

gazdaságossági számítások felhasználásával,  

- gazdasági eseményeket pénzügyileg bonyolítja, regisztrálja, 

- önkormányzati közalapítvánnyal kapcsolatos feladatok, 

- vagyonnyilvántartást vezet a kis és nagy értékű tárgyi eszközökről, 

- naprakész számítógépes ingatlan vagyon-katasztert vezet az önkormányzat tulajdonát 

képező ingatlanokról a Projektcsoport közreműködésével, 

- figyelemmel kíséri az önkormányzati tulajdonú társaságok gazdálkodását. 

- házipénztár működtetése, 

- házipénztár ellenőrzés, 

- képviselő-testület tagjainak tiszteletdíjának számfejtése, jelentése a MÁK felé, 

- nem MÁK számfejtési körébe tartozó egyéb bérjellegű kifizetések számfejtése, 

bejelentése, 

- havi zárások készítése, 

- nyilvántartja a Hivatal tárgyi eszközeit, 

- kialakítja a Hivatal számviteli rendjét, 

- gondoskodik a képviselő-testület, illetve a polgármester felhatalmazásával átmenetileg 

szabaddá vált pénzeszközök lekötéséről, a lejáratot figyelemmel kíséri, 

- mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása és visszaigénylése, 

- első lakáshoz jutó fiatal házasok egyszeri vissza nem térítendő támogatásának 

nyilvántartása, a munkáltatói kölcsönök, valamint a helyi támogatások nyilvántartása, 

- közterület-használati díjak és nem lakás céljára szolgáló önkormányzati ingatlanok 

bérletének számlázása, nyilvántartása, és számítógépre vitele, 
 

64 Módosította a 15/2020. (VI.8.) ör. 3. §. Hatályos 2020. június 9. napjától. 

Módosította a 6/2020. (II.28.) ör. 3. § (1). Hatályos 2020. március 1. napjától. 

Módosította a 15/2019. (VI.4.) ör. 1. § (1). Hatályos 2019. június 5. napjától. 

Módosította a 7/2018. (II.26.) ör. 3. §. Hatályos 2018. március 1-től. 

Módosította a 15/2017. (VII.11.) ör. 4. §. Hatályos 2017. július 12-től. 

Módosította a 3/2017. (II.28.) ör. 3. §. Hatályos 2017. március 1-től. 

Módosította a 8/2015. (V.7.) ör. 3. §. Hatályos 2015. május 8-tól. 

Az új melléklettel kiegészítette a 20/2014. (VII.4.) ör. 10. §. Hatályos 2014. július 7-től. 
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- bírságok nyilvántartása, 

- a közszolgálati szabályzatból eredő nyilvántartások vezetése, 

- a gyermeknevelési támogatás kifizetése és visszaigénylése, jelentés készítése a MÁK 

felé, 

- szociális és nevelési segélyek határozat alapján történő kifizetése,  

- gépkocsi-használat norma és átalány szerinti elszámolása, rendszeres és eseti 

ellátmányok nyilvántartása, 

- meglévő önerős közműberuházások, utólagos rákötők, befizetése, nyilvántartása, 

könyvelése, továbbítása, valamint a 15 %-os közműfejlesztés visszaigénylése és a 

befizetők részérére történő kifizetése, 

- köztemetési számlák kiegyenlítése, 

- gondozási díj beszedése, nyilvántartása, 

- egyéb jelentések és statisztikák készítése,  

- lakosságnak nyújtott helyi támogatás visszafizetéséről nyilvántartás vezetése, illetve a 

visszafizetések nyomon követése, 

- a helyi kisebbségi önkormányzat támogatásának kifizetése, könyvelése és különböző 

költségek elszámolása, 

- címzett és céltámogatás igénylésének előkészítése, 

- végzi a bérleti díj számlázásokat a szerződések alapján, 

- az önkormányzat bankszámláit vezeti. 

- az önkormányzat befektetett eszközeinek analitikus nyilvántartása: 

• a Hivatal főkönyvi és pénzforgalmi könyvelés alapján vezeti az analitikus 

nyilvántartást, üzembe helyezési okmányokat, 

• immateriális javakban történt változások átvezetése, vagyoni értékű jogok, szellemi 

termékek tekintetében, 

• a tárgyi eszközökben bekövetkezett változások folyamatos rögzítése az ingatlanok, 

gépek, berendezések, felszerelések, járművek állományában, 

• befektetett pénzügyi eszközökben történő változások átvezetése, mely tartalmazza 

a részesedések, értékpapírok és adott kölcsönök mozgását, 

• az üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök változásainak átvezetése, 

• leltározási szabályzat alapján történő felvétel és annak kiértékelése után feladása a 

számvitel elé, 

• leltározás irányítása, selejtezés lebonyolítása. 

 

1.1. Gazdálkodási Csoport feladatköre: 

- elkészíti a Hivatal, valamint intézményekhez nem kötött egyéb – a Hivatal hatáskörébe 

tartozó szakfeladatok költségvetését, 

- az önkormányzat költségvetéséről szóló rendelete megalkotása érdekében elkészíti a 

költségvetési rendelet-tervezetet, 

- gondoskodik az elfogadott költségvetés főszámainak továbbításáról a költségvetési 

szervek felé, 

- számítógépes feldolgozásban összesíti, ellenőrzi intézményi költségvetéseket és 

továbbítja a MÁK felé, 

- információt szolgáltat az illetékes minisztérium számára a helyi önkormányzat 

elfogadott költségvetéséről, 

- figyelemmel kíséri a költségvetési szervek gazdálkodását, az önkormányzat 

költségvetési rendeletének megfelelően gondoskodik pénzellátásukról a likviditás szem 

előtt tartásával, az ágazati irányítást végzők bevonásával, együttműködésével 

indítványozza a gazdálkodásra vonatkozó szükséges intézkedések megtételét, 
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- rendelet-tervezetet készít az önkormányzat költségvetésének módosítására, a 

rendelkezésre álló információk, szükségletek figyelembe vételével, 

- döntésre előkészíti a képviselő-testületnek a hitelfelvételt, 

- tájékoztatót készít az önkormányzat évközi gazdálkodásáról, a költségvetési 

előirányzatok alakulásáról, a költségvetési egyensúlyi helyzetről az ÁHT-nek 

megfelelően, 

- előkészíti a költségvetési előirányzat – változásokra vonatkozó előterjesztéseket, a 

képviselő-testületi, illetve bizottsági döntést követően az érintetteket kiértesíti és a 

változásokat a nyilvántartáson átvezeti, 

- szervezi és ellenőrzi az önkormányzat és intézményei költségvetési koncepciójának 

megvalósítását, 

- elkészíti a beszámolót az előző évi költségvetés végrehajtásáról, 

- ellenőrzi, összesíti a beszámolókat és azokat továbbítja,  

- a képviselő-testület felé rendelet-tervezetet készít elő az év végi zárszámadásról, 

- elvégzi a pénzmaradvány felülvizsgálatát, felhasználására javaslatot tesz a képviselő-

testületnek, 

- javaslatot készít az általános- és céltartalékok felhasználására, a benyújtott igények 

alapján, 

- elszámol a normatív költségvetési hozzájárulásokkal, 

- kötelezettségvállalásokról és a bevételi előirányzatáról nyilvántartást vezet, 

- szakfeladatonként a működési és fejlesztési előirányzatok terhére teljesített bevételekről 

és kiadásokról főkönyvi könyvelést végez, ehhez kapcsolódóan analitikus 

nyilvántartásokat vezet, beszámolót készít, 

- pályázati támogatásokra elszámolást készít, 

- alapító okiratok áttekintése a vagyongazdálkodásra és a szakfeladatokra vonatkozóan. 

