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I. Bevezetés  

A Kormány pályázatot hirdetett az Államreform Operatív Program keretében megvalósuló, „Területi 

együttműködést segítő programok kialakítása az önkormányzatoknál a konvergencia régiókban” 

címmel.  

Körmend Város Képviselőtestülete a 2014. október 30-án megtartott ülésén úgy döntött, hogy a 

pályázaton részt kíván venni. A projekt célja széleskörű együttműködésre épülő komplex 

esélyteremtő programterv kidolgozása az esélyegyenlőségi célcsoportok, mint a mélyszegénységben 

élők és a romák, a gyermekek, a nők, az idősek, illetve a fogyatékkal élők helyzetének javítása, 

valamint a körmendi járásban felmerülő foglalkoztatási problémák megoldása, társadalmi 

konfliktusok megelőzése és kezelése, az elvándorlás visszaszorítása, valamint a helyben elérhető 

közszolgáltatások kiszélesítése és komplexebbé tétele érdekében.  

Körmend Város Önkormányzata, mint pályázó, és a projekt gazdája, a körmendi kistérség székhelyi 

önkormányzata, minden szempontból a járás központi szerepét tölti be, amelynek vonzáskörzetébe 

24 település tartozik. A projekt megvalósítása az őrségi térségre is kiterjed, melynek 22 tagja van. Az 

összefoglaló elemzés a körmendi járás székhely hivatal szervezeti felelősségi rendszerének 

bemutatását végzi el.  

 

II. Szervezeti felelősségi rendszer fogalma  

A szervezeti felépítés tükrözi a szervezetben működő felhatalmazások és felelősségek (feladat- és 

hatáskörök) legfontosabb területeit. A szakmai hozzáértés (kompetenciák) biztosítása és folyamatos 

fenntartása, fejlesztése, a jogok és kötelezettségek, a feladatok és felelősség meghatározását, 

megosztását jelenti, amely összefügg a szervezet méretével, felépítésével. A feladatok, és a feladat 

elvégzéséért való felelősség pontos meghatározása mindig, minden szervezet életében fontos 

követelmény, mert e nélkül a szabályos és hatékony munkavégzés elképzelhetetlen. A Körmendi 

Közös Önkormányzati Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) köztisztviselői számára, kiemelt fontossággal 

bír a szervezet felépítésének – azon belül különösen a saját maguk által elfoglalt helyük és szerepük, 

alá- és fölé rendeltségük, tevékenységük más személyekkel, szervezeti egységekkel való 

kapcsolódásának – ismerete. A vezetésnek gondoskodnia kell a Hivatal küldetésének, stratégiai és 

operatív céljainak, a célok teljesítését elősegítő feladatoknak, folyamatoknak és a tevékenységek 

eljárásrendjének szabályozásáról, írásban való rögzítéséről.  



 

III. A Hivatal működését szabályozó dokumentumok  

Ennek eszközeként alkalmazandók a hierarchikus módon egymásra épülő, felülről lefelé haladva 

egyre konkrétabban, egy-egy tevékenységi körre részletes előírásokat megfogalmazó dokumentumok 

amelyek következők:  

1. az alapító okirat  

2. az Ügyrend és mellékletei  

4. a belső szabályzatok, utasítások  

5. a Hivatal valamennyi szervezeti egységének ellenőrzési nyomvonalai  

6. a folyamatleírások  

7. a munkaköri leírások  

1. Az alapító okiratnak kiemelt szerepe van, mert a Hivatal létrehozásának alapvető célját 

(küldetését), fontosabb tevékenységi köreit fogalmazza meg. Az alapító okiratban minden érintett 

számára hozzáférhetően meghatározott célokból és feladatokból vezethetők le a felelős 

szervezetirányítással, felelősségi körökkel szemben támasztott követelmények: A költségvetési szerv 

működése során minden rábízott eszközt és forrást az „Alapító okiratban” rögzített alaptevékenység, 

és azok elérését szolgáló feladatok szabályozott, szabályos, gazdaságos, eredményes és hatékony 

teljesítésére használ fel.  

Az alapító okirat szerint a Hivatal alaptevékenysége:  

A hivatal ellátja a Mötv.-ben és a vonatkozó egyéb jogszabályokban a számára meghatározott 

feladatokat Körmend település vonatkozásában. A hivatal feladatait részletesen a Körmend Város 

Képviselő-testülete által jóváhagyott Ügyrend tartalmazza.  

A hivatal állami feladatként ellátandó alaptevékenysége az államigazgatási ügyek döntésre való 

előkészítésével és végrehajtásával kapcsolatos feladatok ellátása. Önkormányzatok és jogi személy 

társulások igazgatási tevékenysége. A képviselő-testület, a bizottságok működésével kapcsolatos 

döntések előkészítése, adminisztratív feladatok ellátása, képviselő-testületi döntések végrehajtása.  

A hatásköri jogszabályokban meghatározott államigazgatási feladatok ellátása Körmend Város 

közigazgatási területén. Egyéb általános feladatok között a hivatal a választásokkal kapcsolatos 

feladatok végzésében a polgármester és a jegyző által meghatározottak szerint közreműködik. Ellátja 

Körmend Város Önkormányzat teljes pénzügyi-, gazdasági feladatait: a tervezés, pénzkezelés, 

előirányzat-módosítás, számvitel, analitikus nyilvántartás, az információáramlás – szolgáltatás és 

beszámoltatás, továbbá működtetés – felújítás és beruházással kapcsolatos feladatokat.  

Ellátja az önkormányzat által fenntartott, illetve jogi személy társulások által fenntartott költségvetési 

szervek, intézmények azon pénzügyi és gazdasági feladatait, amely az alapító okiratok szerint nem 

feladata. Ellátja az intézmények külön szabályzat szerinti felügyeleti ellenőrzését.  

2. A szervezeti és működési szabályzat (SZMSZ)  

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. (továbbiakban: Mötv.) 84-86. §-

a alapján az önkormányzat működésére, a polgármester, a jegyző feladat- és hatáskörébe tartozó 

ügyek döntésre való előkészítésével és végrehajtásával kapcsolatos feladatok ellátására működteti a 

Körmendi Közös Önkormányzati Hivatalt. Körmend Város Képviselő- testülete az Mötv. 42. §. (2) 

bekezdésében, 35. § (2) bekezdés a), b), és d) pontjaiban foglalt felhatalmazás, továbbá az 

államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról kiadott 368/2011.(XII. 31.) Kormányrendelet 13. §-



 

ában megfogalmazottak figyelembevételével a Hivatal jelenleg hatályos Ügyrendjét a 19/2014. 

(X.31.)  számú határozattal hagyta jóvá.  

Az Ügyrend és mellékletei a költségvetési szerv szervezeti felépítését, alapvető működési szabályait 

tartalmazza.  

 

IV. A Hivatal szervezete, és működésének rendje  

1. A Hivatal szervezeti tagozódása és jogállása  

1.1. A Hivatal vezetése, felelősségi körük  

1.1.1. A polgármester az Mötv. 67. §. a) és b) pontja tekintetében:  

a.) a képviselő-testület döntései szerint és saját hatáskörben irányítja a hivatalt, 

b.) pályázat alapján határozatlan időre kinevezi a jegyzőt, aljegyzőt,  

c) a jegyző javaslatainak figyelembevételével meghatározza a Hivatal, feladatait az önkormányzat 

munkájának szervezésében a döntések előkészítésében és végrehajtásukban,  

d) a hatáskörébe utalt államigazgatási ügyekben, hatósági jogkörben döntéseket hoz, egyes 

hatásköreinek gyakorlását átruházhatja az alpolgármesterre, jegyzőre, a hivatal ügyintézőjére,  

e) irányítási jogot gyakorol a hivatal felett, ennek keretében a jegyző javaslatára előterjesztést nyújt 

be a képviselő-testületnek a Hivatal belső szervezeti tagozódásának, munkarendjének és 

ügyfélfogadási rendjének meghatározására,  

f) gyakorolja a munkáltatói jogokat a jegyző, aljegyző, a hivatal törzshivatalában foglalkoztatott 

közalkalmazottak, munka törvénykönyve szerinti egyéb foglalkoztatottak, valamint a 

közfoglalkoztatottak tekintetében.  

1.1.2. A jegyző vezeti a Hivatalt. A jegyző ellátja a képviselő-testületek, bizottságok, a települési 

képviselők és a nemzetiségi önkormányzat működésével kapcsolatos igazgatási feladatokat, a 

polgármester hatáskörébe tartozó államigazgatási döntések előkészítését és végrehajtását.  

