
Tornyospálca Község Önkormányzata  

Képviselő-testületének 

24/2013.(II.13)  

határozata 

 

a Tornyospálcai  Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata 

elfogadásáról 

 

 

A Képviselő-testület: 

a Tornyospálcai Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatát ezen 

határozat melléklete szerint fogadja el. 

Melléklet a 24/2013. (II.13.) és a 16/2013. (II.13.) határozatokhoz 

 

Tornyospálcai Közös Önkormányzati Hivatal 

Szervezeti és Működési Szabályzata 

 

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. (továbbiakban: 

Mötv.) 84-86.§. alapján Tornyospálca-Jéke községek az önkormányzat működésére, valamint 

a polgármester, vagy a jegyző feladat-és hatáskörébe tartozó ügyek döntésre való 

előkészítésével és végrehajtásával kapcsolatos feladatok ellátására közös önkormányzati 

hivatalt alakítanak és tartanak fenn. A hivatal közreműködik az önkormányzatok egymás 

közötti, valamint az állami szervekkel történő együttműködésének összehangolásban.  

A hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának tartalmi elemeit az Államháztartásról szóló 

törvény végrehajtásáról kiadott 368/2011.(XII.31.) Kormányrendelet 13..§-a szabályozza. 

 

 

I. Fejezet 

Általános rendelkezések 

 

1.  A hivatal  

 

1.1. megnevezése:  

Tornyospálcai Közös Önkormányzati Hivatal ( továbbiakban: Hivatal) 

 

1.2. székhelye, levelezési címe: 4642 Tornyospálca, Rákóczi utca 23. 

   telephelyei 

      állandó kirendeltsége, levelezési címe: 4611 Jéke, Dózsa utca 15. 

 

1.3. elektronikus levelezési címe: jegyzo@tornyospalca.hu 

                                                          jegyzo@jeke.hu 

 

2. Jogállása: 

2.1. A Hivatal önálló jogi személy. 

2.2. A Hivatalt Tornyospálca Község Önkormányzatának Polgármestere irányítja a 

kirendeltség szerinti település polgármesterével egyeztetve. 

2.3. A Hivatal vezetője a Jegyző. 

2.4. A Hivatalt a Jegyző képviseli. 

mailto:jegyzo@tornyospalca.hu


2.5. Gazdálkodási jogköre: önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv. 

 

3. A Hivatal jelzőszámai:   

 

Törzsszám: 809078 

Adószám: 15809070-1-15 

Számlaszám: 1242809-01379417-00100005 (Raiffeisen Bank)  

TEÁOR: 8411 Általános igazgatás  

KSH statisztikai számjel: 15809070-8411-325-15  

 

1.4. A Hivatalt 2012. december 27. napján együttes ülésen meghozott minősített többségi 

szavazattal 

- Tornyospálca Község Önkormányzata Képviselő-testülete az 528/2012. (XII.27.) 

határozatával 

- Jéke község Önkormányzata Képviselő-testülete a 76/2012. (XII.27.) határozatával 

 

2013. január 1-jei hatállyal határozatlan időre alapították.  

 

1.5. A  Hivatal illetékességi területe: Tornyospálca, Jéke községek közigazgatási területe  

 

1.6. A Hivatal fenntartói:  

 

Tornyospálca Község Önkormányzata  

Jéke Község Önkormányzata  

 

1.7. A  Hivatal irányítására jogosult szerve:  

Tornyospálca Község  Önkormányzata Képviselő-testülete 

 

2. A Hivatal közfeladata: az Mötv. 84.§ (1) bekezdés szerint „Az önkormányzat 

működésével, valamint a polgármester vagy a jegyző feladat- és hatáskörébe tartozó ügyek 

döntésre való előkészítésével és végrehajtásával kapcsolatos feladatok ellátása, közreműködés 

az önkormányzatok egymás közötti, valamint az állami szervekkel történő 

együttműködésének összehangolásában.” 
 

3.  A Hivatal  alaptevékenysége:  a közös hivatal ellátja az Mötv.-ben és a vonatkozó egyéb 

jogszabályokban a számára meghatározott feladatokat Tornyospálca és Jéke települések 

vonatkozásában. A közös hivatal feladatait részletesen a társult települések önkormányzatai 

által jóváhagyott, a közös hivatal működtetésére és fenntartására létrejött megállapodás 

tartalmazza. Jéke településen állandó kirendeltség működik. 

 

4. A Hivatal alaptevékenységének szakágazati besorolása:  

841105  Helyi önkormányzatok valamint többcélú kistérségi társulások igazgatás 

tevékenysége 

 

5. A Hivatal közfeladata és alaptevékenysége államháztartás szakfeladat rendje szerinti 

bontásban: 

 

841112  Önkormányzati jogalkotás 

841114 Országgyűlési képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek 

841115 Önkormányzati képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek. 



841116 Országos és helyi nemzetiségi önkormányzati választásokhoz kapcsolódó 

tevékenységek. 

