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Tornyospálca Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatala Szervezeti és Működési 

Szabályzatának jóváhagyásáról. 
 
A Képviselő-testület: 
 
Tornyospálca Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatala Szervezeti és Működési 
Szabályzatát a határozat melléklete szerint  jóváhagyja. 
 
 
 
                                                       Melléklet a 105/2011. (VII.13.) határozathoz 
 
  

Tornyospálca Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatala   
Szervezeti és Működési Szabályzata 

 
 

I. 
Általános rendelkezések 

 
1.) A Polgármesteri Hivatal: 
 
megnevezése: Tornyospálca Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatala (a 
továbbiakban: Hivatal) 
rövidített neve: Polgármesteri Hivatal 
székhelye, címe: 4642 Tornyospálca, Rákóczi utca 23. 
levelezési címe: 4642 Tornyospálca, Rákóczi utca 23. 
e-mail: tornyospalca@axelero.hu 
 
 
2.) Jogállása: 
A Hivatal önálló jogi személy. 
A Hivatalt a Polgármester irányítja, vezetője a Jegyző. 
Gazdálkodási jogkör: önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv. 
A Hivatal felügyeletét Tornyospálca Község Önkormányzata Képviselő-testülete látja 
el. 
 
3.) A Hivatal működési területe: 
      Tornyospálca közigazgatási területe. 
 
4.) A Hivatal adatai: 
Törzskönyvi azonosító száma: 732022 
Adószám: 15403935-2-15 
KSH statisztikai számjel: 15403935-8411-321-15 
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TB törzsszám: 82601919 
Alapításának éve: 1990. október 16. 
. 
5.) A Hivatal alaptevékenysége: 
Szakágazat: 841105 Helyi önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások 
igazgatási tevékenysége 
 
6.) A Hivatal alaptevékenységének szakfeladat szám szerinti besorolása: 
 
016100 Növénytermesztési szolgáltatás 

360000 Víztermelés, - kezelés, és – ellátás 
381201  Egészségügyi és más fertőzőveszélyes hulladék begyűjtése, szállítása, 

átrakása 
382101 Települési hulladék kezelése, ártalmatlanítása 

562912 Óvodai intézményi étkeztetés 
562913 Iskolai intézményi étkeztetés 

562917 Munkahelyi étkeztetés 
562919                        Egyéb étkeztetés 

581400                        Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása 
682002 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 

750000 Állat-egészségügyi ellátás 
811000 Építmény üzemeltetés 

813000 Zöldterület kezelés 
821900 Fénymásolás, egyéb irodai szolgáltatás 

841114 Országgyűlési képviselő választáshoz kapcsolódó tevékenységek 
841115  Önkormányzati képviselő választáshoz kapcsolódó tevékenységek 

841116                       Országos, települési és területi kisebbségi önkormányzati  
                                     választásokhoz kapcsolódó tevékenységek 

841117 Európai parlamenti képviselőválasztáshoz kapcsolódó tevékenységek 
841118 Országos és helyi népszavazáshoz kapcsolódó tevékenységek 

841126 Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási 
tevékenysége 

841127 Települési kisebbségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége 
841401 Önkormányzatok közbeszerzési eljárásainak lebonyolításával 

összefüggő szolgáltatások 
841402  Közvilágítás 

841403  Város-és községgazdálkodás m.n.s. szolgáltatások 
841901 Önkormányzatok valamint többcélú kistérségi társulások elszámolásai 

851000                        Óvodai nevelés intézményeinek, programjainak komplex támogatása 
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851011 Óvodai nevelés, ellátás 

851012 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, ellátása 
852000                       Alapfokú oktatás intézményeinek, programjainak komplex támogatása 

852011 Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása(1-4. 
évfolyam) 

852012 Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű 
nevelése, oktatása (1-4. évfolyam) 

852013 Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók nappali rendszerű általános 
iskolai nevelése, oktatása (1-4. évfolyam) 

852021 Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5-8. 
évfolyam) 

852022 Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű 
nevelése, oktatása (5-8. évfolyam) 

852023 Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók nappali rendszerű általános 
iskolai nevelése, oktatása (5-8. évfolyam)  

855911 Általános iskolai napközi otthoni nevelés 
855912 Sajátos nevelési igényű tanulók napközi otthoni nevelése 

855914                       Általános iskolai tanulószobai nevelés 
855915                        Sajátos nevelési igényű tanulók általános iskolai tanulószobai nevelése 