 

 

- Vagyongazdálkodás 

• az önkormányzat ingatlanvagyonának nyilvántartása és ingatlan-nyilvántartási 

rendezése, 

• közreműködik a naprakész számítógépes ingatlan vagyon-katasztert vezetésében az 

önkormányzat tulajdonát képező ingatlanokról, 

• gazdálkodik azokkal, illetve előkészíteni a hasznosítást, 

• új épületek, építmények építtetése és az ingatlan nyilvántartási feltüntetése, 

• műszaki szempontból előkészíteni a tulajdonosi nyilatkozatokat, 

• elkészíti a hatáskörébe eső kezelői nyilatkozatokat, 

• a polgármester megbízásából tárgyalás előkészítése, levelezés. 

 

- Lakás 

• elkészíti a lakástörvényből adódó rendeletalkotáshoz szükséges tervezeteket, egyéb 

előterjesztéseket, 

• adatszolgáltatást végez, 

• előkészíti az önkormányzat tulajdonában lévő bérlakásba történő: 

- befogadás engedélyezését, az engedély meghosszabbítási vagy a megtagadását, 

- a lakás egy részének, vagy egészének albérletbe adásának engedélyezését, az engedély 

meghosszabbítását vagy a megtagadását, 

• bérbe adott lakás alapterületét, szobaszámát, komfortfokozatát érintő átalakítások után 

a bérleti szerződés és a nyilvántartás módosítása iránt intézkedik, 
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• állampolgárok önkormányzati bérlakást érintő csereszerződéseit a jogszabályi feltételek 

szerint megvizsgálja, nyilatkozik a hozzájárulás megadásáról vagy megtagadásáról, 

• nyilatkozik a bérleti jogviszony folytatása iránti kérelmek esetén a hozzájárulásról, ide 

értve a bérlő személyének bírói ítélet, vagy a bérlőtárs halála miatti változásának esetét 

is, 

• nyilatkozik a bérlőtársi szerződések megkötése ügyében, 

• átvezeti a nyilvántartáson a bérlő névváltozását, 

• nyilatkozik a korábbi jogszabályok alapján kötelező bérbeadásról és feltételeiről, 

• minősíti a bérleti jogviszony megszűnésével a lakásban lakók lakáshasználatát, 

• bérlő pénzbeli térítés ellenében történő felmondása esetén az értékbecslés elkészítésére 

az önkormányzat nevében megbízási szerződést köt, 

• gondoskodik az arra kijelölt lakások pályázatának kiírásáról, előzetesen rangsorolja a 

beérkező kérelmeket, elkészíti a környezettanulmányokat, beszerzi a szükséges 

igazolásokat és javaslatot tesz az elbírálásra, 

• az önkényes lakásfoglalások megelőzése érdekében a bérlő nélküli lakások őrzése iránt 

intézkedik, beköltözés esetén gondoskodik a kiürítésről, 

• a hagyatékkal elfoglalva tartott lakás esetén a kegyeleti idő lejárta után felszólítja az 

örököst a kiürítésre, majd eredménytelenség esetén gondoskodik az ingóságok 

raktározásáról, vagy a lomtalanításról, 

• eljárása során megkereséseket küld a társszervekhez, felhívja a polgárokat adatok 

közlésére, nyilatkozat megtételére, egyezteti a nyilvántartások adatit, 

• bérleményellenőrzést végez, a tapasztalatokról jegyzőkönyvet vesz fel, szükség szerint 

átvezeti a nyilvántartáson az adatváltozást, illetve önállóan megtesz minden olyan 

intézkedést, mely egyébként is feladatkörébe tartozik, s az ügy szempontjából lényeges. 

 

1.2. Adócsoport feladatköre: 

- biztosítja a helyi adókról, az adózás rendjéről szóló törvény, valamint a képviselő-

testület adózással kapcsolatos rendeleteinek végrehajtását, 

- külön jogszabályi rendelkezés alapján az ügyfél kérelmére vagy hatóság megkeresésére 

kiállítja, illetőleg megküldi az adó- és értékbizonyítványt, 

- elintézi a hatáskörébe tartozó központi adóval, valamint a helyi adókkal összefüggő 

bejelentéseket, kérelmeket, teljesíti a hatáskörébe tartozó ügyekkel kapcsolatos 

megkereséseket, 

- működési területen ellátja a hatáskörébe tartozó adók kivetésével, közlésével, 

nyilvántartásával, beszedésével, behajtásával, kezelésével, elszámolásával, 

ellenőrzésével és az információ-szolgáltatással kapcsolatos feladatokat, 

- az adókötelezettség megállapítása érdekében adatokat gyűjt, tájékoztatást kér, helyszíni 

szemlét tart, 

- felhívja az adóalanyokat az adókötelezettség időben történő teljesítésére, 

- megindítja és lefolytatja az adóbehajtási eljárást a jogerősen megállapított 

adótartozásokra, illetőleg a szabályszerűen behajtásra kimutatott más köztartozásokra. 