841117 Európai parlamenti képviselőválasztáshoz kapcsolódó tevékenységek. 

841118 Országos és helyi népszavazáshoz kapcsolódó tevékenységek. 

841126 Önkormányzatok és társulások általános végrehajtó igazgatási tevékenysége 

841127 Helyi nemzetiségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége 

841133 Adó, illeték, kiszabása, beszedése, adóellenőrzés 

841173 Statisztikai tevékenység. 

841901 Önkormányzatok és társulások elszámolásai. 

841907 Önkormányzatok elszámolásai költségvetési szerveikkel. 

882111 Aktív korúak ellátása 

882112 Időskorúak járadéka 

882113 Lakásfenntartási támogatás normatív alapon 

882117 Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás 

882118 Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás 

882119 Óvodáztatási támogatás 

 

6. A  Hivatal vállalkozási tevékenysége: A költségvetési szerv vállalkozási tevékenységet 

nem végez. 

 

II. Fejezet 

A Hivatal irányítása, vezetése 

 

1. Polgármester 

 

1.1. A közös önkormányzati hivatallal összefüggő irányítási jogosultságokat a közös 

önkormányzati hivatal székhelye szerinti polgármester gyakorolja. (Mötv.67.§ a, b, d.)  

 

1.1.2. Az irányítási joggal rendelkező polgármester a kirendeltség szerinti település 

polgármesterével egyeztetve:  

 

1.1.2.a) a képviselő-testület döntései szerint és saját hatáskörében irányítja a közös 

önkormányzati hivatalt.  

A közös önkormányzati hivatal irányítása jogkörében a polgármester gondoskodik a hivatal 

rendeltetésszerű működéséről, meggyőződik a testületi határozatok végrehajtása 

színvonaláról, tájékozódik az ügyintézés általános helyzetéről az eredményesség és a 

társadalmi hatás nézőpontjából értékeli a hivatal tevékenységét.  

Irányító munkáját a hivatali apparátus tekintetében, a jegyző, mint a hivatal vezetőjének 

közreműködésével végzi. A polgármester, a közös önkormányzati hivatallal szembeni 

elvárásokat a jegyző közvetítésével juttatja el a hivatal dolgozóihoz.  

 

1.1.2.b) a jegyző javaslatainak figyelembevételével meghatározza a közös önkormányzati 

hivatal feladatait az önkormányzat munkájának a szervezésében, a döntések előkészítésében 

és végrehajtásában.  

A polgármester a jegyző javaslatai alapján határozza meg, hogy az önkormányzat munkájának 

a szervezésében, a döntések előkészítésében és végrehajtásában a közös önkormányzati 

hivatal hogyan vesz részt, milyen feladatokat lát el. Ez a jogkör azonban nem jelenti a jegyző 

hatáskörébe tartozó államigazgatási feladatokba, hatósági jogkörökbe való beavatkozást. Az 

államigazgatási feladatokat, hatósági jogköröket annak jogszabályi címzettje (jegyző, 

polgármester, közös önkormányzati hivatal ügyintézője) önállóan gyakorolja.   



A polgármester a közös önkormányzati hivatalnak, mint szervezeti egységnek a feladatait 

határozza meg, az egyes köztisztviselők munkaköri feladatait nem jogosult meghatározni.  

 

1.1.2. c) a jegyző javaslatára előterjesztést nyújt be a képviselő-testületnek a hivatal belső 

szervezeti tagozódásának, létszámának, munkarendjének, valamint ügyfélfogadási rendjének 

meghatározására.  

 

1.2. Az irányítási jogosultságok közül a közös önkormányzati hivatal kirendeltségével 

összefüggésben a kirendeltség székhelye szerinti polgármestere gyakorolja az alábbiakat:  

- a kirendeltség rendeltetésszerű működéséről való gondoskodás,  

- a kirendeltségi ügyintézés általános helyzetéről való tájékozódás,  

- a kirendeltség tevékenységének értékelése,  

- a kirendeltség feladatainak jegyző közreműködésével történő meghatározása.  

 

1.3. Az Mötv. 81.§ (4) bekezdése értelmében a polgármester egyetértése szükséges – az  általa 

meghatározott körben – a közös önkormányzati hivatal köztisztviselője, alkalmazottja 

kinevezéséhez, bérezéséhez, vezetői megbízásához, felmentéséhez, vezetői megbízásának 

visszavonásához és jutalmazásához.  

A közös önkormányzati hivatal köztisztviselője, alkalmazottja tekintetében az egyetértési 

jogot a székhely önkormányzat polgármestere gyakorolja.  

 

1.3.1. Az egyetértési jog gyakorlása során, a jegyző munkáltatói jogkörébe tartozó döntéseket 

tartalmazó alkalmazási iratokat, a polgármester „A munkáltatói döntéssel egyetértek” 

záradékkal, keltezéssel és aláírásával látja el. A záradék hiányában a munkáltatói döntés 

érvénytelen, abból érvényes joghatások nem származnak.  

 

1.3.2. A székhely önkormányzat polgármestere egyetértési jogát a Társuló Önkormányzat  

polgármesterének előzetes egyeztetésen alapuló, egyetértésével gyakorolja.  