Ebben a körben:  

a) gondoskodik az önkormányzat működésével kapcsolatos feladatok ellátásáról,  

b) elkészíti a képviselő-testületi ülés, a bizottságok elé kerülő előterjesztéseket,  

c) ellátja a testületek, a bizottságok szervezési és ügyviteli tevékenységével kapcsolatos feladatokat,  

d) tanácskozási joggal részt vesz a testületek, a bizottságok és a nemzetiségi testületek ülésein,  

e) törvényességi észrevételt tehet a szavazás előtt az előterjesztés vitájában  

f) gondoskodik a testületi ülés jegyzőkönyvének elkészítéséről, azt a polgármesterrel együtt aláírja és 

15 napon belül megküldi a Baranya Megyei Kormányhivatal vezetőjének,  

g) rendszeresen tájékoztatja a polgármestert, a képviselő-testületeket, a bizottságokat és 

nemzetiségi önkormányzat képviselő-testületét, az önkormányzat munkáját érintő jogszabályokról, a 

hivatal munkájáról és az ügyintézésről,  

h) évente egyszer beszámol a képviselő-testületek előtt a közös önkormányzati hivatal munkájáról és 

az ügyintézésről.  

A jegyző államigazgatási és egyéb vezetői feladatai:  

a) döntésre előkészíti a polgármester hatáskörébe tartozó államigazgatási ügyeket,  

b) ellátja a jogszabályban előírt államigazgatási feladatokat és hatósági hatásköröket,  

c) dönt a hatáskörébe utalt ügyekben,  



 

d) ellátja az államigazgatási tevékenység egyszerűsítésével, korszerűsítésével kapcsolatos 

feladatokat,  

e) szervezi a jogi felvilágosító munkát,  

f) összehangolja a hivatal munkáját,  

g) képviseli a hivatalt, 

h) gyakorolja a munkáltatói jogokat a hivatalnál a közszolgálati tisztviselők jogállásáról szóló törvény 

hatálya alá tartozó köztisztviselők, ügykezelők, fizikai alkalmazottak, közfoglalkoztatottak, illetve 

egyéb jogviszonyban foglalkoztatottak tekintetében a hivatalt létrehozó megállapodást figyelembe 

véve az alábbiak szerint:  

- a köztisztviselő kinevezéshez, vezetői megbízáshoz, felmentéshez, a vezetői megbízás 

visszavonásához, jutalmazáshoz – a székhely önkormányzat polgármestere által meghatározott 

körben – a polgármester egyetértése szükséges.  

- Körmend város polgármestere munkaügyi iratra rávezetésével történő írásbeli egyetértése 

szükséges a Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselő személyi illetményének megállapításához.  

1.2. A Hivatal belső szervezeti tagozódása:  

Iroda: a hivatal szervezeti egysége, az irodák számát és elnevezését a Képviselő-testület SZMSZ-ében, 

a feladatait, működését a hivatal Ügyrendjében állapítja meg. Az irodavezetőket az irodák 

vezetésével határozott ideig (vezetői megbízás visszavonásáig) a székhely település 

polgármesterének egyetértésével a jegyző bízza meg.  

Jogállása alapján osztálynak megfelelően irodát alkot:  

- Közszolgálati Iroda  

- Városfejlesztési és Építéshatósági Iroda  

- Pénzügyi Iroda 

Ügyintéző: a munkaköri leírásban foglaltaknak megfelelően a jegyző feladat-, és hatáskörébe tartozó 

ügyeket érdemi döntésre előkészíti – felhatalmazás esetén – kiadmányozza, eljár mindazokban az 

ügyekben, amellyel felettese megbízza.  

A Hivatal belső szervezeti egységei az irodák, amelyek önálló jogi személyiséggel nem rendelkeznek.  

1.3. Az irodavezető:  

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

b) gondoskodik az iroda feladat és hatásköri jegyzékének, s az ehhez kapcsolódó munkaköri leírások 

naprakészen tartásáról,  

c) felelős az iroda feladatkörébe tartozó, illetve esetenként a jegyzőtől kapott utasítások szakszerű 

döntés-előkészítéséért, határidőben történő végrehajtásáért,  

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

e) gondoskodik a feladatkörébe tartozó testületi előterjesztések elkészítéséről,  

f) köteles részt venni a képviselő-testület ülésén, meghívás alapján a bizottsági üléseken, 

akadályoztatása esetén helyettesítéséről gondoskodni,  

g) kapcsolatot tart a szervezeti egység működését elősegítő külső szervekkel,  

h) felelős a képviselő-testület irányítása alatt álló, az iroda feladatköréhez tartozó intézmények 

törvényes működtetéséért, előkészíti az intézményvezetők kinevezésével, munkaviszony 

megszüntetésével és az egyéb munkáltatói jogkörök gyakorlásával kapcsolatos döntéseket, 

intézkedéseket,  



 

i) közreműködik az intézmények irányításával kapcsolatos döntések, intézkedések előkészítésében, a 

végrehajtás megszervezésében,  

j) gyakorolja – átruházott jogkörben – az iroda köztisztviselői felett külön jegyzői utasításban foglaltak 

alapján az egyéb munkáltatói jogokat, elkészíti minden év április 30.-ig az osztályára vonatkozó éves 

szabadságolási tervet,  

k) beszámol a tisztségviselőknek az iroda tevékenységéről,  

l) gondoskodik a vezetése alatt működő irodánál a hivatal ügyfélfogadási és munkarendjére 

vonatkozó szabályok hatályosulásáról, a munkafegyelem betartásáról,  

m) felelős az irodák közötti folyamatos tájékoztatás, illetve információáramlásért, az egységes hivatal 

munkáját erősítő, az egyes irodák működését biztosító kapcsolattartásért.  

1.4. A köztisztviselők  

az ügyintézés során a következő általános követelményeket kötelesek betartani:  

a) az ügyintézés során minden esetben biztosítani kell a törvényesség megtartását,  

b) alapvető követelmény a gyorsaság, a szakszerűség, a bürokrácia mentesség, a határidők betartása,  

c) a törvényesség szellemében biztosítani kell az állampolgári jogokat és kötelességeket, az ügyfelek 

érdekében méltányosan kell eljárni,  

d) elsődleges cél: az önkormányzati érdekek feltárása és érvényre juttatása,  

e) az ügyintézők kötelesek munkájuk során egymással hatékonyan együttműködni és az ügyfelek 

részére – jogaik biztosítása érdekében – a megfelelő felvilágosítást és tájékoztatást megadni,  

f) a hivatal köztisztviselőit a tudomására jutott állami, szolgálati és üzleti (magán) titok tekintetében 

titoktartási kötelezettség terheli. E titoktartási kötelezettség az adatvédelemről szóló törvény 

rendelkezéseinek figyelembevételével kiterjed az ügyfél személyiségi jogainak a védelmére is. A 

titoktartási kötelezettség a közhivatal betöltése után is fennáll.  

1.5. A hivatali dolgozó minden olyan adatot, információt és tényt köteles a jegyző tudomására hozni, 

amely az előbbi kötelezettséget befolyásolja.  

1.6. A közszolgálati tisztviselőkről szóló törvény helyi végrehajtásának szabályait külön önkormányzati 

rendelet tartalmazza.  

2. Munkakörök, ügyfélfogadás, munkaidő  

2.1. A Hivatali szervezet alapegységei a munkakörök. A munkakörök jegyzékét a szervezeti egységek 

vezetőinek bevonásával a jegyző készíti el és aktualizálja.  

2.2. A munkakörök ellátására vonatkozó előírásokat a munkaköri leírások tartalmazzák, melynek 

elkészítéséért és naprakészségéért az irodavezetők felelősek. Az irodavezetők munkaköri leírásának 

elkészítéséért és naprakészségéért a jegyző felelős. A munkaköri leírás tudomásul vételét a 

munkakört betöltő dolgozó aláírásával igazolja. A köztisztviselő köteles a jegyző vagy a közvetlen 

munkahelyi vezetőjének utasítására a munkakörébe nem tartozó feladatokat is átmenetileg ellátni. A 

munkaköri leírásokat a köztisztviselők személyi anyaga tartalmazza.  

