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Tisztelt Képviselő-testület! 

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 9. § b) pontjának rendelkezése szerint a 

költségvetési szerv szervezeti és működési szabályzatának jóváhagyása az irányító szerv 

hatáskörébe tartozik. A Nemesvámosi Közös Önkormányzati Hivatal irányító szerve az 

államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) 

Korm. rendelet 1. melléklet II. 1. b) pontja alapján a székhely szerinti önkormányzat 

képviselő-testülete, azaz Nemesvámos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete. A 

közös hivatalra tekintettel azonban a Képviselő-testület tájékoztatását is szükségesnek tartom. 

A Nemesvámosi Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata (a 

továbbiakban: SZMSZ) az általános rendelkezések keretében  tartalmazza a hivatal fontosabb 

adatait, többek között a hivatal  alapító okiratának keltét, a kormányzati funkciók szerint 

besorolt alaptevékenységét.   

2016. február végén, a hivatal alapító okiratának átfogó módosításakor, illetve új, egységes 

szerkezetbe foglalásakor az alaptevékenységek köre új kormányzati funkcióval (013360 Más 

szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások) bővült, 

azonban az új alaptevékenység   SZMSZ-be történő felvételére nem került sor. Mivel 2016-

ban jogszabályi előírás alapján új szerkezetű alapító okiratot kellett készíteni - a korábbi 

alapító okirat visszavonása mellett -, az alapító okirat keltezésére vonatkozó adat is 

megváltozott, az SZMSZ e tekintetben is módosítást igényel.  

Az SZMSZ átfogóan tartalmazza az egyes munkakörökhöz tartozó főbb feladatokat, a 

helyettesítés rendjét. Ezek részletezése pedig az SZMSZ függelékét képező konkrét 

munkaköri leírásokban történik.                                                                                                  

A hivatali dolgozók feladatait, helyettesítési rendjét érintő változások miatt szükségessé vált 

az SZMSZ aktualizálása. 

Az Önök számára is ismeretes megfontolásokból a közelmúltban indokolttá vált a közös 

önkormányzati hivatal közszolgálati jogviszonyban álló egyes dolgozóinak a munkaköri 

leírásai részbeni módosítása elsősorban a helyettesítések vonatkozásában, illetőleg a jegyző 

helyettesítését is érintően. Az eddigi gyakorlat azt igazolta, hogy az érdemi helyettesítés a 

jegyző vonatkozásában nem bizonyult hatékonynak, valamint inkább hullázó, mint konstruktív 

együttműködés jellemezte a jegyző és helyettesítését ellátó köztisztviselő munkakapcsolatát, 

ezért a továbbiakban a hatékonyabb működés érdekében nem a szervezési és igazgatási 

ügyintéző, hanem a szociális és igazgatási ügyintéző látja el a jegyző helyettesítését.  

A szervezési és igazgatási ügyintéző illetőleg az adó és igazgatási ügyintéző látják el a 

jövőben egymás helyettesítését, míg a jegyző részben a szociális és igazgatási, részben a 

műszaki és igazgatási, valamint részben az anyakönyvvezető és ügykezelő helyettesítését látja 

el. A szervezési és igazgatási ügyintéző „visszakapta” az ún. eb- összeírás adminisztratív 

feladatnak ellátását az eb- nyilvántartás naprakész kezelésével, ugyanakkor a polgárvédelmi 

és katasztrófavédelmi feladatok ellátása a műszaki és igazgatási ügyintéző feladata lesz a 

jövőben.  
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Az adó és igazgatási ügyintéző pedig szintén „visszakapta” az általa 2013-ig egyébként is 

ellátott lakcímnyilvántartás kezelését, ám a Nemesvámosi Települési Értéktár Bizottság 

működésével kapcsolatos feladatok ellátása - a feladatokat ténylegesen ellátó - jegyzőhöz 

került. 

A műszaki és igazgatási ügyintéző a szociális és igazgatási ügyintéző egyes feladataik 

helyettesítését ellátják szükség esetén.  

A helyi általános iskola működtetése már nem önkormányzati feladat, továbbá egyes 

munkaköri feladatok munkakörökön belüli átcsoportosítása, az önkormányzati ASP 

rendszerhez történő csatlakozás) szintén indokolják a szabályzat aktualizálását. 