 

1.3.3. A Társuló Önkormányzatok polgármesterei a közös önkormányzati hivatal 

működésével, az irányítási jogosítványok gyakorlásával, az egyetértési jog gyakorlásával, a 

munkáltatói és egyéb munkáltatói jog gyakorlásával kapcsolatos kérdések, tapasztalatok 

tisztázása, megosztása, a közös álláspont kialakítása, egymás kölcsönös tájékoztatása 

érdekében évente legalább egyszer, illetve szükség szerint munkaértekezletet tartanak. 

 

A polgármesteri munkaértekezlet összehívásáról a közös önkormányzati hivatal székhelye 

szerinti polgármester, írásban gondoskodik, meghívóval, a tárgyalandó napirendek 

megjelölésével és írásban ad tájékoztatást az előző munkaértekezlet óta eltelt időszak 

fontosabb eseményeiről, a meghozott döntések végrehajtásáról.  

 

A munkaértekezleten elhangzottak lényegi tartalmáról emlékeztető, szükség szerint, illetve a 

polgármesterek megítélése alapján pedig jegyzőkönyv készül. Amennyiben a munkaértekezlet 

végrehajtandó feladatot állapít meg, meg kell jelölni annak felelősét, és határidejét is. 

  

A munkaértekezletre meg kell hívni a közös önkormányzati hivatal jegyzőjét, illetve a jegyző 

javaslatára a  tárgy szerint érintett köztisztviselőt.  

 

A munkaértekezlet soron kívüli összehívását a kirendeltség szerinti önkormányzat 

polgármestere is kezdeményezheti, a tárgyalandó napirend megjelölésével, a közös 

önkormányzati hivatal székhelye szerinti polgármesternél. A székhely szerinti polgármester a 



kezdeményezés szerinti időpontra és napirenddel köteles a polgármesteri munkaértekezletet 

összehívni.  

 

1.4. A Hivatal jegyzőjét, a Társuló Önkormányzatok polgármesterei nevezik ki, határozatlan 

időre – pályázat alapján – lakosságszám-arányos, többségi döntéssel.  

A jegyzői kinevezés vezetői megbízásnak minősül, alkalmazni kell rá a közszolgálati 

tisztviselőkről szóló törvény vezetői megbízásra vonatkozó rendelkezéseit.  

A jegyző esetében a munkáltatói jogokat a Társuló önkormányzatok polgármesterei 

lakosságszám-arányos, többségi döntéssel gyakorolják.  

A kinevezés, felmentés, az összeférhetetlenség megállapítása, a fegyelmi eljárás megindítása, 

valamint a fegyelmi büntetés kiszabása során a Társuló Önkormányzatok polgármesterei 

lakosságszám-arányos, többségi döntést hoznak.  
Többségi a döntés akkor, ha – a közös önkormányzati hivatalt létrehozó települések 

összlakosságát 100%-nak tekintve – a polgármesterek által leadott azonos nemű szavazatok 

alapján az adott településekre vonatkoztatott százalékarány összesítve meghaladja az 50%-ot 

(Mötv. 83.§ b. pont)  

 

1.4.1. A jegyző esetében egyéb munkáltatói jogokat a közös önkormányzati hivatal székhelye 

szerinti település polgármestere gyakorolja.  

 

1.4.2. A székhely önkormányzat polgármestere az egyéb munkáltatói jogokat a Társult 

Önkormányzat  polgármestere előzetes egyeztetésen alapuló, egyetértésével gyakorolja. 

 

2. Jegyző 

 

2.1.  A jegyző az Mötv.81.§ (1); (3) bekezdései értelmében  

a) vezeti a közös önkormányzati hivatalt,  

b) dönt a jogszabály által hatáskörébe utalt államigazgatási ügyekben;  

c) gyakorolja a munkáltatói jogokat a közös önkormányzati hivatal köztisztviselői és 

munkavállalói tekintetében,  

d) gondoskodik az önkormányzat működésével kapcsolatos feladatok ellátásáról;  

e) tanácskozási joggal vesz részt a képviselő-testületek, a képviselő-testületek bizottságai  

ülésén;  

f) jelzi a képviselő-testületnek, a képviselő-testület szervének és a polgármesternek, ha a 

döntésük, működésük jogszabálysértő;  

g) évente beszámol a képviselő-testületeknek a közös önkormányzati hivatal tevékenységéről;  

h) döntésre előkészíti a polgármester hatáskörébe tartozó államigazgatási ügyeket;  

i) dönt azokban a hatósági ügyekben, amelyeket a polgármester ad át;  

j) dönt a hatáskörébe utalt önkormányzati és önkormányzati hatósági ügyekben;  

k) a hatáskörébe tartozó ügyekben szabályozza a kiadmányozás rendjét.  

 

2.2. A közös önkormányzati hivatal jegyzője valamennyi érintett településen ellátja a jegyző 

feladatait.  