856000                       Oktatást kiegészítő tevékenységek komplex támogatása 
862101 Háziorvosi alapellátás 

862102 Háziorvosi ügyeleti ellátás 
862231 Foglalkozás-egészségügyi alapellátás 

862301 Fogorvosi alapellátás 
869041 Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás 

869042 Ifjúság-egészségügyi gondozás 
882111 Rendszeres szociális segély 

882112 Időskorúak járadéka 
882113 Lakásfenntartási támogatás normatív alapon 

882114 Helyi rendszeres lakásfenntartási támogatás 
882115 Ápolási díj alanyi jogon 

882116 Ápolási díj méltányossági alapon 
882117 Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás 

882118 Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás 
882119 Óvodáztatási támogatás 

882121 Helyi eseti lakásfenntartási támogatás 
882122 Átmeneti segély 
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882123 Temetési segély  

882124 Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás 
882125 Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása 

882129 Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátás 
882202 Közgyógyellátás  

882203 Köztemetés 
889201 Gyermekjóléti szolgáltatás 

889921 Szociális étkeztetés 
889222 Házi segítségnyújtás 

889924 Családsegítés 
889942 Önkormányzatok által nyújtott lakástámogatás 

890301 Civil szervezetek működési támogatása 
890441 Közcélú foglalkoztatás 

890442 Közhasznú foglalkoztatás  
890443 Közmunka 

910121  Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása 
910122                        Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme 

910123  Könyvtári szolgáltatások 
910501                        Közművelődési tevékenységek és szolgáltatások  

910502  Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése 
931204                        Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatás 

931903 Máshová nem sorolható egyéb sporttámogatás 
932109                        Egyéb szórakoztató létesítmény üzemeltetése 

960302  Köztemető-fenntartás és működtetése 
960900                        Máshová nem sorolható egyéb személyi szolgáltatás 

 
 
7.) A Hivatal bankszámlái: 
         a  Raiffeisen Bank Zrt  Kisvárdai Fiókjánál vezetett számlák 
 
Számla száma                                                                          Számla megnevezése 
 
Költségvetési elszámolási számla       12046009-01001777-00100004 

Iparűzési adó számla     12046009-01001777-00200001 
Államig. eljárási illeték számla   12046009-01001777-00300008 

Késedelmi pótlék számla    12046009-01001777-00400005 
Bírság számla      12046009-01001777-00500002 
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Egyéb bevételek számla    12046009-01001777-00600009 

Idegen bevételek számla    12046009-01001777-00700006 
Tornyospálca Község Cigány Helyi  

Kisebbség elszámolási számlája                    12046009-01001777-00800003                                                     
Állami hozzájárulások számla                        12046009-01001777-00900000 

Termőföld bérbeadásából származó  
    jöv. számla                                                             12046009-01001777-01400008  

Gépjármű adó beszedési számla                     12046009-01001777-01500005  
Munkabérhitel számla                                               12046009-01001777-01600002 

Idegenforgalmi adó számla (tartózkodási idő után)  12046009-01001777-01700009 
Értékpapír számla                                                      12046009-01001777-01800006 

Magánszemélyek kommunális adója                        12046009-01001777-01100007 
Vállalkozók kommunális adója                                 12046009-01001777-01000000 

Letéti számla                                                             12046009-01001777-01200004 
Elkülönített célelszámolási számla                           12046009-01001777-01300001 

Környezetvédelmi alap                                              12046009-01001777-02800009    
 
8.) A Hivatal egységes szerkezetű alapító okiratát Tornyospálca Község Önkormányzata 
Képviselő-testülete a 2009. július 29-én, a 101/2009. (VII.29.) Ökt. számú határozatával 
elfogadta. 
 

 
II. 

A Hivatal irányítása, vezetése, képviselete 
 
1.) A Polgármester 
A Hivatalt, a Képviselő-testület döntéseinek megfelelően és saját önkormányzati jogkörében 
irányítja, ezen belül 
gyakorolja az egyéb munkáltatói jogokat a jegyző tekintetében, 
a jegyző javaslatainak figyelembevételével meghatározza a Hivatal feladatait az 
önkormányzat munkájának szervezésében, a döntések előkészítésében és végrehajtásában, 
a jegyző javaslatára előterjesztést nyújt be a Képviselő-testületnek a Hivatal belső szervezeti 
tagozódásának, munkarendjének, valamint ügyfélfogadási rendjének meghatározására, 
a hatáskörébe tartozó ügyekben szabályozza a kiadmányozás rendjét. 
- a köztisztviselői kinevezéshez, munkaviszony létesítéshez, vezetői megbízáshoz, annak 
visszavonásához, felmentéshez, felmondáshoz, jutalmazáshoz, fegyelmi eljárás 
megindításához – a Polgármester által meghatározott körben – a Polgármester egyetértése 
szükséges 
 