 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, szíveskedjen a közös önkormányzati hivatal szervezeti 

és működési szabályzatának a határozati javaslat 1. számú melléklete szerinti módosítását, 

továbbá annak egységes szerkezetbe foglalását a határozati javaslat 2. számú melléklete 

szerinti tartalommal tudomásul venni.  

Nemesvámos, 2017. június 9. 

               Kötél Krisztina 

           jegyző 

 

 

 

Határozati javaslat: 

 

…/2017. (VI. 14.) számú határozat: 

 

 

Veszprémfajsz Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 60/2015. (VIII. 26.) számú 

határozattal elfogadott Nemesvámosi Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési 

Szabályzatának módosítását jelen határozat 1. számú melléklete, továbbá annak egységes 

szerkezetbe foglalását jelen határozat 2. számú melléklete szerinti tartalommal tudomásul 

veszi.  

 

A szabályzat módosítása Nemesvámos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

jóváhagyását követően lép hatályba. 

 

A képviselő-testület felkéri a jegyzőt a szükséges intézkedések megtételére. 

 

 

Határidő: 2017. június 29. 

Felelős:    Kötél Krisztina jegyző 
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1. számú melléklet Veszprémfajsz Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

…/2017. (VI. 14.) számú határozatához 

       

 

A NEMESVÁMOSI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁNAK MÓDOSÍTÁSA 

 

 

A Nemesvámosi Közös Önkormányzati Hivatal 2015. augusztus 27. napján hatályba lépett 

Szervezeti és Működési Szabályzatát (a továbbiakban: SZMSZ) az alábbiak szerint 

módosítom: 

 

 

1. Az SZMSZ 1.3. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

„1.3. Alapító okiratának kelte: 2016. február 29., száma: 2/2016.” 

 

2. Az SZMSZ 1.10. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

„1.10. Kormányzati funkciók szerint besorolt alaptevékenysége: 

 

011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási  

             tevékenysége 

013210 Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások 

013360 Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások 

016010 Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz   

             kapcsolódó tevékenységek 

016020 Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek” 

 

 

3. Az SZMSZ 3.2.1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

„3.2.1. Jegyző: Gondoskodik a közös önkormányzati hivatalt létrehozó önkormányzatok és a 

nemzetiségi önkormányzat működésével kapcsolatos feladatok ellátásáról, részt vesz a 

képviselő-testületek ülésein, elkészíti az ülések jegyzőkönyvét, gondoskodik a hatáskörébe 

utalt államigazgatási, önkormányzati és önkormányzati hatósági ügyek ellátásáról, a 

hatáskörébe tartozó ügyekben szabályozza a kiadmányozás rendjét, vezeti a hivatalt, 

gyakorolja a munkáltatói jogokat a hivatal alkalmazottai tekintetében, ellátja a 

közbeszerzéssel kapcsolatos feladatokat, a helyi és országgyűlési képviselőválasztással és 

népszavazással kapcsolatos ügyekben az  igazgatási feladatokat, mint helyi választási 

irodavezető. Gondoskodik a belső kontrollrendszer működtetéséről, ellátja a képviselő-

testületek, bizottságok működésével kapcsolatos szervezési, igazgatási feladatokat, a 

polgármesterek hatáskörébe tartozó döntések előkészítését és végrehajtását. Koordinálja az 

előterjesztések előkészítését, gondoskodik a törvényességről, a jogszabályok, az 

önkormányzati rendeletek, képviselő-testületi határozatok rendelkezéseinek betartásáról. 

Szervezi és bonyolítja a képviselő-testületi döntések végrehajtását, gondoskodik a szükséges 

megállapodások, szerződések elkészítéséről, a kacsolódó megrendelések elvégzéséről. 

Szervezi az önkormányzatok Helyi Esélyegyenlőségi Programjai felülvizsgálatához 

kapcsolódó feladatokat. Ellátja Veszprémfajsz Község Önkormányzata és Veszprémfajsz 
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Község Német Nemzetiségi Önkormányzata pályázataival, állami és / vagy eu-s 

támogatásaival összefüggő feladatokat.” 

 

4. Az SZMSZ 3.2.2. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 
 

„3.2.2. Szervezési és igazgatási ügyintéző: Humánpolitikai feladatkörbe tartozó feladatok 

keretében ellátja a polgármesterek és a jegyző feladat-és hatáskörébe tartozó munkáltatói 

döntések előkészítését, végrehajtását, elkészíti a hivatal éves továbbképzési tervét. 