 

III. Fejezet 

 A Hivatal szervezeti felépítése, létszáma, feladatai 

 

 

1. A  Hivatal belső szervezeti egységei:  

a) Székhelye:  4642 Tornyospálca, Rákóczi utca 23. a jegyző közvetlen vezetésével.  



b) Állandó kirendeltsége: 4611 Jéke, Dózsa utca 15.  a jegyző vezetésével 

 

2. A Hivatal engedélyezett szakmai létszáma: 8 fő 

jegyző 1 fő  

gazdálkodási, költségvetési ügyintéző 3 fő  

adóügyi ügyintéző 1 fő  

igazgatási ügyintéző 3 fő  

 

A Hivatal szervezeti ábráját a szabályzat 1. melléklete tartalmazza 

 

3. A Hivatal főbb feladatai 

 

3.1. A képviselő-testületek, a bizottságok, a nemzetiségi önkormányzat képviselő-

testülete, valamint az önkormányzati társulások vonatkozásában:  

- döntés-előkészítés   

- döntések végrehajtása,  

- szervezési, ügyviteli, nyilvántartási, információs és propaganda, illetve egyéb 

adminisztrációs teendők ellátása  

- ellátja mindazokat a feladatokat, amelyeket jogszabály, a képviselő-testületek, a 

polgármesterek meghatároznak,  

-  a képviselők interpellációi, kérdései kivizsgálása és azokra a vonatkozó hatályos 

jogszabályok szerinti válaszadás 

 

Tornyospálca és Jéke község Képviselő-testületei, a bizottságok, a nemzetiségi önkormányzat 

képviselő-testülete, valamint az önkormányzati társulások döntéshozó szerve üléseinek 

előkészítése, a jegyzőkönyvek elkészítése, a döntések nyilvántartása a jegyző feladata. 

 

 

3.2. Közigazgatási feladatok:  

 

Végzi mindazon  döntés-előkészítési és végrehajtási feladatokat, amelyeket a Mötv., az 1991. 

évi XX. törvény (hatásköri törvény), illetve felhatalmazása alapján kiadott jogszabályok  a 

helyi önkormányzatok és szervei részére feladat – és hatáskörként megállapítanak.   

Az ügyintézés során törekedni kell: 

-  

-  

-  

egyszerűsítésére, 

- 

tájékoztatását írásban is elősegítő szórólapok, irat- és nyomtatványminták stb. biztosítására. 

 

3.3. Gazdálkodással kapcsolatos feladatok 

 

3.3.1. A Hivatal  költségvetését és zárszámadását a Hivatal  készíti el az Áht. és más 

jogszabályokban foglaltak szerint.  

 

3.3.2. Tornyospálca Község Önkormányzatának költségvetését, zárszámadását, évközi 

beszámolóit és az azzal kapcsolatos könyvelési, adminisztrációs feladatokat a közös hivatal 

székhelyén készítik el az Áht és más jogszabályokban foglaltak szerint.  

 



3.3.3. Jéke Község Önkormányzatának költségvetését, zárszámadását, évközi beszámolóit és 

az azzal kapcsolatos könyvelési, adminisztrációs feladatokat a jékei Kirendeltségen készítik el 

az Áht és más jogszabályokban foglaltak szerint.  

 

3.3.4. Tornyospálca Roma Nemzetiségi Önkormányzat gazdálkodási feladatait 

Együttműködési Megállapodás alapján az abban részletezettek szerint a közös hivatal 

székhelyén készítik el az Áht és más jogszabályokban foglaltak figyelembevételével. 

 

3.3.5. A Tornyospálcai Közös Fenntartású Óvoda és Könyvtár, mint önállóan működő 

költségvetési intézmény gazdálkodási feladatait Együttműködési Megállapodás alapján az 

abban részletezettek szerint a közös hivatal székhelyén készítik el az Áht és más 

jogszabályokban foglaltak figyelembevételével. 

 

 

4. A  Hivatal részletes ágazati feladatai 

 

Pénzügyi gazdasági ügyintézői feladatok: 

 

 4.1.  Önkormányzatok költségvetéséhez, beszámolójához kapcsolódó feladatok: 

 költségvetési koncepció előkészítése, 

 költségvetési javaslat összeállítása, 

 költségvetési rendelet és ahhoz kapcsolódó egyéb helyi önkormányzati rendeletek 

előkészítése, 

 a költségvetési rendelet- tervezet egyeztetésének előkészítése az önkormányzati intézmény 

vezetőjével, 

 az elfogadott költségvetésről információ-szolgáltatás a központi költségvetés részére, 

 az önkormányzat költségvetési rendelete szerinti gazdálkodás biztosítása, 

 féléves gazdálkodásra vonatkozó tájékoztató elkészítése 

 költségvetési koncepció tárgyalására az adott időarányos teljesítésére vonatkozó beszámoló 

előkészítése, 

 az éves zárszámadás, ennek keretében a normatív költségvetési hozzájárulás elszámolás 

elkészítése, 

 időszaki beszámoló készítése az önkormányzatok gazdálkodásáról, 

 kötelező statisztikai adatszolgáltatások biztosítása, 

 a költségvetési rendeletben jóváhagyott beruházási, felújítási feladatok végrehajtásának 

előkészítése, lebonyolításának szervezése 

 