- adóbehajtás során érvényesíti az adó megfizetésének szabályait, külön jogszabályban 

meghatározott feltételek esetén gondoskodik az adótartozás jelzálogi biztosításáról, és 

végrehajtási jog bejegyeztetéséről, 

- az adó végrehajtási eljárás keretében intézkedik az azonnali megbízások jogszabályban 

meghatározott esetekben az ingó illetve ingatlan árverés megindítás, lefolytatása iránt, 

- a hatáskörébe tartozó adók tekintetében alkalmazza a csőd és felszámolási eljárásokról 

szóló törvény rendelkezéseit, 

- ellátja a rádiózásról és televíziózásról szóló törvény által hatáskörébe utalt feladatokat, 
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- vezeti a jogszabályokban előírt nyilvántartásokat és az információszolgáltatás 

meghatározott rendje keretében adatokat, beszámolókat készít és továbbít, 

- a helyi adók, az önkormányzat költségvetése javára más törvényben megállapított adó, 

továbbá az adók módjára behajtandó köztartozások intézése I. fokon, 

- építményadó, iparűzési adó beszedése, 

- gépjárműadó beszedése, 

- az adók módjára behajtandó köztartozások nyilvántartás, kezelése, elszámolása 

végrehajtás, 

- adókivetéshez adatok gyűjtése, adóbevallások beszedése, felszólítás adóbevallás 

beadására, az adók megállapítása, kivetés nyilvántartása, kezelése, elszámolása, ezekre 

vonatkozó bejelentések, kérelmek, nyilatkozatok intézése, az adózók részére 

felvilágosítás nyújtás, 

- a fizetendő adóról, adómentességről, adókedvezményről, túlfizetésről, visszautalásáról 

határozat hozatala, 

- a megállapított jogerős adótartozások és a hatáskörbe utalt adók módjára behajtandó 

köztartozások behajtása, elszámolása, 

- helyszíni ellenőrzés végzése, 

- a szabálysértési bírság és egyéb pénzösszeg nyilvántartásával, bekezdésével, 

behajtásaival és átutalásával kapcsolatos feladatok, 

- szabálysértési hatóság megkeresése alapján a szabálysértés során lefoglalt dolgok 

kezelése, értékesítése, 

- társ adóhatóságok megkeresésére adatszolgáltatás, 

- költségmentességi igazolás kiállítása külön jogszabályban meghatározott esetekben, 

- adó- és értékbizonyítvány kiadása olyan esetekben, ahol külön jogszabály az illeték 

kiszabás körébe nem tartozó adó- és értékbizonyítványról rendelkezik, 

- kivetett adók és az adók módjára behajtandó köztartozások nyilvántartása, befizetések 

számfejtése, elszámolása 

- végrehajtási eljárás elindítása 

- felszámolási és csődeljárásokban való részvétel a hatáskörébe tartozó adók esetében 

- segíti a Pénzügyi Bizottság munkáját az osztály feladatkörébe tartozó ügyekben az 

előterjesztések elkészítésével. 
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2. Igazgatási Osztály feladatköre: 

- Anyakönyvi feladatok 

• vezeti a születési, házassági és halotti valamint a Bejegyzett Élettársi kapcsolatok 

anyakönyvét, 

• jegyzőkönyvet vesz fel a házassági szándék és a Bejegyzett Élettársi kapcsolat 

létesítésére irányuló szándékbejelentésről. 

• közreműködik a házasságkötéseknél, és a bejegyzett élettársi kapcsolatok létesítésénél. 

• ellátja a családi ünnepségek társadalmi megrendezésével kapcsolatos feladatokat, 

• ellátja az újbóli anyakönyvezéssel és az utólagos anyakönyvezéssel kapcsolatos 

feladatokat, 

• ellátja a gyermek családi jogállásának rendezésével összefüggő feladatokat, apai 

elismerő nyilatkozatot vesz fel, 

• teljesíti az anyakönyvek vezetésével kapcsolatos adatszolgáltatási és nyilvántartási 

kötelezettségeket, 

• adatot szolgáltat az illetékes levéltárnak, KSH-nak, gyámhivatalnak, más település 

anyakönyvvezetőjének és az erre a jogszabályban meghatározott szerveknek. 

• ellátja a magyar állampolgárok külföldön történt születésének, házasságának és 

halálesetének anyakönyvezésével kapcsolatos feladatokat a jogszabály által 

meghatározott körben, 

• kiállítja az anyakönyvi okiratokat, 

• előkészíti és közreműködik az állampolgársági eskü letételénél és az arról szóló 

jegyzőkönyvet felterjeszti a BFKH-hoz, értesíti a Hivatalt a személyazonosító 

igazolvány és lakcímet igazoló hatósági igazolvány kiadása céljából, 

• értesíti a kérelmezőt a honosítási, visszahonosítási kérelmek elutasításáról, 

• amennyiben kétség merül fel az ügyfél állampolgárságának fennállása, illetve hiánya 

vonatkozásában, abban az esetben megkeresi a BFKH-t, 

• átveszi a névváltoztatási kérelmeket, felterjeszti a BFKH-hoz. 

• jegyzőkönyvet vesz fel a házassági névviselési formáról, átvezeti a nyilvántartásában, 

vagy továbbítja az illetékes anyakönyvvezetőnek, 

• kisebbséghez tartozó polgár családi és utónevének anyakönyvi bejegyzéséről kérelemre 

gondoskodik az anyanyelvi szabályok szerint, 

• a születés, házasság, halotti és a Bejegyzett Élettársi kapcsolatok anyakönyvében 

rögzített adatokat, valamint az utólagos bejegyzésekből, kijavításokból eredő 

adatváltozásokat átvezeti az SZL nyilvántartáson, 

• vezeti a betűrendes névmutatókat, az utólagos bejegyzések jegyzékét, az apa adatai 

nélkül anyakönyvezett születéseket, 

• kezeli az anyakönyvi irattárat,  

• gondoskodik a megsemmisült anyakönyvek pótlásáról, 

• anyakönyvezi az ismeretlen holttestet, 

• adatot szolgáltat külföldi állampolgár anyakönyvi eseményéről az 

állampolgársága szerint illetékes nagykövetség részére, 

• teljes hatályú apai elismerő nyilatkozatot vesz fel,  

• a gyermek családi jogállásának rendezése érdekében megállapítja a gyermek 

családi és utónevét. 

 

 

- Hagyatéki és leltárügyek 
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• a Budakeszi lakóhellyel rendelkező elhunyt személy hozzátartozóját a hagyatéki 

leltározás szükségességének tisztázása céljából értesíti és nyilatkoztatja, 

• társhatóság megkeresésére nyilatkoztatja az elhunyt személy közeli hozzátartozóját a 

hagyatéki vagyonra vonatkozóan,  

• leltározza a hagyatékot az idevonatkozó jogszabálynak megfelelően, 

• intézkedik – szükség esetén – a hagyatékhoz tartozó vagyontárgyak biztosításáról (bírói 

leltárba helyezés, zár alá vétel, lepecsételés, stb), 

• megküldi a leltárt a közjegyzőnek,  

• értesíti az illetékes jegyzőt – a leltár egy másik másolatának megküldésével – a 

szükséges intézkedések megtétele végett a jogszabályban megállapított feltételek 

esetén, 

• megteszi a jogszabályban előírt intézkedéseket külföldi állampolgárnak 

Magyarországon bekövetkezett halála esetén, 

• értesíti az illetékes, a lakásügyekkel foglalkozó ügyintézőt, ha önkormányzati bérlakás 

bérlője meghalt és a lakás megüresedettnek tekinthető, mivel lakásbérleti jogviszony 

folytatására jogosult személy nincs, 

• megkeresi a társhatóságokat (pl. adó- érték bizonyítvány kiállítása miatt), valamint az 

érintett pénzintézeteket, 

• tájékoztatja a hagyatéki eljárásban résztvevő minden érdekeltet a hagyatéki 

eljárás teljes menetéről (a hagyatékban szereplő vagyon, biztosítási intézkedés, 

eljárási költségek). 