2.) Az Alpolgármester 
Az Alpolgármestert a Képviselő-testület a Polgármester javaslatára, munkájának 
helyettesítésére és segítésére választja. Az Alpolgármester feladatait a Polgármester határozza 
meg.  
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3.) A Jegyző 
A Jegyző vezeti a Hivatalt, gondoskodik az önkormányzat működésével kapcsolatos feladatok 
ellátásáról, a hatáskörébe utalt ügyek intézéséről, ezen belül 
gyakorolja a munkáltatói jogokat a Hivatal köztisztviselői, munkavállalói tekintetében, 
döntésre előkészíti a Polgármester hatáskörébe tartozó államigazgatási ügyeket, 
dönt azokban a hatósági ügyekben, amelyeket a Polgármester ad át, 
tanácskozási joggal részt vesz a Képviselő-testület, valamint a bizottságok ülésén, 
dönt a hatáskörébe utalt ügyekben, 
a hatáskörébe tartozó ügyekben szabályozza a kiadmányozás rendjét, 
képviseli a Hivatalt, 
összehangolja és értékeli a Hivatal szervezeti egységeinek munkáját, 
ciklusonként legalább egy alkalommal beszámol a Képviselő-testületnek a Hivatal 
tevékenységéről, 
gondoskodik a Képviselő-testület önkormányzati döntéseinek a Hivatal munkájában való 
érvényesítéséről, 
gondoskodik a számviteli rend és a belső ellenőrzés megszervezéséről, továbbá a kötelező 
statisztikai adatszolgáltatások elkészítéséről, 
gondoskodik a Hivatal működésének személyi és tárgyi feltételeiről a költségvetés által 
meghatározott keretek között, 
 elkészíti a dolgozók munkaköri leírását  
biztosítja a gyors és korszerű ügyintézés feltételeit a hatósági ügyintézés területén, 
részt vesz a Helyi Védelmi Bizottság munkájában, 
ellátja a választással kapcsolatos feladatokat, 
figyelemmel kíséri és segíti a helyi kisebbségi önkormányzatok működését, 
biztosítja a lakosság tájékoztatását a Képviselő-testület működéséről, közérdekű döntéseiről, 
valamint a Hivatal aktuális, az állampolgárok széles körét érintő feladatairól. 
 
A Képviselő-testület aljegyzőt nem nevezett ki. 
 
Képviselet: 
 
A Hivatalt a jegyző képviseli.  
Az önkormányzat működésével, gazdálkodásával kapcsolatos kötelezettségvállalásra, így 
különösen szerződés, megállapodás aláírására, megrendelés visszaigazolására a polgármester 
jogosult. 
A Hivatal működésével, gazdálkodásával kapcsolatos kötelezettségvállalásra, így a szerződés, 
megállapodás aláírására, megrendelés visszaigazolására a jegyző jogosult. 
A külön jogszabályban megállapított államigazgatási hatósági eljárás során a jegyzői saját 
hatáskörben a jegyző, önkormányzati hatósági ügyekben saját, illetve a képviselő-testülettől kapott 
átruházott hatáskörben a polgármester képviseli. 
 

 
 

III. 
A Hivatal belső szervezeti tagozódása, főbb feladatai 

 
A Hivatal belső szervezeti tagozódását és létszámát a Képviselő-testület állapítja meg. 
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1.) A Hivatal belső felépítése a munkamegosztás és a zökkenőmentes ügymenet céljából az 
alábbiak szerint kerül kialakításra: 
 

- 1 fő jegyző 
- 6 fő ügyintéző 

                  -   1 fő hivatalsegéd 
 
2.) Figyelemmel a köztisztviselők létszámára és az általuk elvégzendő feladatok sokrétűségére a 
szervezeti tagozódás hiányában specializálódásra nem kerül sor, a feladatokat a jegyző határozza 
meg a munkaköri leírásban. 
A szervezeti ábra a szabályzat 1. mellékletét képezi. 
 