4.2. Költségvetési gazdálkodási feladatok: 

 pénzügyi-statisztikai adatszolgáltatás, 

 bevételek alapjául szolgáló számlák kibocsátása, az ehhez kapcsolódó nyilvántartások 

vezetése, 

 kötelezettségvállalás nyilvántartásának vezetése, 

 kötelezettségvállalás, érvényesítés és utalványozás szabályainak megfelelő kifizetendő 

számlák átutalása, 

 áfa-bevallások és rehabilitációs hozzájárulás bevallás elkészítése, 

 szakfeladatonként bérnyilvántartás vezetése és negyedévente egyeztetése a könyveléssel, 

 gazdálkodással kapcsolatos munkafolyamatba épített ellenőrzési feladtok ellátása, 

 közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó támogatás havi igénylése, elszámolása, 

 megelőlegezett támogatások központi költségvetésből történő visszaigénylése 



 

4.3. Számviteli feladatok: 

 számlarend és számviteli politika kialakításában, módosításában való közreműködés, 

 banki kivonatok felszerelése, ellenőrzése, kontírozása és a különböző könyvelési 

rendszerben történő könyvelése, 

 leltározás, 

 vagyonkataszter és a tárgyi eszköz nyilvántartás adatainak egyezetése, 

 mérlegbeszámolókhoz analitikus nyilvántartás készítése, 

 az államháztartás igényeinek megfelelően havi, negyedéves, féléves, háromnegyed éves 

és éves információ-szolgáltatás, 

 kettős könyvvitel rendszerében a pénzforgalmi szemléletű nyilvántartások vezetése, 

 időszaki költségvetési jelentés és időszaki mérlegjelentés készítése,  

 féléves és éves költségvetési beszámoló elkészítése, 

 kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek és kiadások analitikus nyilvántartásának vezetése, 

 analitikus nyilvántartások  vezetése, intézkedés a hátralékok befizetésére 

 segélyek, helyi támogatások kifizetése, az ezekhez kapcsolódó pénzügyi  

nyilvántartások vezetése, adatinak egyeztetése a könyveléssel, 

 készpénzforgalom bonyolítása a házipénztáron keresztül 

 

4.4. Vagyongazdálkodással kapcsolatos  feladatok: 

 bérlet útján hasznosított önkormányzati ingatlanok nyilvántartása, 

 bérleti szerződések hatályának figyelemmel kisérés, bérleti szerződés előkészítése, 

 nyilvántartás felfektetése és vezetése az önkormányzat valamennyi vagyontárgyáról, 

 nyilvántartást vezetése a teljes ingatlan-állományról, 

 nyilvántartást vezetése az Önkormányzatok szerződéseiről, 

 adatszolgáltatás 

 önkormányzati vagyon hasznosításhoz kapcsolódó testületi döntések előkészítése, 

 

4.5. Illetmények  számfejtésével kapcsolatos feladatok: 

 

 a Hivatal és az Önkormányzat körében felmerülő megbízási díjak, tiszteletdíjak és hóközi 

kifizetések számfejtése –  IMI rendszerben – és felterjesztése, 

 a Hivatali és intézményi dolgozók, valamint az önkormányzatoknál közfoglalkoztatottak 

kinevezési, átsorolási, jogviszony módosítási és  megszűnési iratának elkészítése  a KIR3 

programban,  és azok felterjesztése, 

 szabadság-nyilvántartás vezetése az önkormányzati és a hivatali dolgozók  

 vonatkozásában, 

 szabadság, betegállomány egyéb távollét jelentése havonta a MÁK felé, 

 köztisztviselők és intézményvezető személyi anyagának kezelése, közszolgálati 

nyilvántartás vezetése 

 

Adóigazgatási feladatok 

 

4.6. Helyi adóval és gépjárműadóval és egyéb önkormányzati gazdálkodással 

kapcsolatos feladatok: 

 

 a helyi adókkal, a gépjárműadóval, és az adók módjára behajtandó köztartozásokkal 

kapcsolatos I. fokú adóhatósági feladatok ellátása (adókivetés, adóbevallások ellenőrzése, 

nyilvántartása, határozat elkészítése, értesítés, felhívás kiadása), 



 adók számítógépes nyilvántartása, adóbevételek könyvelése, 

 adóellenőrzések végzése, 

 adótartozások, és az adók módjára behajtandó köztartozások végrehajtásával kapcsolatos 

ügyek intézése, 

 adó- és értékbizonyítvány, adóigazolás valamint perköltségmentességhez szükséges 

igazolás kiadása, 

 statisztikai adatszolgáltatások teljesítéséről 

 

 Szociális és Gyámügyi igazgatás 

 

4.7. Szociálpolitikai feladatok: 

 

 a Szociális törvényben és a  helyi rendeletben meghatározott pénzbeli és természetbeni 

támogatásokra irányuló kérelmek döntésre való előkészítése, szociális ellátások 

megállapítása (foglalkoztatást helyettesítő támogatás, rendszeres szociális segély, 

méltányossági közgyógyellátás,  stb), 

 helyi adatszolgáltatás a megelőlegezett támogatások központi költségvetésből történő 

visszaigényléséhez 

 a  helyi rendeletben meghatározott pénzbeli és természetbeni juttatásokról 

nyilvántartás vezetése 

 a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat előkészítése, 

lebonyolítása 

 

4.8. Gyám- és gyermekvédelmi feladatok: 

 

 gyermekvédelmi törvényben és a helyi rendeletben meghatározott pénzbeli és természetbeni 

támogatásokra irányuló kérelmek döntésre való előkészítése, a határozatok végrehajtása 

(rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság, rendkívüli gyermekvédelmi 

támogatás, óvodáztatási támogatás megállapítása vonatkozásában), 

 környezettanulmány készítése. 