2.3. A Hivatal ügyfélfogadási rendet, továbbá a hivatali munkaidőt a Hivatal ügyrendje tartalmazza. 

2.4. Meghatározott feladat ellátására, vagy meghatározott időszakra, a jegyző, vagy az irodavezető 

(irodavezető esetében a jegyző) a hivatali munkarendtől eltérő munkarendet határozhat meg, illetve 

a dolgozó kérésére az általános munkarendtől eltérő munkabeosztást engedélyezhet.  

2.5. Irodánként jelenléti ívet papír alapon kell vezetni. A munkaidő kezdetekor és befejezésekor a 

hivatal valamennyi dolgozója a jelenléti ívet kézjegyével tartozik ellátni, megjelölve az érkezés, ill. a 



 

távozás időpontját. A dolgozó szabadságnapjairól, hivatalos kiküldetéseiről, valamint a betegség 

miatti távolléteiről nyilvántartást készül. Betegség miatt a munkahelytől távolmaradó dolgozó 

betegségét haladéktalanul köteles telefonon, személyesen, illetve hozzátartozója útján bejelenteni. A 

dolgozó köteles az irodavezetőnek (irodavezető esetében a jegyzőnek) az erre vonatkozó orvosi 

igazolást bemutatni, aki tudomásulvételét azon aláírásával jelzi, és az igazolást továbbítja a 

munkaügyi ügyintéző részére.  

2.6. Hivatali ügyben való távozást a dolgozó az irodavezetőnek köteles bejelenteni, megjelölve a 

visszaérkezés várható időpontját. Magánügyben való távozást, indokolt esetben az irodavezető, 

irodavezetők esetében a jegyző engedélyez.  

2.7. A köztisztviselő kiküldetése, illetve külszolgálat teljesítése a jegyző előzetes engedélye alapján 

történhet. A dolgozó kiküldetése során felmerülő költségek elszámolása utólag történik. Az 

útiszámlákat az irodavezető, az irodavezetők és az aljegyző esetén a jegyző igazolása után lehet 

számfejteni.  

3. A képviselet rendje  

3.1. A Hivatal képviseletét a jegyző, akadályoztatása esetén az aljegyző, annak akadályoztatása 

esetén a Közszolgálati Iroda vezetője látja el. Az eseti képviselettel a Hivatal köztisztviselője is 

megbízható.  

3.2. A képviseleti jogot a feladat ellátása során viselt döntési, illetve végrehajtási felelősség körében  

– a törvény, kormányrendelet és önkormányzati rendelet által telepített saját hatáskör,  

– az átruházott hatáskör,  

– a kiadmányozási jogkör gyakorlója látja el a tevékenység gyakorlásával kapcsolatos feladatokban.  

3.3. A belső szervezeti egység vezetője képviseleti joggal rendelkezik az általa irányított szervezet 

szakmai munkájával összefüggő munkakapcsolatban.  

3.4. A Hivatal jogi képviseletét a jegyző, vagy az általa megbízott aljegyző látja el. Az önkormányzatot, 

illetve szerveit érintő perben meghatalmazottként eljárhat a jegyző, aljegyző, illetve az önkormányzat 

által megbízott ügyvéd.  

3.5. A sajtó és egyéb médiaszolgáltató előtti képviseletre (nyilatkozattételre) a polgármester és a 

jegyző jogosultak. 

3.6. A képviseleti jog megadásáról, visszavonásáról, illetve megszűnéséről a polgármester, illetve a 

jegyző írásban értesíti a kijelölt köztisztviselőt.  

4. Az aláírás, a kiadmányozás rendje és az irat fogalma  

4.1. A képviseleti jognak a hivatal Ügyrend szerinti gyakorlói a képviselet körében, valamint az 

átruházott hatáskörökben és átadott kiadmányozási jogkörben eljárók aláírási jogot gyakorolnak. Az 

e körben gyakorolt aláírási jog nem terjed ki a külön szabályozott kötelezettségvállalási és 

utalványozási jogokra.  

4.2. Az aláírási jog a feladat ellátása során hozott döntések (határozat vagy végzés), illetve a megtett 

intézkedések és egyéb iratok (levelek, jelentések, beszámolók, összeállítások, tervek, kimutatások, 

egyéb szakanyagok stb.) egyszemélyi aláírását jelenti.  

4.3. Irat: minden olyan írott szöveg, számadat (számsor), térkép, tervrajz, kép-, és hangfelvétel, gépi 

feldolgozású adathordozó és ilyen módon tárolt és feldolgozott anyag, amely a hivatal tevékenységét 

érintően bármely anyagon, alakban, vagy felhasználásával keletkezett.  



 

4.4. a kiadmányozási jog: az írásbeli intézkedés (kiadmány) aláírása a kiadmányozás. A kiadmányozás 

az ügyben történő érdemi döntésre ad felhatalmazást. A kiadmányozási jog magában foglalja az 

érdemi döntést, a döntés kialakításának, valamint az ügyirat irattárba helyezésének jogát és 

kötelezettségét. A kiadmányozott irat tartalmáért, valamint alakiságáért a kiadmányozó felelős. A 

kiadmányozó az intézkedést saját kezűleg írja alá, (névbélyegző nem használható), keltezéssel látja el, 

és az aláírása mellett az általa használt hivatalos bélyegző lenyomatával látja el.  

4.5. Külső szervhez, vagy személyhez iratot, kiadmányt csak az adott ügyben kiadmányozási joggal 

rendelkező aláírásával (külső kiadmányozás) lehet továbbítani, kiadni. Küldő kiadmánynak minősül a 

hivatal köztisztviselői, és munkavállalói jogkörben kiadmányozott és átadott irat is.  

4.6. Az átruházott kiadmányozási jog tovább nem delegálható. Az átruházás nem érinti a hatáskör 

címzettjének személyét és felelősségét.  

4.7. A jegyzői feladatokat, valamint a polgármester feladat- és hatásköreit a Hivatal egyes szervezeti 

egységei látják el a mindenkor hatályos hatásköri törvény alapján. A hatáskört a jegyző gyakorolja, 

úgy, hogy az egyes szervezeti egységek vezetői az Ügyrend mellékletében szabályozott kiadmányozás 

rendje szerint, a „Dr. Stepics Anita jegyző nevében és megbízásából” megjegyzéssel a 

kiadmányozásra feljogosított írja alá. Egyéb, a polgármester által átadott kiadmányozási jogkörben 

keletkezett iratot a kiadmányozást gyakorló aláírásával és hivatali beosztásával kell kiadmányozni. 

5. Hivatali eljárások szabályozása és az ügyintézési határidők megállapításának rendje  

5.1. A Hivatali munkafolyamatok szabályozása – az érintett irodavezetők közreműködésével – a 

jegyző feladatköre.  

5.2. A munkafolyamatok szabályozásának szükségességét jogszabály vagy a jegyző írja elő. A jegyző 

szükség szerint megtartott irodavezetői munkaértekezleten értékeli a Hivatal munkáját, továbbá 

tájékoztatást ad az irodavezetőknek a következő időszak feladatiról.  

5.3. Az önkormányzati hatósági ügyintézési folyamatok szabályozása keretében az ügyintézési 

határidő tekintetében a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 

mindenkor hatályos törvény (jelenleg 2004. évi CXL. törvény: Ket.) előírásai az irányadók.  

6. Helyettesítés és a munkakör átadás-átvétel rendje  

6.1 A helyettesítés, a munkakör átadás-átvétel szabályozásának célja a feladatok ellátásának, 

valamint az irányító tevékenység folyamatosságának biztosítása. Helyettesítésre a vezető vagy a 

hatáskörgyakorló tartós távolléte esetén – pl. betegség, szabadság, egyéb akadályoztatás – kerül sor.  

6.2. Az állandó helyettesítés rendje a következő:  

- a jegyző helyettesítését az aljegyző látja el,  

- az irodavezetők helyettesét a jegyző által kijelölt kijelölt személy látja el,  

- a hatáskört gyakorló helyettesét a jegyző az irodavezetők véleményének kikérésével határozza meg.  

A vezetők helyettesítését a kinevezési okmányban, valamennyi helyettesítést a munkaköri leírásban 

kell rögzíteni. Az állandó helyettesítési megbízásokat az Ügyrend melléklete tartalmazza.  

6.3. A helyettesítést ellátó személy a helyettesítést követően a helyettesített vezetőt minden 

lényeges eseményről, a munkavégzés körülményeiről részletesen tájékoztatni köteles.  

6.4. A helyettesítőt a helyettesítés során hozott intézkedésért, végzett tevékenységért ugyanaz a 

felelősség terheli, mint a helyettesítettet.  