 

- Tartási ügyek 

• előkészíti a tulajdonosi hozzájárulást – a jogszabályban előírt feltételek megléte esetén 

– az önkormányzati bérlakásra vonatkozóan kötött tartási szerződéshez, illetve 

szerződés módosításához, 

• megtagadja a hozzáárulást a jogszabályban előírt feltételek hiányában, 

• megvizsgálja a helyszínen – jóváhagyás előtt – a szerződő felek személyes 

körülményeit, szükség esetén tájékoztatást ad a szerződésből eredő jogokról és 

kötelezettségekről, elősegíti a felek között a tatással kapcsolatban felmerült kérdések 

tisztázását. 

- Birtokvédelem 

• eljár birtokvédelmi ügyekben, helyszíni szemlét, tárgyalást tarthat, határozatot hozhat, 

továbbá a hasznok, károk, költségek kérdéséről is rendelkezhet, 

• végrehajtja a birtoklás kérdésében hozott határozatot, - átteszi a keresetlevelet – 

birtokvita esetén, az ügyre vonatkozó iratokkal együtt a bírósághoz. 

- Működési és kereskedelmi ügyek 

• a bejelentés köteles tevékenységről igazolást állít ki, a feltételek megléte esetén 

működési engedélyt ad ki, változás esetén, módosítja azt, 

• megtiltja a szórakoztató játékok folytatását, illetve a műsoros előadás, zene, tánc 

rendezését a jogszabályban előírt okok esetén, 

• önkormányzati rendelet alapján korlátozza az üzletek éjszaki nyitva tartását, illetve a 

kötelező zárva tartási időszakot rendel el, 

• vásárlók könyvét hitelesíti, 

• ellenőrzési terv alapján helyszíni szemlét tart, 

• számítógépes nyilvántartást vezet a működési engedélyekről, 

• nyilvántartásba veszi a magánszálláshelyeket, 

• eljár telephely engedélyezési ügyekben, számítógépes nyilvántartást vezet a kiadott 

engedélyekről, 
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• statisztikai jelentéseket készít. 

- Ügyfélszolgálati tevékenység 

• hirdetményeket függeszt ki, 

• általános tájékoztatást ad az ügyfeleknek, 

• beadványokat vesz át az ügyfelektől az egyes osztályok részére, 

• részt vesz a Hivatalt érintő kampányfeladatok lebonyolításában, 

• ellátja a telefonközpont üzemeltetését, 

• pályázatok átvétele. 

- Szociális ügyek 

• előkészíti a szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetben nyújtott szociális 

ellátásokról szóló önkormányzati rendelet-tervezetet döntésre, illetve részt vesz a 

rendelet aktualizálásában, 

• elkészíti a közellátással foglalkozó bizottság, valamint a képviselő-testület elé 

terjesztendő egyedi ügyeket, 

• közreműködik az önkormányzat szociális célkitűzéseinek meghatározásában és 

megvalósításában, 

• a vonatkozó jogszabályban előírt nyilvántartásokat vezeti, 

• teljesíti a jogszabályban előírt adatszolgáltatási kötelezettségeit, 

• előkészíti döntésre, majd határozatot hoz, továbbá gondoskodik a határozatban foglaltak 

végrehajtásáról az alábbi egyedi szociális ügyekben: 

• rendszeres települési támogatás a lakásfenntartásra, 

• rendkívüli települési támogatás, 

• környezettanulmányt készít saját ügyköreihez, valamint társhatósági megkeresésekre, 

• gondoskodik az ügyiratok áttételéről, amennyiben megállapítja illetékességének, vagy 

hatáskörének hiányt, 

• részt vesz a városi rehabilitációs bizottság munkájában. 

• segíti a Gondozási Központ munkáját a házi segítségnyújtással kapcsolatban, 

• a szociális intézménybe történő beutalásban közreműködik. 

- Földművelésügyi igazgatással kapcsolatos feladat- és hatáskörök 

• fakivágási engedélyek kiadása, 

• fakivágás elrendelése közterületen, 

• parlagfűvel és allergén gyomnövényekkel kapcsolatos hatósági ügyintézés, 

• termőföld adásvételi és haszonbérleti szerződések kifüggesztése. 

- Gyermek és ifjúságvédelem 

• a gyermek és ifjúsági ügyekben összegyűjti az önkormányzat által fenntartott nevelési-

oktatási intézmények hatáskörét meghaladó problémákat és javaslatokat, majd 

kezdeményezi az intézmények, társhatóságok felé a szükséges intézkedések megtételét, 

• érdemi, konzultatív együttműködést folytat mindazon intézményekkel, melyek a 

gyermek – és ifjúságvédelemben érdekeltek, 

• tevékenységében a prevencióra helyezi a hangsúlyt, gyors beavatkozással meglévő 

probléma feloldását kívánja megvalósítani a gyermek érdekében, 

• rendszeres kapcsolatot tart a gyermek és ifjúságvédelmi felelősökkel, segíti munkájukat, 

• képzelt szülők adatait állapítja meg, 

• az Oktatási, Kulturális és Egészségügyi Bizottság munkáját segíti, határozatainak 

végrehajtásában közreműködik. 

- Sport 

• az Önkormányzat és az Oktatási, Kulturális és Egészségügyi Bizottság testnevelési és 

sporttevékenységgel kapcsolatos döntéseinek előkészítése, 
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• előkészíti az önkormányzat tulajdonában lévő sportcélú ingatlanok hasznosításának 

terveit, 

- Közoktatás, művelődés 

• az Önkormányzat és az Oktatási, Kulturális és Egészségügyi Bizottság oktatási és 

közművelődési tevékenységgel kapcsolatos döntéseinek előkészítése, 

• nyilvántartja az óvodakötelezettség teljesítésével összefüggő adatokat (óvodai-iskolai 

létszámok, beiratkozások felvételek), 

• Előkészíti: 

▪ az intézményalapítással, megszűntetéssel, összevonással, működtetéssel, 

elnevezéssel kapcsolatos dokumentumokat, 

▪ alapító okiratok kiadását, módosítását, 

▪ az intézmények fenntartásával kapcsolatos háttéranyagokat, 

▪ az intézménynek nevelési és pedagógiai programjának elfogadását, 

▪ a jegyző hatáskörébe utalt valamennyi közoktatással összefüggő törvényességi 

ellenőrzést, hatósági eljárást, határozatot. 