Igazgatási feladatok 

 

4.9. Általános igazgatási feladatok: 

 

 üzletek működési engedélyének kiadásával, módosításával is visszavonásával kapcsolatos 

feladatok ellátása, 

 magánszálláshelyekkel kapcsolatos feladatok ellátása, 

 birtokvédelmi eljárás lefolytatása, 

 hatósági bizonyítvány kiállítása, 

 hagyatéki ügyek intézése, 

 talált tárgyak nyilvántartása 

  gyümölcsültetvény telepítésének engedélyezése, nyilvántartása. 

 - és elő haszonbérleti jog gyakorlásának szabályairól 

szóló rendelet alkalmazása, ajánlatok kifüggesztése, iratjegyzék készítése, az ajánlatok 

közzététele a kormányzati portálon, 

 állásfoglalások, tájékoztatások, jogértelmezések kérése, 

 felettes szervekkel való kapcsolattartás, adatszolgáltatás 

 



4.10. A polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásával kapcsolatos 

feladatok: 

 

 nyilvántartás vezetése az önkormányzat illetékességi területén lévő címekről,  

 lakcím bejelentkezési kérelmek átvétele és továbbítása az illetékes járási hivatal felé 

 

4.11. Állategészségügyi, növényvédelmi feladatok: 

 

 vadkárügyekkel kapcsolatos eljárás lefolytatása, 

 növényvédelmi kötelezések kiadása, 

 méhészek, a vándorméhészek nyilvántartása, 

 

4.12. Köznevelési fenntartói és jegyzői feladatok:  
 

 ó fenntartói döntések előkészítése, 
  

 intézményvezetői álláshely pályáztatási eljárásának lebonyolítása, 

 intézmény alapító okiratainak kezelése 

 

4.16. Egyéb feladatok: 

-  és díjrendeletben foglalt kitüntetések odaítélésének előkészítése 

 

4.17. Fejlesztési, karbantartási és műszaki feladatok: 

 

 önkormányzat és intézménye közbeszerzési eljárásainak előkészítése, 

 helyi közút nem közlekedési célú igénybevételének engedélyezése, útkezelői 

hozzájárulások, kiadása, 

 önkormányzat tulajdonosi hozzájárulását igénylő ügyek előkészítése, 

4.18. Anyakönyvvezetői feladatok: 

 

 állampolgársági és anyakönyvi igazgatási feladatok ellátása.  

 születési, házasságkötési és halálozási anyakönyv vezetése, utólagos bejegyzések teljesítése. 

 családi eseményeket (házasságkötés) megelőző eljárás lefolytatása és annak ünnepélyes 

lebonyolítása. 

 közreműködés felmentés megadásában a házasságkötést megelőző kötelező várakozási idő 

alól. 

 anyakönyvi kivonat és másolat kiadása. 

 adatszolgáltatás az alap- és utólagos bejegyzésről. 

 külföldi állampolgár anyakönyvi eseményeiről az érintett állampolgársága szerint illetékes 

idegen állam magyarországi külképviseleti hatóságának értesítése. 

 magyar állampolgárok külföldi anyakönyvi eseményei hazai anyakönyvezésének 

előkészítése (jegyzőkönyv felvétele, annak dokumentumokkal együtt történő felterjesztése). 

 névváltoztatással kapcsolatos feladatok (jegyzőkönyv, anyakönyvi kivonat kiadás, 

adatszolgáltatás) ellátása. 

 születési családi és/vagy utónév megváltoztatásával kapcsolatos előkészítő (kérelem 

nyomtatvány kiöltése és továbbítása a Belügyminisztériumhoz)  eljárás.  

 kiskorúak családi jogállásának rendezése teljes hatályú apai elismerő jognyilatkozattal 

 állampolgárság megszerzésére irányuló kérelmek előkészítése és továbbítása a 

Belügyminisztériumhoz. 



 az állampolgársági eskü előkészítése, lebonyolítása és az előírt adatszolgáltatás teljesítése.   

 anyakönyvi adatváltozások rögzítése, nyilvántartása. 

 feldolgozott anyakönyvi jegyzőkönyvek visszaküldése. 

 letelepedett személyek nyilvántartásba vételével kapcsolatos feladatok. 

 

4.19. Ügykezelési – iktatáshoz, postázáshoz kapcsolódó – feladatok:   

 

 beérkező posta átvétele, szignálásra való előkészítése, 

 szignált ügyiratok iratkezelési szabályzat és helyi irattári terv alapján történő iktatása, az 

iktatott iratok ügyintézők részére történő átadása,  

 ügyiratok kezelésének, irattározásának és selejtezésének elvégzése, 

 együttműködés a Levéltárral, 

 a kiküldendő napi postáról postakönyv vezetése, 

 hivatal gépelési feladatainak ellátása. 