6.5. A munkakör átadás-átvételre a jegyző által meghatározott körben és személyi változás esetén 

kerül sor.  



 

6.6. A munkakört a jegyző által megjelölt személynek kell átadni.  

6.7. a munkakör átadás-átvétel jegyzőkönyvben kell rögzíteni az alábbiak szerint: 

- átadásra kerülő munkakör szakmai feladata, munkaköri leírása,  

- a folyamatban lévő fontosabb feladatok felsorolását, végrehajtásuk helyzetéről, eredményéről, a 

szükséges teendőkről való tájékoztatást,  

- átadásra kerülő iratok, utasítások, bélyegzők, tervek, szabályzatok, nyilvántartások stb.,  

- átadónak és átvevőnek a jegyzőkönyv tartalmával kapcsolatos észrevételeit,  

- az átadás helyét, idejét, kezdő napját, és az aláírásokat.  

7. Szabadság engedélyezése  

7.1. A szabadság kiadására - irodánként - minden év április 30.-ig éves szabadságolási tervet kell 

készíteni. A szabadságnak az esedékesség évében történő kiadása a munkáltató felelőssége  

7.2. Szabadság igénybevételét egy nappal az igénybevételt megelőzően be kell jelenteni a jegyzőnek 

és az irodavezetőnek, aki a szabadság nyilvántartás vezetéséről gondoskodik. Külön indokolt esetben 

a szabadság soron kívül is engedélyezhető.  

8. Vezetői munkaértekezlet  

8.1. A hivatali munka hatékonyságának növelése, feladatok meghatározása, megosztása, teljesítésük 

ellenőrzése érdekében, továbbá a hivatal irányítási feladatainak összehangolására Körmend Város 

Polgármestere és jegyzője vezetői, és munkaértekezletet hívnak össze, melyen az önkormányzati 

intézmények vezetői is részt vesznek a polgármester által meghatározott alkalmak szerint.  

8.2. A vezetői és a munkaértekezletek témái különösen: az időszerű vezetési feladatok 

meghatározása, új feladatok indítása, a végrehajtásért felelős személyek, illetve szervezetek 

kijelölése, a végrehajtás ellenőrzése és értékelése, a munkavégzés koordinálása, prioritások 

meghatározása, a döntések előkészítése, a feladatok végrehajtása feltételeinek biztosítása.  

8.3. Szükség szerint, de havonta legalább 2 alkalommal vezető munkaértekezletet kell tartani. 

Munkaértekezleten átfogóan, értékelni kell a hivatal tevékenységét, ellenőrizni kell az önkormányzati 

döntések határidőben történő végrehajtását, meg kell határozni a következő időszak fontosabb 

feladatait, tennivalóit. A vezetői munkaértekezleten Körmend Város Polgármestere, jegyzője, 

aljegyzője, a hivatal irodavezetői, valamint intézményvezetői vesznek részt. A munkaértekezletről 

írásbeli emlékeztetőt kell készíteni, az elhangzott feladatok, annak felelősei, valamint a 

végrehajtására megállapított határidő rögzítésével.  

9. Körmendi Közös Önkormányzati Hivatal bélyegzői  

9.1. A hivatali bélyegzők használatáról külön szabályzat rendelkezik. A hivatal kör alakú bélyegző: 

közepén a Magyarország címere helyezkedik el, a köríven a következő felirat olvasható:  

a) Körmendi Közös Önkormányzati Hivatal  

b) Körmend Város Jegyzője  

9.2. Anyakönyvi iratokon kör alakú, a Magyar Köztársaság címerével ellátott következő szövegű 

bélyegzőket kell használni:  

a) Anyakönyvvezető Körmend 

9.3. Téglalap alakú bélyegző (fejbélyegző) következő felirattal:  

a) Körmendi Közös Önkormányzati Hivatal 9900 Körmend, Szabadság tér 7.  

9.4. A Magyarország címerét is tartalmazó bélyegzőkről a jegyző megbízottja bélyegző nyilvántartást 

vezet, mely a bélyegzőlenyomat mellett tartalmazza az átvételi dátumot, és az átvevő beosztását és 



 

aláírását is. Az így átadott/átvett bélyegzőket sorszámmal kell ellátni, elvesztésüket haladéktalanul be 

kell jelenteni a jegyzőnek.  

10. A Hivatal gazdálkodása, feladatai  

10.1. A hivatal gazdasági szervezettel rendelkezik.  

10.2. A hivatal működési költségét az állam – az adott évi központi költségvetésről szóló törvényben 

meghatározott mértékben és a hivatal által ellátott feladataikkal arányban – finanszírozza, melyet a 

székhelytelepülés e célra elkülönített számlájára folyósít.  

10.3. A hivatal költségvetését és zárszámadását a Körmendi Közös Önkormányzati Hivatal Pénzügyi 

Irodája készíti el az Áht. és más jogszabályokban foglaltak szerint.  

10.4. Körmend Város Önkormányzatának költségvetését és az azzal kapcsolatos könyvelési, 

adminisztrációs feladatokat a hivatal Pénzügyi Irodája készíti el az Áht és más vonatkozó ágazati 

jogszabályokban foglaltak szerint.  

10.5. Vagyonnyilatkozat tételre kötelezett köztisztviselői beosztások felsorolását az Ügyrend 

melléklete tartalmazza.  

10.6. Hivatal a képviselő-testület működésével kapcsolatban:  

a) Az irodák ügykörét érintő testületi előterjesztéseket, határozattervezeteket és önkormányzati 

rendelettervezeteket elkészítik, s vizsgálja azok törvényességét,  

b) Nyilvántartja a képviselő-testületek rendeleteit, határozatait,  

c) Végrehajtja a képviselő-testületek rendeleteit, határozatait,  

d) Részt vesz az önkormányzati képviselők interpellációinak (kérdéseinek) kivizsgálásában azokra, a 

vonatkozó hatályos jogszabályok szerinti válaszadásban.  

e) Biztosítja az önkormányzati képviselők számára a munkájukhoz szükséges tájékoztatást és ügyviteli 

közreműködést.  

f) Az önkormányzati képviselő közérdekű bejelentésére az Mötv-ben foglalt határidőn belül érdemi 

választ ad,  

g) Ellátja a képviselő-testületek munkájával kapcsolatos egyéb nyilvántartási, ügyviteli és 

adminisztrációs feladatokat,  

h) Ellátja a képviselő-testületek és a tisztségviselők kapcsolatrendszerének működését elősegítő 

feladatokat (sajtó, nemzetközi kapcsolatok stb.).  

i) Segíti a képviselő-testületek által különböző szervekbe, szervezetekbe (alapítvány, gazdasági 

társaságokba, önkormányzati szövetségekbe stb.) a város önkormányzati képviseletébe delegáltak 

munkáját, megszervezi igény szerint tájékoztatásukat.  

10.7. A Hivatal a képviselő-testület bizottságainak működésével kapcsolatban:  

a) A testületi előterjesztésekkel kapcsolatban kikéri az SZMSZ- ben és a munkatervben meghatározott 

illetékes bizottságainak véleményét,  

b) Elősegíti a bizottságok működését, biztosítja a működéshez kapcsolódó ügyviteli igények 

kielégítését.  

c) Megszervezi a bizottsági előterjesztések, jelentések, beszámolók szakmai előkészítését.  

d) Szakmailag véleményezi a bizottságokhoz érkező kérelmeket, javaslatokat.  

e) Szervezi a bizottsági döntések végrehajtását.  

10.8. Megállapodás alapján segíti a településen a helyi nemzetiségi önkormányzatok működését, 

ellátja a nemzetiségi képviselő-testület gazdálkodási és ügyviteli teendőit. A hivatal köztisztviselőinek 



 

kötelessége a nemzetiségi önkormányzat munkáját segíteni, részükre a szükséges felvilágosítást, 

szakmai tájékoztatást megadni.  

10.9. Részt vesz az önkormányzati intézményekkel kapcsolatos felügyeleti, irányítási, ellenőrzési, 

gazdálkodási feladatok ellátásában.  