3.) A Polgármesteri Hivatal szervezeti egységéhez tartoznak az alábbi szakfeladatokon 
foglalkoztatott közalkalmazottak, illetve munka törvénykönyve hatálya alá tartozó 
munkavállalók 

- védőnői szolgálat 3 főállású közalkalmazott (2 fő védőnő,  takarító), 
- intézményi közétkeztetés (szakács, konyhalány, élelmezésvezető) 8 fő állású 

közalkalmazott, 
            - közfoglalkoztatásba bevont munkavállalók (a létszámukat a mindenkori hatályos 
jogszabályok, valamint az önkormányzat hatályos költségvetési rendeletében az erre a célra 
elkülönített személyi juttatások kiadási előirányzata határozza meg) 
 
A munkáltatói jogkört a polgármester gyakorolja, az ellátandó feladatokat munkaköri 
leírásokban határozza meg.   
 
4.) A Hivatal belső ellenőrzési egységgel nem rendelkezik. 
A belső ellenőrzési feladatokat a Kisvárda és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás látja el a belső 
ellenőrzési kézikönyv alapján. 
 

 
A Hivatal feladatai 

 
1.) Az Ügyintézők általános feladatai: 
Felelős a feladatkörébe utalt és számára a munkaköri leírásban megfogalmazott ügyek 
törvényes és pártatlan intézéséért, a munkaköri leírásban rögzített feladatok maradéktalan és 
határidőre történő végrehajtásáért. 
Gondoskodik a Polgármester, az Alpolgármester, a Jegyző, által meghatározott eseti 
feladatok végrehajtásáról. 
Felelős a döntések előkészítéséért, a szakmai utasítások végrehajtásáért. 
Köteles betartani a Hivatal szabályzataiban foglaltakat. 
 
Az Ügykezelést is ellátó ügyintéző fentieken túli általános feladatai: 
Gondoskodik az iratkezelési feladatok maradéktalan ellátásáról. 
 
A fizikai alkalmazott általános feladatai: 
A Hivatal tisztán tartása és a kézbesítési feladatok ellátása. 
 
2.) A Hivatal általános feladatai: 
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A Hivatal általános feladatai körében köteles elősegíteni elsősorban a törvényesség betartását, 
a Képviselő-testület rendeleteinek és határozatainak végrehajtását, az állampolgári jogok 
érvényesülését. 
A Hivatalnak az ügyintézés során törekedni kell: 
az anyagi és eljárási jogszabályok maradéktalan érvényre juttatására, 
a hatékony, humánus, gyors ügyintézésre, az ügyintézési határidők betartására, 
az ügyintézés színvonalának emelésére, az ügyintézés jogszabályi kereteken belül történő 
egyszerűsítésére, 
a gyakrabban előforduló államigazgatási ügyekben az ügyfelek felkészültségét, 
tájékoztatását írásban is elősegítő szórólapok, irat- és nyomtatványminták stb. biztosítására. 
 
3.) A Hivatal feladatai a Képviselő-testület működésével kapcsolatban: 
A Képviselő-testület rendeleteinek, határozatainak végrehajtása. 
A képviselő-testületi előterjesztések előkészítése. 
A képviselők interpellációi, kérdései kivizsgálása és azokra a vonatkozó hatályos 
jogszabályok szerinti válaszadás. 
A képviselők munkájához szükséges tájékoztatás és ügyviteli közreműködés biztosítása. 
A Képviselő-testület működésének adminisztratív előkészítése, technikai feltételek 
biztosítása. 
 
 
 
4.) A Hivatal feladatai a Képviselő-testület bizottságainak és a kisebbségi 
önkormányzatainak működésével kapcsolatban: 
 
A Képviselő-testület illetékes bizottsága és kisebbségi önkormányzata véleményének 
kikérése a testületi előterjesztésekkel kapcsolatban. 
A bizottság és kisebbségi önkormányzat működéséhez szükséges tájékoztatás megadása és 
az ügyviteli adminisztratív segítségnyújtás szükség szerint. 
Együttműködési Megállapodás alapján az abban részletezettek szerint ellátja a  cigány 
kisebbségi önkormányzat gazdálkodási feladatait. 
 