• Ellenőrzi 

▪ az intézményi dokumentumokat, szabályzatokat, 

▪ a munkatervet, 

▪ a gyermek jogviszonnyal kapcsolatos ügyeket, 

• Koordinálja, szervezi 

▪ az intézményhálózat változásaiból, valamint a vezetőváltásból adódó átadás-

átvétellel kapcsolatos teendőket, 

▪ a tanév rendjével összefüggő kérdéseket, 

• előkészíti az önkormányzat közoktatással összefüggő pályázatait, az érintetteknek a 

jegyzőkönyv eljuttatása, 

• figyelemmel kíséri az intézmények működését, az ezekkel és a fenntartással összefüggő 

döntéseket, személyi kérdéseket, szakmai teljesítményeket és eredményeket, 

• véleményt nyilvánít minden olyan kérdésben, amelyben a véleménye segíti Budakeszi 

Önkormányzatát irányítói, fenntartói és ellenőrzési tevékenységében, 

• elemzéseivel – melyekhez adatokat kérhet az intézményektől – elméleti segédanyagokat 

biztosít a képviselő-testületnek az információáramlás gyorsítása érdekében. 

- Állattartás 

• állatvédelmi hatóságként eljár az állattartási ügyekben, 

• szükség esetén más hatóságok megkeresése, 

• ellátja a veszélyes és veszélyesnek minősített ebek tartásával és a tartás 

engedélyezésével kapcsolatos feladatokat, 

• az önkormányzati rendelet értelmében az állattartás szabályainak betartásának 

ellenőrzése. 

- Egészségügy 

• orvosokkal, védőnőkkel való kapcsolattartás, 

• szerződések kötése, engedélyek kérése, 

• alapellátás, szakellátás keretében szervezett egészségügyi szolgáltatások szervezése, 

• hatóságokkal való kapcsolattartás, részükre történő adatszolgáltatás 

• az Önkormányzat és az Oktatási, Kulturális és Egészségügyi Bizottság egészségüggyel 

kapcsolatos döntéseinek előkészítése, 

- Egyéb ügyek 

• névhasználati kérelmek elbírálása 

• a társasház szerveinek, e szervek működésének törvényességi felügyeletének ellátása, 
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• adás-vételi, haszonbérleti szerződések kifüggesztése, záradékkal való ellátása és 

megküldése jóváhagyásra, 

• közterület elbirtoklásával kapcsolatos hatósági ügyintézés, 

• intézi az utcaelnevezésekkel kapcsolatos igazgatási feladatokat, 

• kezeli a talált tárgyakat, 

• reklámengedélyekkel kapcsolatos hatósági ügyintézés, 

• hatósági bizonyítványokat ad ki az államigazgatási eljárás alapján. 

 

 

Főépítész feladatköre: 

- 313/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet hatálybalépése előtt az építésügy, a településfejlesztés és 

-rendezés körébe tartozó dokumentációk központi nyilvántartásáról szóló 277/2008. (XI. 

24.) Korm. rendelettel a Dokumentációs Központ részére átadás vagy szolgáltatás a rendelt 

adatok, dokumentációk, tervtárak (ideértve a bauxitbeton és martinsalak felhasználásával 

készült építményekre vonatkozó nyilvántartásokat és dokumentációkat, és az önkéntesen 

átadott dokumentációkat, gyűjteményeket, dokumentumtárakat is), 

- az építmény vagy telek állapotáról készített és az e rendelet hatálybalépését követően az 

építésügyi vagy építésfelügyeleti hatósági eljárásban benyújtott – különösen az épített 

környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (a továbbiakban: 

Étv.) 31. § (2) bekezdésében meghatározott követelmények kielégítését igazoló – szakértői 

vélemények (szakvélemények) és az ezeket megalapozó dokumentációk, 

- jogszabályban előírt kötelezettség teljesítése céljából az építményre előírt és e rendelet 

hatálybalépését követően keletkezett szakértői vélemények (szakvélemények), 

- az önkéntesen átadott dokumentációk, gyűjtemények, dokumentumtárak, 

- az épület ingatlan-nyilvántartási feltüntetéséhez a vonatkozó jogszabályi előírások szerint 

szükséges, hatályos földhivatali záradékkal ellátott változási vázrajz (a továbbiakban: 

épület-feltüntetési vázrajz) lekérdezése OÉNY-ből. 

- Településképi rendelettel kapcsolatos előzetes egyeztetések, beépítési előírásokkal 

kapcsolatos egyeztetések 

 

 

3. Titkársági Csoport feladatköre: 

- ellátja a képviselő-testület és a német nemzetiségi önkormányzat, valamint a 

részönkormányzat üléseinek előkészítésével kapcsolatos feladatokat,  

- közreműködik a testületi ülések technikai lebonyolításában, részt vesz egyes 

előterjesztések előkészítésében – elkészíti és nyilvántartja a testületi ülések 

jegyzőkönyveit, azok egy példányát megküldi a Pest Megyei Kormányhivatalnak a 

szükséges mellékletekkel együtt, 

- elkészíti – jegyzőkönyv alapján – a testületi határozatok kivonatát, megküldi az érintett 

személyeknek, szerveknek, 

- nyilvántartja a testületi határozatokat, önkormányzati rendeleteket, gondoskodik a 

testületi döntések elfogadott változások rendelet-tervezeteken történő átvezetéséről, 

közreműködik a rendeletek közzétételében, 

- nyilvántartja a német nemzetiségi önkormányzat testületi üléseiről készült 

jegyzőkönyveket, azok egy példányát megküldi a Pest Megyei Kormányhivatalnak, 

- Nyilvántartást vezet: 

• a helyi képviselőkről, 

• a bizottságokról, 

• a német nemzetiségi önkormányzat képviselőiről, 
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• a helyi párt, társadalmi és civil szervezetekről, 