10.10. Pénzügyi, gazdálkodási, vagyonkezelési, intézményi gazdálkodás ellenőrzési feladatkörökben:  

a) Gondoskodik a hivatal belső gazdálkodásának megszervezéséről, beleértve a létszám és 

bérgazdálkodást, valamint az intézményi pénzellátást.  

b) Összehangolja az intézményi tervezést, beszámoltatást, s ellenőrzi az intézményi gazdálkodást.  

c) Irányítja az intézmények számviteli munkáját.  

d) Közreműködik a költségvetés tervezésében.  

e) Előkészíti, illetve bonyolítja a beruházási, felújítási feladatokat és segíti az intézmények ez irányú 

munkáját. 

f) Ellátja az önkormányzatok ingatlanvagyonával, vagyoni érdekeltségeivel és egyéb vagyonával 

összefüggő közgazdasági, pénzügyi és jogi feladatokat.  

g) Közreműködik az önkormányzati vállalkozások szervezésében.  

h) Közreműködik a pályázatok előkészítésében, végrehajtásában, ellenőrzésében és elszámolásában.  

10.11. Kapcsolatot tart más államigazgatási és önkormányzati hivatali szervekkel.  

10.12. Közreműködik az országgyűlési, helyhatósági, nemzetiségi önkormányzati és Európa 

Parlamenti képviselői választások, országos és helyi népszavazások lebonyolításában.  

10.13. Biztosítja a Hivatal működésének technikai feltételeit, s ellátja az ügyirat-kezelési 

tevékenységet.  

10.14. Közreműködik központi jogszabályok által feladatkörébe utalt védelmi és katasztrófavédelmi 

feladatok ellátásában.  

10.15. Eleget tesz az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi 

CXII. törvény és végrehajtási rendeleteiben előírt, a közérdekű és közérdekből nyilvános adatok 

közzétételére vonatkozó kötelezettségének. A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények 

teljesítésének rendjéről szóló szabályzatot az SZMSZ melléklete tartalmazza.  

11. A Hivatal államigazgatási feladatai  

11.1. A hivatal köteles a képviselő-testületi, a polgármester és a jegyző államigazgatási (hatósági) 

hatásköreit az államigazgatási eljárás általános szabályai és a vonatkozó anyagi jogszabályok 

előírásainak megfelelően előkészíteni.  

11.2. Végzi mindazokat a döntés előkészítési és végrehajtási feladatokat, amelyeket a Mötv, az 1991. 

évi XX. törvény (hatásköri törvény), illetve az utóbbi által kapott felhatalmazás alapján kiadott 

jogszabályok, amelyek a helyi önkormányzatok és szervei részére feladat – és hatásköröket 

állapítanak meg.  

 

V. A Hivatal belső szervezeti egységeinek feladatai  

A Hivatal irodái feladataikat előkészítő, végrehajtó jelleggel, illetve államigazgatási ügyekben minden 

esetben a hatáskör címzettjének nevében eljárva látják el.  

1. Közszolgálati Iroda 

1.1 Népjóléti igazgatás (ezen belül Szociális hatáskörök) 

- helyi szociális rendeletből adódó feladatok  



 

1.2 Polgári törvénykönyv rendelkezéseiből eredő feladatok 

- hagyatéki ügyek, 

- tartási szerződéssel kapcsolatos tennivalók,  

- birtokvitás ügyek. 

1.3 Belügyi igazgatás 

- állampolgársági ügyek, 

- anyakönyvi ügyek: születéssel, házasságkötéssel, halálesettel, névviseléssel kapcsolatos 

ügyek, 

1.4 Ipari és kereskedelmi feladatok 

- ellátja a vállalkozásokkal, az üzletek működésével, a szeszesital és dohányáruk árusításával, a 

fizetővendéglátással, a kereskedelmi szálláshelyek, a vendéglátó-ipari üzletekkel, azok 

működésével kapcsolatos feladatokat, együttműködik az illetékes kamarákkal, 

- hitelesíti a vásárlók könyvét, 

- szükség esetén visszavonja az üzletek működési engedélyét, elrendeli azok bezárását, 

korlátozza az üzletek éjszakai nyitva tartását,  

- kiadja a telepengedélyeket, 

- gondoskodik a vásárok és piacok rendezéséről, működtetéséről,  

- vezeti a jogszabályokban előírt nyilvántartásokat, 

- elvégzi a jogszabályokban előírt ellenőrzéseket. 

1.5 Képviselő-testület működéséhez kapcsolódó feladatok 

- gondoskodik a képviselő-testületi ülések kapcsán az előterjesztések megküldéséről,  

- jegyzőkönyvet készít a képviselő-testület üléseiről 

- nyilvántartja a testületi döntéseket, megszervezi a testület által hozott határozatok 

végrehajtását, 

- összegyűjti a képviselő-testület és a bizottságok üléseiről készült jegyzőkönyveket, 

- elkészíti, és a törvényes határidőben felterjeszti a testület jegyzőkönyvét a Vas Megyei 

Kormányhivatalhoz, 

- gondoskodik a testület által hozott rendeletek, általános érvényű határozatok kihirdetéséről,  

- kapcsolatot tart a közös hivatal belső szervezeti egységeivel, 

- lakosság és a közös hivatal kapcsolattartásának szervezése,  

- kapcsolatot tart a helyi civil szervezetekkel, 

- közreműködik a testületi előterjesztések előzetes törvényességi vizsgálatában,  

- közreműködik a közös hivatal belső törvényességi ellenőrzésében,  

- közreműködik az önkormányzati rendeletalkotás előkészítésében,  

- szervezi és irányítja az informatikai feladatokat, 

- biztosítja az ügyintézés egyszerűsítését segítő gépi feldolgozási rendszer kialakítását,  

- a jegyző által meghatározott rendszerek tekintetében ellátja a rendszer és adatgazda 

feladatokat, illetve felügyeletet, 

- elvégzi a közös hivatal valamennyi szervezeti egységének igénye szerint a sokszorosítási 

feladatokat, 

- külső megrendelők igénye szerint bér-másolást végez a nyomda szabad kapacitása erejéig, 

- ellátja a tisztségviselők adminisztrációs tevékenységével kapcsolatos feladatokat. 



 

1.6 Egyéb helyi rendeletekből adódó feladatok 

- lakáscélú támogatásokról szóló helyi rendelet végrehajtása (kamatmentes kölcsön kérelmek), 

- ellátja a nemzetközi kapcsolatok szervezése területén a tisztségviselőktől esetenként reá 

bízott feladatokat, 

- közreműködik a polgármester polgári védelmi és katasztrófa-elhárítási, továbbá 

közbiztonsági feladatai ellátásában,  

- gondoskodik az óvodáskorú gyermekek nyilvántartásáról, felvételével kapcsolatos 

jogorvoslati ügyek intézéséről, 

- közreműködik az önkormányzat által fenntartott oktatási, művelődési, közművelődési 

intézmények létesítésével, átszervezésével, irányításával, működésével kapcsolatos 

feladatok, az erre irányuló testületi előterjesztések előkészítésében, 

- közreműködik az önkormányzat művelődéspolitikai célkitűzések érvényesítésében, 

- ellátja az önkormányzat által vállalt sportfeladatok szervezését. 

1.7 Egyéb feladat 

Elkészíti a Társadalmi Ügyek Bizottsága üléseiről készülő jegyzőkönyveket. 

1.8 Az Iroda együttműködik a Szociális Szolgáltató és Információs Központtal, melynek során 

- az irodavezető rendszeresen tájékoztatja az intézmény vezetőjét a képviselő-testület, az 

Társadalmi Ügyek Bizottsága intézményt érintő döntéseiről,  

- gondoskodik az intézmény kérelmeinek a Társadalmi Ügyek Bizottsága elé terjesztéséről,  

- rendszeres munkakapcsolatban van az intézménnyel a szociális étkeztetés, házi gondozás, 

Idősek Klubja igénybevételével kapcsolatos javaslattétele során. 

- együttműködik a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálattal. Ennek során:  

- rendszeres tájékoztatást ad a védelembe vett gyermekekről, 

- környezettanulmányra felkéri a szolgálatot. 

2. Pénzügyi Iroda 

2.1 Tervezési feladatok 

A költségvetési törvény előkészítéséhez, a szabályozás alapjául szolgáló normatívák és a normatív 

állami támogatás kialakításához információ készítése. Ennek tartalma a normatívák alapjául szolgáló 

mutatószámok alakulása, melyeknek az intézmények statisztikai adatszolgáltatásain és a népesség-

nyilvántartás adatain kell alapulniuk.  