Koordinációs feladatkör keretében részt vesz a helyi szabályzatok, önkormányzati rendeletek 

elkészítésében, a közneveléssel kapcsolatos döntések előkészítésében, ellátja a termőföld 

vételi, haszonbérleti ajánlatokkal kapcsolatos feladatokat. 

Hatósági feladatkörbe tartozó feladatok keretében  elvégzi az üzletek, szálláshelyek, 

telephelyek működésével kapcsolatos jegyzői feladatokat, eljár a birtokháborítási ügyekben.” 

 

 

5. Az SZMSZ 3.2.3. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

„3.2.3. Adóügyi és igazgatási ügyintéző: Hatósági feladatkör keretén belül ellátja az 

adóhatósági tevékenységgel kapcsolatos feladatokat, elkészíti a helyi adókkal kapcsolatos 

előterjesztéseket. Ellátja a személyi adat és lakcímnyilvántartással, a címregiszter kezelésével 

és a hatósági bizonyítvány kiadásával kapcsolatos feladatokat.” 

 

6. Az SZMSZ 3.2.4. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

„3.2.4. Szociális és igazgatási ügyintéző: Szociális és gyámügyi feladatköre keretében ellátja a 

települési támogatásokkal kapcsolatos feladatokat, a jegyző, valamint a képviselő-testületek 

hatáskörébe tartozó, szociális igazgatási feladatokat.  

Ellátja a szünidei gyermekétkeztetéshez kapcsolódó feladatokat. Intézi az újszülött 

támogatással, köztemetéssel kapcsolatos ügyeket.  

Hatósági feladatkörbe tartozó feladatok közül ellátja a hagyatéki igazgatás tárgykörében a 

jegyző hatáskörében lévő feladatokat.  

Anyakönyvi feladatkör keretében részt vesz az anyakönyvi igazgatás körébe tartozó feladatok 

ellátásában. 

Koordinációs feladatkör keretében elvégzi a Helyi Esélyegyenlőségi Programok 

elkészítésével, végrehajtásával, felülvizsgálatával kapcsolatos feladatokat, közreműködik az 

önkormányzatok és a hivatal honlapja kötelező adattartamának összeállításában.” 

 

 

7. Az SZMSZ 3.2.5. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

„3.2.5. Műszaki és igazgatási ügyintéző: Részt vesz az önkormányzati beruházások 

előkészítésében, lebonyolításában, a rendezési tervek elkészítésével, módosításával 

kapcsolatos feladatokban.  

Hatósági feladatkörbe tartozó feladatok közül ellátja a közterület használat engedélyezésével 

kapcsolatos feladatokat, ellenőrzi a közterület bontási, használati engedélyekben foglaltak 

betartását, ellátja a környezetvédelemmel kapcsolatos feladatokat. 

Koordinációs feladatkör keretében közreműködik a polgármester hatáskörébe tartozó 

katasztrófavédelmi, helyi polgári védelmi feladatok adminisztrációs ellátásában. 
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A közbeszerzési eljárásokkal összefüggésben a bírálóbizottság tagjaként részt vesz a 

közbeszerzésekről szóló törvényben előírt bírálóbizottsági feladatok ellátásában.” 

 

 

8. Az SZMSZ 3.2.6. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

„3.2.6. Gazdasági vezető: Pénzügyi és számviteli feladatkör keretében összefogja és szervezi a 

gazdasági szervezet munkáját, gondoskodik az önkormányzatok és intézményei 

gazdálkodásával, költségvetésével kapcsolatos pénzügyi, számviteli feladatok ellátásáról. 

Elkészíti az önkormányzatok éves költségvetésére, módosítására vonatkozó előterjesztéseket, 

az intézmények vezetőivel együtt összeállítja az óvoda és a hivatal éves költségvetési 

javaslatát, továbbá a költségvetés módosítására vonatkozó javaslatot. Elkészíti az 

önkormányzatok költségvetési beszámolóit.  Végzi a normatív állami támogatással 

kapcsolatos feladatokat. Ellátja a NAV felé történő adóbevallási feladatokat. 

Koordinációs feladatkör keretében a közbeszerzési eljárásokkal összefüggésben a 

bírálóbizottság tagjaként részt vesz a közbeszerzésekről szóló törvényben előírt 

bírálóbizottsági  feladatok ellátásában.” 