- közreműködik a képviselő-testület által évente egy alkalommal meghirdetett 

közmeghallgatáson, valamint más önkormányzati fórumon az állampolgároktól 

beérkezett közérdekű bejelentések, javaslatok és panaszok intézésében, 

- számítógépes és papír alapú nyilvántartást vezet a bizottsági ülésen a testületi ülésen 

hozott döntésekről, kérdésekről, interpellációkról, 

- közreműködik a jegyző törvényességi ellenőrző tevékenységében, 

- igény szerint segíti a képviselők munkáját, 

- továbbítja a képviselők részére küldött vagy postán érkezett anyagokat, 

- ellátja a népszavazás, választás során az előkészítő munkálatokat, 

- beadványok és egyéb okiratok készítése, 

- az önkormányzat szerződéstervezeteinek előkészítése, közreműködés a szerződések 

megkötésében, a szerződési igények érvényesítésében, valamint egyéb megállapodása 

elkészítésében, 

- gondoskodik, hogy a sajtón keresztül megfelelő tájékoztatást kapjanak az érdeklődők 

az önkormányzat céljairól, tevékenységéről, döntéseiről, 

- közreműködik az önkormányzat saját újságjának megjelentetésében, 

- szervezi és koordinálja a polgármester, az alpolgármesterek hivatalos programját, intézi 

levelezésüket, végzi az adminisztrációjukat, 

- koordinálja az önkormányzat nemzetközi kapcsolatait, elvégzi az abból adódó 

adminisztratív és szervezési feladatokat, 

- gondoskodik a külföldről érkező információk továbbításáról, kapcsolatot tart a külföldi 

partnerekkel, 

- kiküldetés esetén ellátja az utazások előkészítésével kapcsolatos teendőket,  

- vendégfogadás esetén megszervezi és koordinálja a programot, 

- informatika: a Hivatalban munkavégzésre használt számítástechnikai berendezések, 

programeszközök és egyéb elektronikus adatkezelést – adatátvitelt megvalósító 

eszközök tekintetében: 

• a fejlesztési, felújítási és munkaszervezési igényeket az osztályvezetőkkel 

együttműködve összehangolja, 

• a rendszert lényegesen érintő kérdésekben döntési javaslatot készít, 

• az eszközöket beszerzés előtt az információs rendszerbe illeszthetőség és az 

üzemeltetés szempontjából szakmailag véleményezi, 

• a Hivatalban használt számítástechnikai berendezések és programok 

működőképességének fenntartása, a biztonsági adatmentések felügyelete, 

• szakmai támogatás, segítségnyújtás a programokkal és berendezésekkel történő 

munkavégzés, 

• egyszerű hibaelhárítási feladatok elvégzése, bonyolultabb munkák berendezések 

javítása, programhibák kijavítása, elvégeztetése, 

• új informatikai rendszerek kialakításában való részvétel, új berendezések és 

programok telepítése, illetve az abban való közreműködés, 

• karbantartása szervezése, 

• a biztonságos hálózat üzemeltetéssel összefüggő feladatok ellátása, 

• számítástechnikai költségvetési terv készítése, 

• az üzemelő rendszerekben a hozzáférési jogosultságok beállítása és nyilvántartása, 

• a hivatal képviselete szakmai fórumokon és részvétel továbbképzéseken, 

koordinálja, szervezi a szabadidős sportprogramokat, sportrendezvényeket, melyet az 

önkormányzat szervez, továbbá az országos versenysorozathoz kapcsolódva a lakossági 

sportági versenyeket. 
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 - Iktatás 

- a hivatalba érkező küldemények átvétele, érkeztetése, postabontás, ügyfélkapu napi 

figyelése, 

- postázással kapcsolatos feladatok, 

- az iratok iratkezelése, 

- az irattárak működtetése, 

- a selejtezési eljárás lefolytatása, 

- statisztikai adatszolgáltatás, 

- együttműködés a Pest Megyei Levéltárral. 

- irattárazás: Gondoskodik az elintézett ügyek iratainak – az irattári terv szerinti rendezés 

és válogatás pontosságának ellenőrzése mellett- irattárba helyezéséről, az irattári anyag 

szakszerű és biztonságos megőrzéséről, valamint használatra bocsátásáról. 

- irattárba helyezés előtt átvizsgálja az iratot abból a szempontból, hogy az irattárazási 

szabályoknak megfelel-e, teljes-e. Ezt követően az iktatókönyv megfelelő rovatába az 

irattárba helyezés időpontját rögzíti. Irattárba az irattári tételszám szerint elhelyezi az 

iratokat. Az irattárból iratot kizárólag iratpótlóval adhat ki az ügy intézőjének. A kikért 

iratról iratkölcsön-naplót vezet. 

- selejtezés: gondoskodik az Irattárban kezelt iratanyag selejtezéséről. Az irattári tervben 

megjelölt irattári őrzési idő letelte után az ügyviteli értékét vesztett iratokat a Pest 

Megyei Levéltár engedélyével kiselejtezi. A maradandó értékű iratokat megőrzi a 

Hivatal Irattárában. 

- levéltári átadás: a maradandó értékű iratokat – előzetes egyeztetés után – átadja a Pest 

Megyei Levéltárnak. A Levéltárnak teljes, lezárt évfolyamú iratanyagot ad át a 

kapcsolódó nyilvántartásokkal együtt. 

- adatgyűjtés és szolgáltatás: havonta egy alkalommal tárgyhót követő hónap 5. napjáig 

a lejárt ügyintézési határidejű iratok, hátralék kimutatása, melyet a vezetőknek eljuttat, 

hatósági statisztikát készít minden negyedévet követő hó 10. napjáig. 

- ügyiratkezelői rendszer karbantartása 

- gondoskodik az ügyiratkezelői rendszert érintő változás átvezetéséről 

- az előadó munkanaplók átadása az ügyintézők részére, 

- a posta szállítása naponta. 

-  

Személyügyi feladatok 

▪ Ellátja Polgármesteri Hivatalnál foglalkoztatottakkal, valamint az önkormányzat 

fenntartásában, illetve tulajdonában lévő intézmények vezetői és egyes intézmények 

dolgozóinak tekintetében, a közfoglalkoztatási szerződésben álló személyek és a 

Budakörnyéki Önkormányzati Társulásnál és a Budakeszi Egészségügyi Központnál 

foglalkoztatottak személyzeti és munkaügyi ügyeivel kapcsolatos teendőket:  

- Előkészíti a jogviszony létesítésével (kinevezés, munkaszerződés elkészítése, eskü 

letétele), tartalmával (előmenetel), megszűnésével (megszűnés, megszüntetés) 

kapcsolatos iratokat.  

-  Gondoskodik a személyi anyag (jogviszonnyal kapcsolatos iratok) együttes tárolásáról. 

Elvégzi a személyzeti iratok iktatását és irattározását.  

- Adatot szolgáltat a Pénzügyi Osztály felé,  

- Családi kedvezményt, bérkompenzációt és személyi kedvezményeket, első házasok 

kedvezményét kezeli.  

▪ Gondoskodik évente március 31-ig az utazási igazolványok kiadásának előkészítéséről a 

Hivatal munkatársainak és az intézmények vezetőinek vonatkozásában.  

▪ Megszervezi a munka- és tűzvédelmi oktatásokat, orvosi alkalmassági vizsgálatokat.  
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▪ Ellátja a munkaügyi nyilvántartással (KIRA) és a nyilvántartó rendszerrel kapcsolatos 

feladatokat.  

▪ Elkészíti a feladatkörébe tartozó statisztikákat (próbaidő, álláshely, átsorolás, jub. jut. 

közszolgálati ellenőrzéshez , stb.)  