Költségvetési koncepció előkészítése: 

- a költségvetési koncepció összeállítása előtt az önkormányzat és a költségvetési szervek 

következő költségvetési évre vonatkozó feladatainak áttekintése, 

- az önkormányzat és az intézmények várható bevételi forrásainak számbavétele, 

- az intézményvezetőkkel és a nemzetiségi önkormányzat (Nemzetiségi Roma Önkormányzat) 

elnökével való egyeztetés előkészítése, 

- a koncepció tervezetének az önkormányzati bizottságokkal való tárgyalás előkészítése, 

- az egyeztetések és a bizottsági vélemények ismeretében, illetve azokkal együtt a koncepció 

véglegesítése, amelyet a polgármester terjeszt a képviselő-testület elé. 

A költségvetés összeállításának előkészítése: 



 

- a költségvetési kiadások és költségvetési bevételek előirányzatának kidolgozása – az 

önkormányzat és intézményei vonatkozásában – a költségvetési évre és a gördülő tervezés 

keretében a költségvetési évet követő két évre, 

- a költségvetés finanszírozási tervének kidolgozása a finanszírozási bevételek és a 

finanszírozási kiadások – finanszírozási eszközök szerinti – meghatározásával a költségvetési 

évre és a gördülő tervezés keretében a költségvetési évet követő két évre vonatkozóan, 

- az önkormányzat és intézményei létszámkeretének kidolgozásában közreműködik,  

- az intézmény feladatait jellemző mutatószámok és normatív hozzájárulásokhoz kapcsolódó 

mutatószámok kidolgozása a költségvetési évet követő két évre vonatkozóan. 

A költségvetési rendelet-tervezet összeállításával kapcsolatos teendők: 

- az előző évi költségvetés teljesített adatainak figyelembe vétele, 

- a várható bevételek számításba vétele forrásonként: 

- önkormányzat és intézményei saját bevételek, 

- átvet pénzeszközök és visszatérülések, ezen belül az Egészségbiztosítási Alap támogatása, 

- a költségvetési törvényben jóváhagyott állami hozzájárulás, átengedett bevételek, 

- hitelből, kötvényből származó bevétel, tőke jellegű és egyéb bevétel, 

- a működési, fenntartási előirányzatok az önállóan és részben önállóan gazdálkodó 

költségvetési szervenként, kiemelt előirányzatonként részletezve, 

- a közös hivatal és az önállóan, valamint részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervek 

létszámkeretében bemutatása, 

- felújítási előirányzatok célonként,  

- felhalmozási kiadások feladatonként, 

- a közös hivatal költségvetése feladatonként,  

- a többéves kihatással járó feladatok előirányzatai éves bontásban, 

- a működési és a felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok mérlegszerű, egymástól 

elkülönített bemutatása,  

- elkülönítetten a kisebbségi önkormányzat (Nemzetiségi Roma Önkormányzat) 

költségvetésének bemutatása. 

A költségvetési rendelet-tervezetnek 

- a polgármesteri hivatal belső szervezeti egységeivel,  

- az intézményvezetőkkel, 

- az önkormányzat bizottságaival,  

- a kisebbségi önkormányzat (Nemzetiségi Roma Önkormányzat) elnökével, 

- az érdekképviselet szervekkel 

való egyeztetés előkészítése, a vélemények összegzése, a rendelet-tervezetben való figyelembe 

vétele. 

A bizottságok által megtárgyalt, a Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság által véleményezett 

költségvetési rendelet-tervezet – polgármester általi – képviselő-testületi előterjesztésének 

előkészítése.  

A képviselő-testület által meghatározott keretszámok alapján az intézmények tervező munkájának 

megszervezése 

- az intézmények elemi szintű költségvetésének összeállításához intézkedés kiadása 



 

- az elemi szintű költségvetést az intézmények a megadott időpontig készítik el és adják át a 

polgármesteri hivatal gazdasági szervezetének. 

- az intézmények elemi költségvetésének felülvizsgálata. 

A költségvetés módosításához és finanszírozásához kapcsolódó évközi feladatok: 

- a közös hivatal és az intézmények előirányzat módosításainak előkészítése – a 

kezdeményezések alapján – a testületi döntésre. A kiemelt előirányzatok intézményenkénti 

nyilvántartása, 

- finanszírozási terv készítése. 

2.2 Gazdálkodási feladatok 

Az önkormányzat, illetőleg az intézmények költségvetésében megtervezett 

- a működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások, 

- a személyi juttatások, 

- a dologi kiadások, 

- a pénzeszköz átadások,  

- a speciális célú támogatások, 

- az ellátottak pénzbeni juttatásai, 

- a beruházások, fejlesztések és egyéb felhalmozási célú kiadásokkal kapcsolatos operatív 

gazdálkodási teendők ellátása. 

A költségvetési gazdálkodás a feladatok megvalósítását jelenti, a bevételek beszedését és a kiadási 

előirányzatok felhasználását a pénzgazdálkodás szabályozásának megfelelően. 

Bevételekkel kapcsolatos teendők 

- A bevételekkel kapcsolatos szerződések, a költségvetési szervet megillető fizetési 

kötelezettségek (térítési díjak) nyilvántartásba vétele névre szólóan, külön – külön, 

- a bevételek teljesítésének elrendelése. 

- a befizetések nyilvántartásba vétele, teljesítések elszámolása. A bevételek realizálásának 

figyelemmel kísérése, a beszedés érdekében a szükséges intézkedések megtétele 

Kiadásokkal kapcsolatos teendők: 

- A kötelezettségvállalás előkészítése során gondoskodni kell annak jogszerűségéről, arról, 

hogy az megfelelő írásos formában történjen, a forrás rendelkezésre álljon, és hogy a 

leggazdaságosabb racionális megoldás legyen, 

- a kötelezettségvállalások nyilvántartásba vétele, 

- a kötelezettségvállalásban foglaltak érvényesítése, 

- a kifizetés alapjául szolgáló bizonylat alaki és tartalmi szempontból történő vizsgálata, 

- a kiadások teljesítésének elrendelése, az utalványozás. 

A házipénztár kezelése 

A házipénztárt a pénztáros önállóan, teljes anyagi felelősséggel kezeli, a pénz- és értékkezelés 

rendjének szabályozása alapján. 

Bizonylatok előkészítése: 

A banki és házipénztári bizonylatok előkészítése a bevételek és kiadások könyveléséhez. 

Adóalanyi feladatok: 

- az ÁFA-val kapcsolatos ügyintézés, nyilvántartás, bevallások elkészítése és pénzforgalmi 

rendezése, 



 

- az SZJA bevallás érdekében gondoskodni kell arról, hogy valamennyi személyi kifizetésről 

adatszolgáltatás készüljön a MÁK részére. 

2.3 Számviteli feladatok 

A számviteli törvény és a vonatkozó kormányrendeletek, valamint a költségvetési szerv számlarendje 

alapján biztosítani kell az abban foglalt számviteli elvek, eljárások és módszerek betartását, a 

meghatározott számlák alkalmazását. 

A könyvvezetés során gondoskodni kell: 

- a gazdasági események folyamatos és naprakész nyilvántartásáról, 

- az éves és féléves beszámoló megfelelő alátámasztásáról, biztosítva a bevételeknek és 

kiadásoknak a hármas, vagyis az adminisztratív, a funkcionális és a közgazdasági osztályozási 

rendszerben való bemutatását.  

Könyvelési feladatok: 

- a banki és a pénztári bizonylatok, gazdasági események számlaösszefüggéseinek kijelölése, 

kontírozása, 

- a kontírozást követően a könyvelési anyagok számítógépes feldolgozása, 

- a személyi jellegű kifizetésekkel összefüggésben egyeztetés a MÁK-val a könyvelési értesítő 

adatai alapján, 

- a féléves és éves zárás alkalmával a bevételekhez és a kiadásokhoz kapcsolódó év végi 

rendező és zárlati tételek könyvelése, 

- a beszámolók összeállítása előtt a költségvetési előirányzatok és a pénzforgalom egyeztetése 

a főkönyvi kivonattal. 

A költségvetési beszámolók készítésével és a testületi előterjesztéssel kapcsolatos feladatok: 

- meg kell szervezni az intézmények beszámolását és adatszolgáltatását, 

- a polgármesteri hivatal saját gazdálkodásáról beszámoló összeállítása és 

- az önkormányzati szintű beszámoló elkészítése. 

A kormányzati szervek részére a beszámolót a vonatkozó jogszabályban előírt formába és 

tartalommal - a központilag biztosított nyomtatványgarnitúra felhasználásával – évente két 

alkalommal kötelező elkészíteni az önállóan gazdálkodó költségvetési szerveknek. 