 

 

9. Az SZMSZ 3.2.7. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

„3.2.7. Pénzügyi-gazdasági ügyintézők: Pénzügyi és számviteli feladatkör keretében  a 

gazdasági vezető irányításával  - a munkaköri leírásukban foglaltak szerint - ellátják az 

önkormányzatok és intézményei  gazdálkodásával kapcsolatos pénzügyi, számviteli 

feladatokat.”  

 

 

10. Az SZMSZ 3.2.8. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

„3.2.8. Anyakönyvvezető és ügykezelő: Anyakönyvi feladatkör keretében ellátja az 

anyakönyvi igazgatás körébe tartozó feladatokat. Titkársági feladatkör keretében vezeti az 

önkormányzati rendeletek nyilvántartását, azok nemzeti jogszabálytárba történő feltöltését,  

ellátja a képviselő-testületi, bizottsági jegyzőkönyvek kormányhivatalhoz történő  

felterjesztésével kapcsolatos feladatokat, ellát egyéb adminisztrációs feladatokat, gondoskodik 

az ügyfélkapun, hivatali kapun keresztül érkező megkeresések letöltéséről. Veszprémfajsz 

Község Önkormányzata hivatalos honlapjának szerkesztőjével folyamatosan kapcsolatot tart, 

részére naprakészen biztosítja a honlapra feltöltendő dokumentumokat, adatokat.”  

 

11. Az SZMSZ 4.6. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

„4.6. A köztisztviselők, ügykezelő távolléte esetén a helyettesítés rendje az alábbiak szerint 

alakul:  

 

Hiányzó alkalmazott Helyettesítő alkalmazott 

jegyző szociális és igazgatási ügyintéző 
szociális és igazgatási ügyintéző jegyző, műszaki és igazgatási ügyintéző 

műszaki és igazgatási ügyintéző jegyző, szociális és igazgatási ügyintéző 

szervezési és igazgatási ügyintéző adóügyi és igazgatási ügyintéző 
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adóügyi és igazgatási ügyintéző szervezési és igazgatási  ügyintéző 

gazdasági vezető pénzügyi-gazdasági ügyintéző II. 

pénzügyi-gazdasági ügyintéző I. pénzügyi-gazdasági ügyintéző III. 

pénzügyi-gazdasági ügyintéző II. gazdasági vezető 

pénzügyi-gazdasági ügyintéző III. pénzügyi-gazdasági ügyintéző I., pénzügyi-

gazdasági ügyintéző II. (házipénztár 

tekintetében) 

anyakönyvvezető és ügykezelő ügykezelő, jegyző (anyakönyvi feladatok 

kivételével) 

ügykezelő anyakönyvvezető és ügykezelő” 

 

 

12. Az SZMSZ 5.1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

„5.1. A kiadmányozási jogkört általában a jegyző gyakorolja, távolléte esetén  kiadmányozási 

jogkörrel a szociális és igazgatási ügyintéző rendelkezik.” 

 

13. Jelen módosítás a képviselő-testületi jóváhagyást követően, 2017. június ….. lép 

hatályba. 

 

 

Nemesvámos, 2017. június ….. 

 

        Kötél Krisztina 

               jegyző 
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2. számú melléklet Veszprémfajsz Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

…/2017. (VI. 14.) számú határozatához  

 

A NEMESVÁMOSI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 

 

módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva 

 

Nemesvámos és Veszprémfajsz Községek Önkormányzatainak Képviselő-testületei a 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 84. § (1) 

bekezdése alapján közös önkormányzati hivatalt tartanak fenn. 

 

I. 

 

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 

 

1. A hivatal fontosabb adatai 

 

 

1.1. A hivatal megnevezése: Nemesvámosi Közös Önkormányzati Hivatal (a továbbiakban:   

       hivatal) 

 

1.2. Székhelye: 8248 Nemesvámos, Fészek u. 7. 

 

1.3. Alapító okiratának kelte: 2016. február 29., száma: 2/2016. 

 

1.4. Alapítás időpontja: 2013. március 1. 

 

1.5. Törzskönyvi nyilvántartási száma: 810 715 

 

1.6. Adószáma: 15810719-1-19 

 

1.7. KSH statisztikai számjele: 15810719-8411-325-19 

 

1.8. Költségvetési számlaszáma: 73200086-16026302 

 

  1.9. Államháztartási szakágazati rend szerinti besorolása: 

         841105  Helyi önkormányzatok és társulások igazgatási tevékenysége  

 

1.10. Kormányzati funkció szerint besorolt alaptevékenysége:  

   

  011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási  

             tevékenysége 

013210 Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások 

013360 Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások 

016010 Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz   

             kapcsolódó tevékenységek 

016020 Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek” 
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1.11. A hivatal vállalkozási tevékenységet nem folytat. 