 

Iktatással, postázással kapcsolatos feladatok ellátásának rendje: 

Hétfőtől- csütörtökig 

10.00-12.00 Ügyiratok átadása iktatásra 

12.30-13.00 Postázandó küldemények leadása 

15.00-16.00 Irattározandó ügyiratok leadása 

Egyéb kérések, egyeztetések 

Péntek 

10.00-11.00 Iktatandó, irattározandó ügyiratok leadása 

Postázandó küldemények leadása 

 

 

 

 

IV. 

A Hivatal működésével kapcsolatos egyéb feladatok 

 

1. A helyettesítés rendje 

 

1.1. A jegyzőt  távolléte esetén az adóügyi munkakört ellátó köztisztviselő helyettesíti. 

Tartós akadályoztatása esetén  – legfeljebb hat hónap időtartamra – a jegyzői feladatok 

ellátására a szomszédos önkormányzat jegyzőjét kell felkérni. 

 

1.2. Az ügyintézők a munkaköri leírásukban foglaltak szerint helyettesítik egymást.  

 

2. A kiadmányozás rendje 

A kiadmányozás rendjét polgármesteri és jegyzői utasítás tartalmazza. 

3.  A bélyegzők használatának a rendje 

 

A Hivatal bélyegzőinek felsorolását és leírását a bélyegző nyilvántartás tartalmazza. A 

Hivatalban használható bélyegzők beszerzését a Jegyző engedélyezi. A nyilvántartást az 

ügykezelői feladatokat is ellátó ügyintéző vezeti. A nyilvántartás a bélyegzőlenyomat mellett 

tartalmazza az átvétel idejét, az átvevő nevét, beosztását és aláírását is.  

 

A nyilvántartó a bélyegzők meglétét évente legalább egyszer ellenőrizni köteles. 



A bélyegző kezelője, használója anyagi, fegyelmi és büntetőjogi felelősséggel tartozik azok 

jogszerű használatáért. 

A bélyegző elvesztését a jegyzőnek írásban jelenteni kell, aki köteles az elvesztés 

körülményeit és a dolgozó felelősségét megvizsgálni és a szükséges intézkedéseket megtenni, 

továbbá a megsemmisítési eljárást lefolytatni. 

A bármely okból használhatatlanná, vagy feleslegessé vált bélyegzőket a nyilvántartást vezető 

ügyintézőnek vissza kell adni, aki gondoskodik annak megsemmisítéséről, illetve őrzéséről, 

arról jegyzőkönyvet vesz fel és azt a nyilvántartás mellékleteként őrzi. 

 

4.  A Hivatal munkarendje és ügyfélfogadási rendje 

 

4.1. Munkarend 

 

A köztisztviselők teljes munkaidőben foglalkoztatottak.  

A  Hivatal munkarendje:  

   Hétfő - csütörtök 07.30 órától 16.00 óráig,  

pénteken 07.30 órától 13.30 óráig  

 

4.2. Ügyfélfogadási rend 

 

A Hivatal ügyfélfogadási ideje székhelyen és kirendeltségén:  

Hétfő – Kedd – Csütörtök:   8:00 – 12:00  

Szerda:  8:00 – 12:00   13:00 – 16:00  

 

A közös önkormányzati hivatal jegyzője heti 1 alkalommal a Kirendeltségen látja el 

munkaköréből adódó feladatait. Ezen alkalmakkor ügyfélfogadást biztosít az alábbiak szerint: 

Jegyző: 

Kedd:  8:00 – 15:30  

 

Az anyakönyvvezetők a haláleset bejelentést teljes munkaidőben  kötelesek fogadni. 

 

4.3. A munkaidő heti 40 óra, melyből a dolgozó hétfőn, kedden, szerdán és csütörtökön 7.30 –  

16.00 óráig, pénteken 7.30 – 13.30 óráig köteles a munkahelyén tartózkodni. A jegyző a 

polgármester egyetértésével ettől eltérő munkarendet is megállapíthat .Az eltérő munkarendet 

az érintettek munkaköri leírása tartalmazza. 

A munkaközi szünet időtartama 23 perc, mely beleszámít a munkaidőbe. 

A munkaközi szünet általában 12-13 óra közötti időben vehető igénybe, ettől eltérő 

igénybevételt a jegyző  engedélyezhet. 

A Hivatal dolgozói a polgármester, jegyző utasítására kötelesek munkaidőn túl is ellátni a 

rájuk bízott feladatokat. A rendkívüli időben történő munkavégzés szabályait a Közszolgálati 

Szabályzat tartalmazza. 

 

4.4. Az országgyűlési, megyei önkormányzati képviselőket, a helyi képviselő-testület tagjait, 

a nemzetiségi önkormányzat tagjait, a felettes, illetve központi állami igazgatási szervek 

képviselőit – előzetes egyeztetés alapján – ügyfélfogadási időn túl is fogadni kell és részükre 

a szükséges felvilágosítást – az állami és szolgálati titkokra, továbbá az adatvédelmi 

szabályokban foglaltakra figyelemmel – megadni. 