Az önkormányzat felügyelete alá tartozó intézmények beszámolójának felülvizsgálata. 

A beszámolók előkészítése a képviselő-testületi tárgyalásra. 

A képviselő-testület évente három alkalommal tárgyalja a gazdálkodásról készített beszámolót: 

- a gazdálkodás első félévi helyzetéről, 

- a háromnegyed-éves helyzetről a következő évi koncepcióhoz kapcsolódva, 

- az éves zárszámadásról. 

A beszámolók bizottsági tárgyalásra való előkészítése. 

( féléves, háromnegyed-éves). 

2.4 Adóügyi feladatok 

A közigazgatási területen az adójogszabályokban hatáskörbe utalt helyi adók és a gépjárműadó és 

adójellegű kötelezettségek megállapítása, nyilvántartása, beszedése, kezelése, behajtás, elszámolás, 

az adóellenőrzéssel, az adózással összefüggő bejelentések, kérelmek intézése, igazolások kiadása, 

valamint az információszolgáltatással kapcsolatos feladatok. 



 

Feladat a helyi adórendelet folyamatos karbantartása, a törvényi változásnak és a megváltozott helyi 

feltételeknek megfelelő szabályozás testületi előterjesztésének előkészítése. 

Részletes feladatok: 

- a helyi adó, gépjárműadó fizetési kötelezettség megállapítása, név szerinti nyilvántartásba 

vétele (adózók számlái), az adókötelezettség megállapításáról az adózók értesítése, I. fokú 

határozatok kiadása, 

- a megállapított adók beszedésének megszervezése, fizetési felhívások kiküldése, a behajtási 

tevékenység folyamatosságának biztosítása,  

- az adózók számláinak naprakész vezetése, az évközi változások átvezetése, adóbefizetések 

könyvelése, hátralékok, túlfizetések megállapítása, a lakóhelyet változtató, elköltözött 

állampolgárok hátralékának átjelentése a lakóhely szerinti illetékes önkormányzathoz, 

- az adózás rendjét szabályozó törvényben foglaltak értelmében a közigazgatási területen levő, 

adófizetésre kötelezettekkel szemben végrehajtási feladatok ellátása, helyszíni eljárással, a 

követelés beszedése érdekében – zálogolási jegyzőkönyv alapján, letiltás, foglalás, ingatlan-

végrehajtás. Méltányossági eljárás, részletfizetési, valamint fizetési halasztási kérelmek 

elbírálásához környezettanulmány felvétele helyszíni eljárással. Ingatlan elidegenítéshez, 

hagyatéki eljáráshoz adóérték-igazolások kiadása.  

Végrehajtási feladatokkal összefüggő ügyiratforgalom közvetlen intézése, 

- méltányossági, részletfizetési, fizetési halasztási engedély, gépjármű adókötelezettségnél 

megállapított mulasztási bírság utólagos igazolása alapján az elsőfokú határozatok kiadása. 

Fellebbezések elbírálásához előkészítő tevékenység, az elsőfokú határozatok felülvizsgálata, 

ellenőrzése, másodfokú döntéshez történő felterjesztése, 

- a helyi adók és a gépjárműadó információs rendszerének működtetése, az adó 

adatfeldolgozás biztosítása, 

- az adóbevételek elszámolása az önkormányzati költségvetéssel és a központi költségvetéssel 

(gépjárműadó esetében), 

- a helyi és a központi adózást érintő információs igények kielégítése, 

- az adónyilvántartásokból az első félév, valamint az év végén zárási összesítőt kell készíteni a 

MÁK közreműködésével. 

2.5 Vagyongazdálkodási feladatok 

A pénzügyi eszközök befektetésével kapcsolatos feladatok. 

A számvitelben nyilvántartott vagyon kezelése, befektetéssel, értékesítéssel kapcsolatos teendők. 

A leltározás megszervezése és lebonyolítása a leltározási szabályzat figyelembe vételével. A felesleges 

vagyontárgyak hasznosításának és selejtezésének megszervezése és bonyolítása vonatkozó 

szabályozás alapján.  

2.6 Egyéb feladatok 

- A számlarend kialakítása a költségvetési szervekre vonatkozó jogszabályok alapján, 

- elszámolás a normatív állami hozzájárulásokkal és a központosított támogatásokkal, 

- közreműködés az önkormányzatot érintő térségi fejlesztési programok kidolgozásában,  

- a körmendi Roma Nemzetiségi Önkormányzat működésével kapcsolatos számviteli és 

pénzügyi feladatok ellátása, 

- az önállóan működő költségvetési szervek könyvvezetési kötelezettségének szabályozása, 



 

- a helyi önkormányzat költségvetési szervei bankszámlájának megnyitása, ill. megszüntetése, 

- az önkormányzat pénzügyi vonatkozású statisztikai adatszolgáltatásának elkészítése, 

- gondoskodás az önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési szervek törzskönyvi 

nyilvántartásáról, a változások bejelentéséről, 

- gondoskodás az önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési szerv számára 

bankszámlanyitásról, ill. megszüntetésről, 

- a társadalombiztosítás által finanszírozott feladatok végrehajtásában való közreműködés. 

- Elkészíti a Pénzügyi és Közbeszerzési Bizottság üléseiről készülő jegyzőkönyveket. 

2.7 Ellenőrzési feladatok 

1. Munkafolyamatba épített ellenőrzés keretében 

a. Gazdálkodási feladatok esetében 

- kötelezettségvállalás ellenjegyzése esetén a jogszerűség 

felülvizsgálata, valamint annak vizsgálata, hogy a kötelezettségvállalás 

megfelelően történ-e (aláírás, fedezet), 

- utalványozás, melyet megelőz a kifizetés alapjául szolgáló bizonylatok 

alaki és tartalmi szempontból történő vizsgálata, 

- a házipénztár ellenőrzését a pénztárellenőr rendszeresen végzi, 

vizsgálja a pénztárjelentést, valamint a pénzkészletet, a pénztári 

alapbizonylatok meglétét, 

- az ÁFA bevallásban szereplő adatok valódiságának egyeztetése a 

kapcsolódó analitikus és főkönyvi nyilvántartásokkal.  

b. Számviteli feladatok esetében 

- a számítógépen feldolgozott adatok figyelemmel kísérése, a számlák előirányzati, teljesítési 

és forgalmi adatainak tartalmi és számszaki ellenőrzése, egyeztetése a kapcsolódó analitikus 

nyilvántartásokkal, 

- a személyi jellegű kifizetésekkel összefüggésben egyeztetés a könyvelési értesítő alapján,  

- a helyi adók és gépjárműadó megállapításával, nyilvántartásával, beszedésével kapcsolatos 

ellenőrzési feladatok 

2. Az intézményi ellenőrzést a mindenkori költségvetési rendeletben hagyja jóvá 

a képviselő-testület, az államháztartásról, az államháztartás működési 

rendjéről szóló törvényben foglaltak figyelembe vételével. 

Helyi rendeletekből adódó feladatok: 

- az éves költségvetésről szóló rendelet végrehajtása, előirányzatok kezelése, finanszírozása, 

- az éves zárszámadásról szóló rendelet végrehajtása, 

- az intézményi étkezési térítési díjakról szóló rendelet végrehajtása. 

További ellenőrzési feladatok az ügyrend mellékletét képező ellenőrzési szabályzatban kerülnek 

meghatározásra. 

2.8 Intézményekkel való kapcsolat 

- a tervezési feladatok irányítása, az intézményvezetőkkel, gazdasági vezetőkkel való 

egyeztetés a feladatokat, tervezhető előirányzatokat illetően, 

- az intézményektől adatok bekérése a normatív felmérésekhez, 



 

- szöveges beszámoló készítése a megadott szempontok alapján a féléves és éves 

gazdálkodásról, az előterjesztéshez kapcsolódóan az intézmények részéről, 

- a MÁK felé történő információ szolgáltatási feladat koordinálása: költségvetési beszámoló, 

féléves és éves beszámoló elkészítésével kapcsolatos feladatok, határidők meghatározása, a 

központi jogszabályban meghatározott pénzforgalmi és mérlegjelentési feladatok 

koordinálása, irányítás, 

- a központosított támogatások pénzügyi lebonyolítása, elszámolása az intézmények 

adatszolgáltatása alapján, 

- finanszírozási területen az előirányzatok és pénzügyi teljesítések lebonyolítása, egyeztetése, 

- intézmények által kezdeményezett előirányzat módosítások felülvizsgálata, képviselő-

testületi előterjesztésre előkészítése,  

- a képviselő-testület által hozott pénzügyi, gazdálkodási vonatkozású rendeletekről, 

határozatokról az intézmények tájékoztatása, 

- az intézményi ellenőrzésekben, könyvvizsgálói jelentésekben foglalt hiányosságok 

megszüntetésére intézkedések megtétele, végrehajtásról tájékoztatás kérése, 

- intézményvezetőkkel, gazdasági vezetőkkel, élelmezésvezetőkkel a tervezési, gazdálkodási, 

számviteli feladatok végrehajtása céljából szükségszerűen megbeszélést tart. 