A Hivatal részletes ágazati feladatai 
 

 
Pénzügyi gazdasági ügyintézői feladatok: 

 
 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, 
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 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 
 
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 
 
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, 
 könyvvizsgáló részére az auditáláshoz szükséges táblázatok 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. 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 előkészí-tése, 
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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 

 
1. 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 

 
1. Szociálpolitikai feladatok: 

 
 a Szociális törvényben és a  helyi rendeletben meghatározott pénzbeli és természetbeni 

támogatásokra irányuló kérelmek döntésre való előkészítése, szociális ellátások 
megállapítása (bérpótló juttatás, rendszeres szociális segély, közgyógyellátás,  stb), 

 szociális otthonba, egészségügyi gyermekotthonba, elmeszociális otthonba történő 
elhelyezési kérelmek koordinálása, 

 mozgáskorlátozottak támogatásának megállapítása, intézkedés a megelőlegezett összeg 
visszaigénylése iránt. 

 
2. Gyám- és gyermekvédelmi feladatok: 
 kiskorú védelembe vétele, felülvizsgálata, megszüntetése, 
 iskoláztatási támogatás felfüggesztése, 
 azonnali intézkedést igénylő ügyekben a gyermek elhelyezése a külön élő másik szülőnél,      
más hozzátartozónál illetve más alkalmas személynél, vagy gyermekotthonban, 
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 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 megállapítása vonatkozásában), 
 környezettanulmány készítése. 

 
 

Igazgatási feladatok 
 

1. 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. 
termőföldre vonatkozó elővásárlási- 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, 
 
2. A polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásával kapcsolatos 
feladatok: 

 
 polgárok adatait (személyi adatok és lakcím) tartalmazó helyi nyilvántartás vezetése és 

abból adatszolgáltatás, 
 kérelemre közokirat kiállítása  a nyilvántartott adatokról, 
 nyilvántartás vezetése az önkormányzat illetékességi területén lévő címekről, 

lakcímlétesítéssel kapcsolatos feladatok ellátása 
 
3. Állategészségügyi, növényvédelmi feladatok: 

 
 vadkárügyekkel kapcsolatos eljárás lefolytatása, 
 növényvédelmi kötelezések kiadása, 
 méhészek, a vándorméhészek nyilvántartása, 
 
4. Tűzvédelmi hatósági feladatok: 
 tűzjelző berendezések létesítésének, használatbavételének engedélyezése, 
 tűzvédelmi előírásoktól való eltérés engedélyezése, 
 tűzesetekkel kapcsolatos hatósági bizonyítványok kiadása, 
 kezdeményezés esetén tűzvédelmi birság kiszabása 
 
5. Közoktatási fenntartói és jegyzői feladatok:  
 
az óvodai, iskolai beiratkozások előkészítése 
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a gyermekek iskolai elhelyezése, 
az intézmény pedagógiai programjának, szervezeti és működési szabályzatának 
felülvizsgálata, jóváhagyásának előkészítése, 
figyelemmel kíséri a tankötelezettség teljesítését, intézkedést kezdeményez ennek 
érdekében, 
magántanulói jogviszony létesítésének figyelemmel kísérése, 
az iskolába járás elrendelése, 
képzési kötelezettség igénybevételének elrendelése, 
a közoktatási intézmények vezetői pályázati eljárásának lefolytatása, 
pedagógiai szakszolgáltatási feladatok végrehajtásának figyelemmel kísérése, 
vezeti az iskolai életmódra, előkészítésre kötelezett és a tankötelezett tanulók 
nyilvántartását, 
a település szintű közoktatási, esélyegyenlőségi tervek elkészítése, felülvizsgálata, 
a csoport és osztálylétszámok alakulásának figyelemmel kísérése, 
intézményi átszervezésekhez kapcsolódó fenntartói döntések előkészítése, 
ellenőrzi a normatíva igényléseket és elszámolásokat  
- intézményvezetői álláshely pályáztatási eljárásának lebonyolítása, 
- intézmény alapító okiratainak kezelése 

 
6. Egyéb feladatok: 
A kitüntető és díjrendeletbe foglalt kitüntetések odaítélésének előkészítése 
Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat előkészítése, 
lebonyolítása 
Iskolatej Program előkészítése, lebonyolítása 
 
7. 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, 
 
8. Szabálysértési feladatok: 
 
 a jogosult szervek által megtett feljelentések alapján a szabálysértési eljárás (idézés, 

tárgyalás, határozathozatal, végrehajtás) lefolytatása, 
 előírt nyilvántartások vezetése, statisztikák elkészítése. 

 
9. 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. 
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 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. 
 