 

 

II. 

 

A HIVATAL SZERVEZETI FELÉPÍTÉSE, FELADATAI 

        

2.  A hivatal szervezeti tagozódása 

 

 

2.1. A hivatalban foglalkoztatottak létszáma 12 fő, az alábbiak szerint: 

 

        jegyző                                                         1 fő 

 ügyintézők                                                  9 fő 

            szervezési és igazgatási                          1 fő 

adóügyi és igazgatási                              1 fő 

szociális és igazgatási                             1 fő 

            műszaki és igazgatási                             1 fő 

gazdasági vezető                                     1 fő 

pénzügyi-gazdasági ügyintéző                3 fő 

anyakönyvvezető és ügykezelő               1 fő 

       ügykezelő (részmunkaidőben)                     1 fő 

       takarító és kézbesítő                                     1 fő 

 

 

2.2 A hivatalon belül külön szervezeti egységként működik a gazdasági szervezet.  

      Tagjai a gazdasági vezető és a pénzügyi-gazdasági ügyintézők.  

 

2.3. A hivatalban a jegyzőn kívül más vezetői munkakör nincs. 

 

2.4. A hivatal szervezeti ábrája: 

 

 

J  E  G  Y  Z  Ő 

                   

                      gazdasági szervezet (4)                                 

                   ügyintézők (9) 

                          egyéb ügyintézők (5) 

       ügykezelő (1) 

            takarító és kézbesítő (1) 

 

 

3. A hivatal feladatai 

 

3.1. A hivatal ellátja az önkormányzatok működésével, a polgármester és a jegyző feladat-és 

hatáskörébe tartozó ügyek döntésre való előkészítésével és végrehajtásával kapcsolatos 

feladatokat. Közreműködik a választások, népszavazások lebonyolításában. 

 

3.2. Az egyes munkakörökhöz tartozó főbb feladat- és hatáskörök: 
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3.2.1. Jegyző: Gondoskodik a közös önkormányzati hivatalt létrehozó önkormányzatok és a 

nemzetiségi önkormányzat működésével kapcsolatos feladatok ellátásáról, részt vesz a 

képviselő-testületek ülésein, elkészíti az ülések jegyzőkönyvét, gondoskodik a hatáskörébe 

utalt államigazgatási, önkormányzati és önkormányzati hatósági ügyek ellátásáról, a 

hatáskörébe tartozó ügyekben szabályozza a kiadmányozás rendjét, vezeti a hivatalt, 

gyakorolja a munkáltatói jogokat a hivatal alkalmazottai tekintetében, ellátja a 

közbeszerzéssel kapcsolatos feladatokat, a helyi és országgyűlési képviselőválasztással és 

népszavazással kapcsolatos ügyekben az  igazgatási feladatokat, mint helyi választási 

irodavezető. Gondoskodik a belső kontrollrendszer működtetéséről, ellátja a képviselő-

testületek, bizottságok működésével kapcsolatos szervezési, igazgatási feladatokat, a 

polgármesterek hatáskörébe tartozó döntések előkészítését és végrehajtását. Koordinálja az 

előterjesztések előkészítését, gondoskodik a törvényességről, a jogszabályok, az 

önkormányzati rendeletek, képviselő-testületi határozatok rendelkezéseinek betartásáról. 

Szervezi és bonyolítja a képviselő-testületi döntések végrehajtását, gondoskodik a szükséges 

megállapodások, szerződések elkészítéséről, a kacsolódó megrendelések elvégzéséről. 

Szervezi az önkormányzatok Helyi Esélyegyenlőségi Programjai felülvizsgálatához 

kapcsolódó feladatokat. Ellátja Veszprémfajsz Község Önkormányzata és Veszprémfajsz 

Község Német Nemzetiségi Önkormányzata pályázataival, állami és / vagy eu-s 

támogatásaival összefüggő feladatokat. 