▪ Rögzíti és továbbítja a Magyar Államkincstár felé a Polgármesteri Hivatallal 

jogviszonyban állók vonatkozásában a keresőképtelenség idejét és a közfoglalkoztatottak 

tekintetében a távollét jelentést.  

▪ Előkészíti a tanulmányi szerződéseket, vezeti azok nyilvántartását.  

▪ Ellátja a Polgármesteri Hivatal betöltetlen álláshelyeinek tekintetében a pályáztatási 

feladatokat.  

▪ Elvégzi a teljesítményértékelés során a TÉR rendszerhez kapcsolódó szervezeti 

támogatói feladatokat.  

▪ Előkészíti az éves továbbképzési tervet. Vezeti a közigazgatási alapvizsgával, 

szakvizsgával, továbbképzésekkel kapcsolatos kötelezettségek nyilvántartását, elvégzi a 

hozzá kapcsolódó feladatokat.  

▪ Nyilvántartja a jegyző, aljegyző, valamint a köztisztviselők és polgármesteri hivatal 

alkalmazottainak és osztályvezetőinek a munkaidő nyilvántartását, szabadság és 

távollétét nyilvántartását.  

▪ Évente előkészíti a jogszabályban meghatározott határidőig a szabadságolási tervet.  

▪ Ellátja a köztisztviselői és képviselői vagyonnyilatkozattal kapcsolatos feladatokat.  

▪ Vezeti a Polgármesteri Hivatal tekintetében az állománytáblát.  

▪ Vezeti a próbaidősök nyilvántartását.  

▪ A feladat- és hatáskörét érintő előterjesztéseket előkészíti a Képviselő-testület és a 

bizottságok elé. Döntést követően – figyelemmel a határidőre – végrehajtja azokat. 

 

4. Műszaki Osztály feladatai 

Műszaki nyilvántartás 

• térképészeti, térinformatikai program kezelése  

• önkormányzati tulajdonú épületek, építmények, közművek műszaki terveinek 

nyilvántartása  

• a meglévő engedélyek nyilvántartása (építési, vízjogi létesítési)  

 

Szolgáltató tevékenység 

• burkolatbontási, tulajdonosi és közútkezelői hozzájárulások iránti kérelmek elbírálása 

• ideiglenes forgalomtechnikai tervek jóváhagyása  

• Magyar Közút Nonprofit Zrt-vel való kapcsolattartás és adatszolgáltatás  

• behajtási engedélyek iránti kérelmek elbírálása  

• Vízművek szolgáltatás megrendelő önkormányzati hozzájárulás  

• a jegyzői hatáskörbe tartozó kutak engedélyezési eljárása  

• egyedi szennyvíztisztító berendezések engedélyezése  

• vízügyi igazgatással kapcsolatos feladatok, szakhatósági állásfoglalások  

• közművekkel kapcsolatos alapinformációk szolgáltatása a lakosság részére  

• lakossági hibabejelentések továbbítása a szolgáltatók felé  

• lakossági tájékoztatás a csoport feladatkörébe tartozó ügyekben  

• lakossági tájékoztatás telekalakítási eljárások és „útleadások” témában  

• adatszolgáltatás földmérők részére szabályozási vonal helyére vonatkozóan  

• az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló kormányrendeletben meghatározott 

esetekben a megvalósítási és kivitelezési dokumentációk, 
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Környezetvédelem 

• az önkormányzat környezetvédelmi rendeletével kapcsolatos ügyek jegyzői hatáskörben  

• kapcsolattartás és együttműködés a környezetvédelem területén az érdekelt szervekkel  

• környezetvédelmi program és önkormányzati környezetvédelmi rendelet előkészítésében 

közreműködés  

• helyi jelentőségű védett természeti területek nyilvántartása  

• szilárd települési hulladékszállítással kapcsolatos feladatok ellátása  

 

Beruházás 

• az önkormányzat és intézményei számára kiírt pályázatok napi szintű figyelemmel kísérése 

és tájékoztatást nyújt a jegyzőnek, polgármesternek  

• közreműködik az önkormányzat pályázati stratégiájának elkészítésében és végrehajtja az 

abban foglaltakat  

• a kisebb volumenű pályázatok elkészítése, valamint nagyobb volumenű pályázatok 

elkészítésében való közreműködés  

• kapcsolattartás és együttműködés az önkormányzat által pályázatírással megbízott céggel, 

projektpályázatok elkészítésében támogatói feladatok végzése  

• a pályázati határidők figyelése, betartása és betartatása a projekt résztvevőivel  

• a pályázatok benyújtásánál a projekt ütemtervének (pénzügyi és fizikai megvalósulási) 

elkészítése a Pénzügyi osztállyal egyeztetve, az ütemterv felügyelete  

• projektindítással kapcsolatos feladatok ellátása  

• projektek megvalósulásának igazolása  

• az önkormányzat közbeszerzési eljárásainak lebonyolításában közreműködés  

• a közbeszerzéssel érintett projektekkel kapcsolatos szerződések koordinálása és felügyelete, 

a bizottság munkájának összehangolása, döntési javaslattétel  

• közreműködés a projekt lezárásában  

• közreműködés a projektmunka időközi és utólagos értékelésében  

• szükség szerint projekt előrehaladási és zárójelentések készítése  

• a pályázatok elszámolása együttműködve a társosztályokkal és a projekt egyéb 

résztvevőivel  

• a beruházásokhoz szükséges műszaki tervek és engedélyeztetésük elkészíttetése, nyomon 

követése  

• ajánlatok bekérése vállalkozóktól a csoport feladatkörébe tartozó témákban  

• a kivitelezők kiválasztásának koordinálása  

• szerződések előkészítése  

• a kivitelezéssel járó megrendelői feladatok ellátása  

• közvilágítással kapcsolatos feladatok ellátása  

• közműfejlesztéssel kapcsolatos terveztetések 

• a BVV Kft. által elvégzett szerződés szerinti műszaki feladatok ellenőrzése. 