 

5.  A munkakörök átadás-átvételének rendje 

 



A munkakör átadás esetén a jegyző felel az átadás-átvétel lebonyolításáért. 

A munkakör átadás-átvétele során jegyzőkönyvben kell rögzíteni az alábbiakat: 

- folyamatban lévő ügyek felsorolása ügyiratszáma, az utolsó eljárási cselekmények 

megjelölésével, 

- át kell adni az ügyintézői munkanaplót az utolsó iktatás megjelölésével, 

- át kell adni az ügyintéző által használatos nyilvántartásokat, szakkönyveket, szobaleltárt, 

illetve a számára átadott eszközöket, felszereléseket – kiemelt figyelmet kell fordítani a 

bélyegző(k) átadás-átvételére. 

Fenti szabályok a munkakör módosítás esetén is értelemszerűen alkalmazandók. 

 

6. Vagyonnyilatkozat-tételre kötelezettek köre 

Az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekről szóló 2007. évi CLII. törvény (a 

továbbiakban: Vnytv.) 3.§ (1)-(2) bekezdésében foglaltak alapján a vagyon-nyilatkozattételi 

kötelezettséggel járó munkakörök: 

 

Vnytv. 3.§ (1) bekezdés c), d), e) pontja alapján kétévenként: 

- jegyző 

- költségvetési, számviteli  ügyintézők 

 

Vnytv. 3.§ (1) bekezdés a) pontja és (2) bekezdés c) pontja alapján ötévenként: 

- az igazgatási 

- szociális,  

- gyámügyi,  

- adóügyi feladatokat ellátó ügyintézők 

 

7.  A Hivatal szabályzatai 

A Hivatal vezetői a Hivatal működési és gazdálkodási feladatainak ellátása érdekében 

szabályzatokat és utasításokat adnak ki, melyek felsorolása a záró rendelkezések között 

található. 

A jegyző gondoskodik a szabályzat és utasítások naprakész vezetéséről. Gondoskodik 

továbbá, hogy a szabályzatokat, utasításokat a dolgozók megismerjék, az abban foglaltakat 

betartsák, illetve betartassák. 

 

8.  A Hivatal munkájának irányítása, koordinálása 

A Hivatal szükség szerint, de évente legalább egy munkaértekezletet tart. 

 

A munkakezdés és befejezés időpontját a dolgozók kötelesek az ügykezelő helyiségben 

elhelyezett jelenléti ívbe bejegyezni. A munkaidő alatti eltávozást a  jegyző engedélyezi.  

A jelenléti íveket az ügykezelői  feladatokat is ellátó ügyintéző minden hónap végén lezárja és 

azt a távolléti jelentésért felelősnek  a tárgyhót követő hó 5. napjáig köteles leadni. A jelenléti 

ívekhez csatolni kell a szabadságengedélyek másolatát. 

A betegség miatti távollétet a dolgozó köteles annak első napján a felettesének bejelenteni, 

illetve a távolléti jelentőst tájékoztatni.  

A dolgozó köteles jelenteni a felettesének azt is, ha egyéb váratlan akadályoztatás miatt 

munkahelyén megjelenni nem tud. 

A dolgozók kötelesek munkájuk során tudomásukra jutott hivatali titkot megőrizni, s ezen túl  

sem közölhetnek illetéktelen személyekkel olyan tényeket, adatokat, egyéb információt, 

amelyekből közvetlenül a Képviselő-testületre, annak bizottságára, a Hivatalra vagy az 

ügyfélre nézve hátrány származhat. 

 



9.  Szakkönyv, közlöny, folyóirat rendelés, irodaszer-ellátás 

A hivatali munkához szükséges szakkönyvek, közlönyök, folyóiratok, szaklapok, stb. 

megrendelése a jegyző által meghatározottak szerint történik. 

 

V. 

Záró rendelkezések 

 

A Hivatal  Szervezeti és Működés Szabályzatát az önkormányzatok a képviselő-testületeinek 

jóváhagyásával a kihirdetés napján léptetik hatályba, de rendelkezéseit 2013. január 1. 

napjával kell alkalmazni.  

 

A  Hivatal SZMSZ-ének elfogadásával a Tornyospálca Község Önkormányzat Polgármesteri 

Hivatala, valamint a Pap-Jéke körjegyzőségi SZMSZ-ek hatályukat veszítik.  

 

 

                                                                                                                 Kovács Miklósné sk. 

                                                                                                               jegyző  

 

Záradék:  
 

A Tornyospálcai Közös Önkormányzati Hivatal  Szervezeti és Működési Szabályzatát 

 

Tornyospálca Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 24/2013. (II.13.) határozatával  

Jéke Község Önkormányzata  Képviselő-testülete a  16/2013. (II.13.) határozatával 

jóváhagyta.  

 

 

                                                                                                               Kovács Miklósné sk. 

                                                                                                       jegyző  
 