 

 

3.2.2. Szervezési és igazgatási ügyintéző: Humánpolitikai feladatkörbe tartozó feladatok 

keretében ellátja a polgármesterek és a jegyző feladat-és hatáskörébe tartozó munkáltatói 

döntések előkészítését, végrehajtását, elkészíti a hivatal éves továbbképzési tervét. 

Koordinációs feladatkör keretében részt vesz a helyi szabályzatok, önkormányzati rendeletek 

elkészítésében, a közneveléssel kapcsolatos döntések előkészítésében, ellátja a termőföld 

vételi, haszonbérleti ajánlatokkal kapcsolatos feladatokat. 

Hatósági feladatkörbe tartozó feladatok keretében  elvégzi az üzletek, szálláshelyek, 

telephelyek működésével kapcsolatos jegyzői feladatokat, eljár a birtokháborítási ügyekben. 

 

 

3.2.3. Adóügyi és igazgatási ügyintéző: Hatósági feladatkör keretén belül ellátja az 

adóhatósági tevékenységgel kapcsolatos feladatokat, elkészíti a helyi adókkal kapcsolatos 

előterjesztéseket. Ellátja a személyi adat és lakcímnyilvántartással, a címregiszter kezelésével 

és a hatósági bizonyítvány kiadásával kapcsolatos feladatokat. 

 

 

3.2.4. Szociális és igazgatási ügyintéző: Szociális és gyámügyi feladatköre keretében ellátja a 

települési támogatásokkal kapcsolatos feladatokat, a jegyző, valamint a képviselő-testületek 

hatáskörébe tartozó, szociális igazgatási feladatokat.  

Ellátja a szünidei gyermekétkeztetéshez kapcsolódó feladatokat. Intézi az újszülött 

támogatással, köztemetéssel kapcsolatos ügyeket.  

Hatósági feladatkörbe tartozó feladatok közül ellátja a hagyatéki igazgatás tárgykörében a 

jegyző hatáskörében lévő feladatokat.  

Anyakönyvi feladatkör keretében részt vesz az anyakönyvi igazgatás körébe tartozó feladatok 

ellátásában. 

Koordinációs feladatkör keretében elvégzi a Helyi Esélyegyenlőségi Programok 

elkészítésével, végrehajtásával, felülvizsgálatával kapcsolatos feladatokat, közreműködik az 

önkormányzatok és a hivatal honlapja kötelező adattartamának összeállításában. 
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3.2.5. Műszaki és igazgatási ügyintéző: Részt vesz az önkormányzati beruházások 

előkészítésében, lebonyolításában, a rendezési tervek elkészítésével, módosításával 

kapcsolatos feladatokban.  

Hatósági feladatkörbe tartozó feladatok közül ellátja a közterület használat engedélyezésével 

kapcsolatos feladatokat, ellenőrzi a közterület bontási, használati engedélyekben foglaltak 

betartását, ellátja a környezetvédelemmel kapcsolatos feladatokat. 

Koordinációs feladatkör keretében közreműködik a polgármester hatáskörébe tartozó 

katasztrófavédelmi, helyi polgári védelmi feladatok adminisztrációs ellátásában. 

A közbeszerzési eljárásokkal összefüggésben a bírálóbizottság tagjaként részt vesz a 

közbeszerzésekről szóló törvényben előírt bírálóbizottsági feladatok ellátásában. 

 

 

3.2.6. Gazdasági vezető: Pénzügyi és számviteli feladatkör keretében összefogja és szervezi a 

gazdasági szervezet munkáját, gondoskodik az önkormányzatok és intézményei 

gazdálkodásával, költségvetésével kapcsolatos pénzügyi, számviteli feladatok ellátásáról. 

Elkészíti az önkormányzatok éves költségvetésére, módosítására vonatkozó előterjesztéseket, 

az intézmények vezetőivel együtt összeállítja az óvoda és a hivatal éves költségvetési 

javaslatát, továbbá a költségvetés módosítására vonatkozó javaslatot. Elkészíti az 

önkormányzatok költségvetési beszámolóit.  Végzi a normatív állami támogatással 

kapcsolatos feladatokat. Ellátja a NAV felé történő adóbevallási feladatokat. 

Koordinációs feladatkör keretében a közbeszerzési eljárásokkal összefüggésben a 

bírálóbizottság tagjaként részt vesz a közbeszerzésekről szóló törvényben előírt 

bírálóbizottsági  feladatok ellátásában. 