10. Közbiztonsági feladatok: 
 
 a közbiztonság javítása és a bűnmegelőzés érdekében kapcsolattartás a 

Rendőrkapitánysággal 
 

11. 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, irattárózásának 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 

 
2.) A helyettesítés és kiadmányozás rendje 
 
A helyettesítés rendje 
A Polgármestert a Képviselő-testület tagjai közül választott Alpolgármester helyettesíti. 
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A jegyzőt akadályoztatása és távolléte idején Zakor Imre Istvánné főmunkatárs helyettesíti. 
A jegyző tartós (egy hónapot) meghaladó távolléte esetén elsősorban a szomszédos település 
megfelelő képzettséggel rendelkező köztisztviselőjét kell felkérni a jegyző helyettesítésére. 
A Hivatal köztisztviselői, munkavállalói a munkaköri leírásokban leírtak szerint 
helyettesítik egymást. 
 
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 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 
 
Ügyfélfogadási rend 
 
A polgármester, az alpolgármester és a jegyző fogadóórái: 
polgármester:  hétfőn  8.00-10.00 óráig 
alpolgármester: csütörtökön 11.00-12.00 óráig 
jegyző: a hétfőn: 8.00-12.00 óráig 
 
A Hivatal ügyfélfogadási rendje: 
hétfő, kedd és csütörtök: 7.30-12.00 óráig  
szerda: 8.00-16.00 óráig  
Pénteken ügyfélfogadás nincs. 
 
Az anyakönyvvezetők a haláleset bejelentést teljes munkaidőben kötelesek fogadni. 
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 – hivatalsegéd -.  
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. 
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Az országgyűlési, megyei önkormányzati képviselőket, a helyi képviselő-testület tagjait, a 
kisebbségi 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.  
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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 
 

1.) A Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata 2011. július 14-én lép hatályba. 
 
2.) Hatályba lépéssel egyidejűleg a Képviselő-testület által a 96/2007. (VI.13.) ÖKT. számú 
határozattal elfogadott és a 74/2008. (V.13.) Ökt. számú határozattal módosított  Tornyospálca 
Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatala Szervezeti és Működési Szabályzata hatályát veszti. 
 
3.) A Szervezeti és Működési Szabályzattal együtt kell kezelni a Hivatal működéséhez,  
gazdálkodásához kapcsolódó alábbi belső szabályzatokat, utasításokat: 
 
- a Hivatal Alapító Okirata 
- Ügyrend 
- A folyamatba épített előzetes és utólagos vezetői ellenőrzés rendszerének szabályzata, 

eljárásrendje (FEUVE) 
a.)a szabálytalanságok kezelésének eljárásrendje 
b.)ellenőrzési nyomvonal 
c.)a kockázatkezelési szabályzat 

- Kötelezettségvállalás, utalványozás, ellenjegyzés, érvényesítés rendjének szabályzata 
- Számviteli politika 

a.)Pénzkezelési szabályzat 
b.)Eszközök és források értékelési szabályzata 
c.)Leltárkészítési és leltározási szabályzat 
d. Bizonylati szabályzat 
e.)Bankszámla kezelésre vonatkozó szabályzat 

- Számlarend 
- Felesleges vagyontárgyak hasznosításának, selejtezésének szabályzata 
- Önköltségszámítás Szabályzata, 
- Ügyirat kezelési szabályzat 
- Tűzvédelmi szabályzat 
- Közszolgálati adatvédelmi szabályzat 
- Közszolgálati szabályzat és a mellékletét képező cafetéria szabályzat 
- Vagyonnyilatkozat-tétellel kapcsolatos szabályzat 
- Közbeszerzési szabályzat 
- Informatikai Biztonsági szabályzat 
- Kiadmányozási utasítás 
- Nem dohányzók védelméről és a dohánytermékek fogyasztásának egyes szabályairól szóló   
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    polgármesteri utasítás 
- Közalkalmazottak természetbeni munkaruha juttatási szabályzata 
- Saját gépjárművel történő munkába járás szabályzata 
- Közérdekű adatok megismerésére irányuló igények teljesítésének rendje 
- Élelmezési szabályzat 
- Munkaköri leírások 
- Gépjárművek költségelszámolásának szabályzata 
- Önállóan működő költségvetési szervvel megkötött megállapodások 
 
Tornyospálca,  2011. július 13.  
 
 
Kovács Miklósné  sk.                                                                       Lukácsi Attila sk. 
        jegyző                                                                                            polgármester 
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