3. Városfejlesztési és Építéshatósági Iroda 

3.1 Építésügyi igazgatási feladatok 

- gondoskodik az elrendelt tilalom ingatlan-nyilvántartásba való bejegyeztetéséről,  

- ellátja  valamennyi, az illetékességi területéhez sorolt  települések területén az elvi építési, az 

építési-, bontási-, helyreállítási-, használati-mód változást-, használatbavételi-, fennmaradási 

engedélyezési, valamint a hatáskörébe sorolt ellenőrzési feladatokat 

- Körmend város területén, illetve az illetékességi területén ellátja az önkormányzatokat érintő 

saját ügyekben a telekalakítással, kül- és belterülethatár módosításával, az építéshatósági 

kötelezésekkel (bontási, helyreállítási, átalakítási, kerítésépítési munkálatok végzésének a 

tűrése, stb.) ill. ellenőrzéssel kapcsolatos, a műemlék- és helyi védelem alá sorolt épületek 

esetében a szakhatósági feladatokat, 

- folyamatosan vezeti a jogszabályokban előírt építésügybe tartozó tevékenységek ellátásához 

szükséges hatósági- és műszaki nyilvántartásokat. 

3.2 Földművelésügyi feladatok 

- javaslatot tesz a közterületek elnevezésére, gondoskodik azok, valamint a földrajzi nevek 

nyilvántartásba vételéről, 

- ellátja az állattartással, az állategészségüggyel (marhalevél kezelés, állattetemek  elszállítása 

stb.) a veszélyes ebek-, valamint az egyéb veszélyes állatok tartásával kapcsolatos hatósági és 

egyéb feladatokat, vezeti ezek nyilvántartását, 

- engedélyezi az állatpanziók létesítését, 

- gondoskodik az állatok védelmével kapcsolatos jogszabályok betartásáról, betartatásáról. 

- a helyi zárlat elrendelés esetén gondoskodik az ezzel kapcsolatos, szükséges védelmi 

feladatok ellátásáról,  

- engedélyezi, vagy megtiltja a belterületi fák kivágását, a tarlóégetést, a szőlő- és 

gyümölcstelepítést, szükség esetén elrendeli azok kivágását, 



 

- ellátja a vadászattal, vadkárral, ezek rendezésével kapcsolatos feladatokat, 

- gondoskodik a mezőőri tevékenység ellátásáról,  

- vezeti a földművelésügyi feladatokról a jogszabályokban előírt nyilvántartásokat. 

3.3 Kommunális igazgatási feladatok 

- ellátja a temetők, köztemetők esetében azok felügyeletét, engedélyezi a sírbolt 60-100 éven 

túli használatát, 

- elrendeli a síremlék, sírbolt eltávolítását, ill. azokba a továbbtemetést, 

- engedélyezi a folyékony hulladék, il. a szennyvíztisztító telepek létesítését, közreműködik 

azok helyének kijelölésében, 

- gondoskodik a közutak, közterületek, közhasznú zöldterületek fenntartásáról, megállapítja 

azokon az eltérő használatból eredő károk pótlásának kötelezettségét, 

- ellenőrzi a köztisztasággal kapcsolatos kötelezettségek teljesítését, 

- határoz a fürdő- és sátorozó hely kijelöléséről, ellenőrzi annak működését. 

3.4 Környezetvédelmi feladatok 

- ellátja az önkormányzat hatáskörébe utalt ügyekben az elsőfokú hatósági feladatokat, 

- gondoskodik a helyi természetvédelmi értékek megőrzéséről, közreműködik az ezzel 

kapcsolatos rendeletek előkészítésében. 

3.5 Közlekedési, hírközlési feladatok 

- engedélyezi a járdaépítéseket, 

- ellátja a közúti közlekedés szabályozásával kapcsolatos hatósági és kezelői feladatokat, 

gondoskodik azok végrehajtásáról,  

- ellátja a helyi közút céljára a közút területének lejegyzésével kapcsolatos előkészítő- és 

hatósági feladatokat,  

- szakhatóságként működik közre a nem önkormányzati utakat érintő ügyekben, 

- nyilvántartást vezet a helyi közutakról, járdákról, parkolókról, hidakról,  

- hozzájárulást ad a közterület eltérő használatához. 

3.6 Egyéb helyi rendeletekből fakadó tevékenység 

Elvégzi a településrendezéssel, a városüzemeléssel, a közterület-felügyelettel, a temetők 

fenntartásával, működésével, a vásárok és piacok rendezésével, az állattartással kapcsolatos 

önkormányzati rendeletekben meghatározott, az irodára háruló feladatokat. 

3.7 Egyéb feladat 

Elkészíti a Városfejlesztési és Városüzemeltetési Bizottság üléseiről készülő jegyzőkönyveket. 

Koordinálja a közterület-felügyelők tevékenységét, együttműködést tart fenn a rendőrséggel és a 

Polgárőrséggel. 

3.8 Intézményekkel való kapcsolat 

A Városfejlesztési és Építéshatósági Iroda együttműködik Körmend Város Gondnokságával, ennek 

keretében: 

- jelzi Körmend Város Gondnoksága részére a települési képviselők által tett azon 

észrevételeket, interpellációkat, amelyekre való intézkedés Körmend Város Gondnoksága 

hatáskörébe tartozik, 



 

- jelzi Körmend Város Gondnoksága részére a Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság azon 

észrevételeit, döntéseit, amelyek végrehajtása Körmend Város Gondnoksága hatáskörébe 

tartozik, 

- koordinálja a képviselő-testület azon döntéseinek végrehajtását, amelyekért Körmend Város 

Gondnoksága felelős, 

- koordinálja azon önkormányzati fejlesztéseket, beruházásokat, amelyek végrehajtásában 

Körmend Város Gondnoksága is részt vesz. 

 

VI. A Hivatal közreműködése a lakossági tájékoztatás szervezésében  

1. A Hivatal feladatai közé tartozik az önkormányzat tevékenységéről, a hivatali munkáról, a lakossági 

érdeklődésre számot tartó önkormányzati eseményekről, történésekről a folyamatos lakossági 

tájékoztatás szervezése.  

2. A hivatal működtetése során biztosítani kell az önkormányzati és hivatali munka átláthatóságára, 

nyilvánosságára vonatkozó jogszabályi előírások betartását.  

3. A közérdekű adatok nyilvánosságának biztosításával kapcsolatos feladatok ellátásáról a jegyző 

gondoskodik a közérdekű adatok közzétételi kötelezettségének teljesítéséről szóló szabályzatban 

foglaltaknak megfelelően.  

4. A kötelezően közzéteendő közérdekű adatok körét nem érintő képviselő-testületi döntések 

nyilvánosságának biztosítása a jegyző feladata. A jegyző a határozatok nyilvánosságáról a nyilvános 

ülések jegyzőkönyveinek elérhetővé tételével, a rendeletek nyilvánosságáról a kihirdetésükkel 

gondoskodik a Szervezeti és Működési Szabályzat előírásai szerint.  

5. a lakossági tájékoztatás eszközei a településen:  

- www.kormend.hu, Körmend Város hivatalos honlapja,  

- http://ekormanyzat.kormend.hu 

- Körmendi Híradó, 2 hetente megjelenő ingyenes önkormányzati újság,  

- a Hivatal épületében elhelyezett zárt hirdetőtábla, 

- Városi Televízió.  

 

VII. Összegzés  

Fentiekből megállapítható, hogy a Hivatalban a felelősségi rendszer horizontálisan a polgármestertől, 

jegyzőtől az egyes szervezeti egység vezetőkön keresztül az ügyintézői szintig hierarchikusan 

kialakított rendszerben történik, a jogszabályokban, ügyrendekben valamint a belső szabályzatokban, 

utasításokban foglaltaknak megfelelően.  

 