 

Vagyongazdálkodás 

• önkormányzati tulajdonú ingatlanok ingatlan-nyilvántartási rendezése  

• önkormányzatot érintő telekalakítások földmérési, földhivatali ügyintézése, szerződések 

előkészítése  

• geodéziai felmérések készíttetése  

• adatszolgáltatás HÉSZ szerinti szabályozási vonalakra vonatkozóan  
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Egyéb 

• műszaki feladatok szakmai véleményezése és azokra megoldási javaslatok készítése  

• Budakeszi közigazgatási területén telekalakításokkal kapcsolatos szakhatósági 

állásfoglalások 

• hatósági bizonyítványok kiállítása: bruttó 400 m2 feletti kereskedelmi egységek 

rendeltetésmódosítása esetén (Budakeszi Járás területéhez tartozó településeken) 

• hatósági bizonyítványok kiállítása: épületekben új rendeltetés kialakítása esetén 

• irattárból építéshatósági iratokba való betekintés  

 

Útügyi feladatok 

- közlekedési, forgalmi kérdések jogszerű megoldása, koordinálása, 

- útügyekkel kapcsolatos feladatok ellátása, fejlesztési feladatok, panaszkezelés. 
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8. melléklet65 

 

A Polgármesteri Hivatal szervezeti egységei 

 

A Hivatal a szükséges munkamegosztás céljából a Szervezeti és Működési Szabályzatban 

meghatározott alábbi szervezeti egységekre tagozódik: 

 

Szervezeti egység megnevezése Létszám 

 köztisztviselő ügykezelő fizikai 

alkalmazott 

1. Igazgatási Osztály 

osztályvezető 1 státusz   

osztályvezető vezetése alatt 7 státusz   

Összesen: 8 státusz   

 

2. Pénzügyi Osztály 

osztályvezető 1 státusz   

vagyongazda 1 státusz   

a) Adócsoport 

csoportvezető 1 státusz   

csoportvezető vezetése alatt 8 státusz   

b) Gazdálkodási Csoport    

csoportvezető 1 státusz   

csoportvezető vezetése alatt 9 státusz   

Összesen: 21 státusz   

 

3. Titkársági Csoport    

csoportvezető az aljegyző    

az aljegyző vezetése alatt 8 státusz 3 státusz  

Összesen: 11 státusz   

    

4. Műszaki Osztály    

osztályvezető 1 státusz   

osztályvezető vezetése alatt 8 státusz   

Összesen: 9 státusz   

    

Mindösszesen: 49 státusz   

 

A Polgármesteri Hivatal létszámkerete a jegyzővel, aljegyzővel, főépítésszel és települési 

főépítészi referenssel együtt összesen 53 státusz. 

  

 
65 Módosította a 15/2020. (VI.8.) ör. 1. §. Hatályos 2020. június 9. napjától. 

Módosította a 6/2020. (II.28.) ör. 3. § (2). Hatályos 2020. március 1. napjától. 

Módosította a 15/2019. (VI.4.) ör. 1. § (2). Hatályos 2019. június 5. napjától. 

Módosította a 18/2018. (VII.2.) ör. 1.§ (1). Hatályos 2019. június 5. napjától. 

Módosította a 7/2018. (II.26.) ör. 3. §. Hatályos 2018. március 1-től. 

Módosította a 15/2017. (VII.11.) ör. 4. §. Hatályos 2017. július 12-től. 

Módosította a 3/2017. (II.28.) ör. 3. §. Hatályos 2017. március 1-től. 

Módosította a 8/2015. (V.7.) ör. 3. §. Hatályos 2015. május 8-tól. 

Az új melléklettel kiegészítette a 20/2014. (VII.4.) ör. 10. §. Hatályos 2014. július 7-től. 
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9. számú melléklet66 

 

 

Vagyonnyilatkozat tételi kötelezettséggel járó munkakörök 

 

 

 

Munkakör 

megnevezése 
Vttv. 3. § 

(1) a) 

5 évenként 

Hatósági, 

szabálysértési 

feladat 

Vttv. 3. § 

(1) b) 

1 Évenként 

Közbeszerzés 

Vttv. 3. § 

(1) c) 

2 Évenként 

Költségvetés, 

vagyonkezelés 

Vttv. 3. § 

(1) d) 

2 évenként 

Támogatások 

Vttv. 3. § 

(1) e) 

2 évenként 

Támogatás 

Jegyző, aljegyző  x    

Projektmenedzser  x    

Hatósági és 

intézményi 

referens 

   x  

Pénzügyi osztály 

köztisztviselői 

  x   

Egyéb vezetők x      

Egyéb ügyintéző x     

 

 

 

 
 

 
 

 
66 Az új melléklettel kiegészítette a 20/2014. (VII.4.) ör. 10. §-a. Hatályos 2014. július 7. napjától. 
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10. melléklet67

 

 
67 Módosította a 15/2020. (VI.8.) ör. 2. §. Hatályos 2020. június 9. napjától. 

Módosította a 6/2020. (II.28.) ör. 3. § (3). Hatályos 2020. március 1. napjától. 

Módosította a 15/2019. (VI.4.) ör. 1. § (3). Hatályos 2019. június 5. napjától. 

 

Jegyző,  

Aljegyző 

 

 

Főépítész 

(2) 

 

- főépítész 1 státusz 

- települési főépítészi 

referens 1 státusz 

 

Pénzügyi Osztály 

(21) 

 

- osztályvezető 1 státusz 

- vagyongazda 1 státusz 

 

Gazdálkodási Csoport 

- csoportvezető 1 státusz 

- pénzügyi ügyintéző 9 státusz 

 

Adócsoport  

- csoportvezető 1 státusz 

- adóügyi ügyintéző 8 státusz 

  

 Titkársági Csoport 

(11) 

 

- személyi titkár 1 státusz 

- polgármesteri asszisztens 1 

státusz 

- jegyzőkönyvvezető 1 státusz 

- testületi ügyintéző 1 státusz 

- humánpolitikai ügyintéző 2 

státusz 

- jegyzői referens 1 státusz 

- jogi referens 1 státusz 

- iktató és postázó 3 státusz 

 

 Műszaki Osztály 
(9) 

  
- osztályvezető 1 státusz 

- projektmenedzser 2 státusz 

- beruházási projektmenedzser 2 

státusz 

- környezetvédelmi és 

koordinációs ügyintéző 1 státusz 

- beruházási referens 1 státusz 

- útügyi ügyintéző 1 státusz 

- technikus 1 státusz  

 Igazgatási Osztály 
(8) 

  
- osztályvezető 1 státusz 
- koordinációs és kommunikációs 

referens 1 státusz 

- anyakönyvvezető 2 státusz 

- általános igazgatási ügyintéző 1 

státusz 

- kereskedelmi ügyintéző 1 státusz 

- hatósági ügyintéző 1 státusz 

- intézményi referens 1 státusz 
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11. számú melléklet68 

 

 
68 Hatályon kívül helyezte a 7/2018. (II.26.) ör. 3. §-a. Hatályon kívül 2018. március 1-től. 

Módosította a 15/2017. (VII.11.) ör. 4. §-a. Hatályos 2017. július 12-től. 

Módosította a 3/2017. (II.28.) ör. 3. §-a. Hatályos 2017. március 1-től. 

Módosította a 8/2015. (V. 07.) ör. 3. §-a. Hatályos 2015. május 8-tól. 

Az új melléklettel kiegészítette a 20/2014. (VII.04.) ör. 10. §-a. Hatályos 2014. július 7-től. 