 

 

3.2.7. Pénzügyi-gazdasági ügyintézők: Pénzügyi és számviteli feladatkör keretében  a 

gazdasági vezető irányításával  - a munkaköri leírásukban foglaltak szerint - ellátják az 

önkormányzatok és intézményei  gazdálkodásával kapcsolatos pénzügyi, számviteli 

feladatokat. 

 

 

3.2.8. Anyakönyvvezető és ügykezelő: Anyakönyvi feladatkör keretében ellátja az anyakönyvi 

igazgatás körébe tartozó feladatokat. Titkársági feladatkör keretében vezeti az önkormányzati 

rendeletek nyilvántartását, azok nemzeti jogszabálytárba történő feltöltését,  ellátja a 

képviselő-testületi, bizottsági jegyzőkönyvek kormányhivatalhoz történő  felterjesztésével 

kapcsolatos feladatokat, ellát egyéb adminisztrációs feladatokat, gondoskodik az ügyfélkapun, 

hivatali kapun keresztül érkező megkeresések letöltéséről. Veszprémfajsz Község 

Önkormányzata hivatalos honlapjának szerkesztőjével folyamatosan kapcsolatot tart, részére 

naprakészen biztosítja a honlapra feltöltendő dokumentumokat, adatokat. 

 

 

3.2.9. Ügykezelő: Titkársági feladatkörbe tartozó feladatok közül ellátja az ügyiratok 

naprakész iktatását, az időszakos selejtezési feladatokat. 

 

 

3.2.10. Takarító és kézbesítő: Végzi a hivatal takarítását, a hivatali és önkormányzati  

küldemények helybeli kézbesítését. 

 

3.3.  Az egyes alkalmazottak részletes feladatait a munkaköri leírások tartalmazzák.  

A munkaköri leírások elkészítéséről, folyamatos aktualizálásáról a jegyző gondoskodik. 
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A részletes munkaköri leírások jelen szabályzat függelékét képezik, aktualizálásuk fenntartói 

jóváhagyást nem igényel. 

 

3.4. A hivatal gazdasági szervezete ellátja a Csillagvirág Óvoda pénzügyi-gazdasági feladatait 

is. 

 

III. 

 

A HIVATAL MŰKÖDÉSÉNEK FŐBB SZABÁLYAI 

 

4. Munkavégzés, hatáskörök gyakorlása 

 

 

4.1. A hivatal alkalmazottai közszolgálati jogviszony ( köztisztviselők, ügykezelő) és 

munkaviszony (takarító és kézbesítő) keretében végzik a feladataikat. 

 

4.2. Az alkalmazottak tekintetében a munkáltatói jogokat a jegyző gyakorolja, azonban az 

alkalmazottak kinevezéséhez, bérezéséhez, jutalmazásához és felmentéséhez Nemesvámos 

község polgármestere egyetértése szükséges. 

 

4.3. A köztisztviselők - az anyakönyvvezető kivételével – önálló hatáskörrel nem 

rendelkeznek. Feladataikat általában a jegyző vagy a polgármester hatáskörében eljárva látják 

el. 

 

4.4. A vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettséggel járó munkaköröket, valamint a közszolgálati 

jogviszony időtartama alatt a vagyonnyilatkozat-tétel gyakoriságát az 1. melléklet 

tartalmazza. 

 

4.5. A hivatali  alkalmazottak  munkaidejének  beosztását, az  ügyfélfogadás  rendjét a 

közszolgálati szabályzat tartalmazza. 

 

4.6. A köztisztviselők, ügykezelő távolléte esetén a helyettesítés rendje az alábbiak szerint 

alakul:  

 

Hiányzó alkalmazott Helyettesítő alkalmazott 

jegyző szociális és igazgatási ügyintéző 

szociális és igazgatási ügyintéző jegyző, műszaki és igazgatási ügyintéző 

műszaki és igazgatási ügyintéző jegyző, szociális és igazgatási ügyintéző 

szervezési és igazgatási ügyintéző adóügyi és igazgatási ügyintéző 

adóügyi és igazgatási ügyintéző szervezési és igazgatási  ügyintéző 

gazdasági vezető pénzügyi-gazdasági ügyintéző II. 

pénzügyi-gazdasági ügyintéző I. pénzügyi-gazdasági ügyintéző III. 

pénzügyi-gazdasági ügyintéző II. gazdasági vezető 

pénzügyi-gazdasági ügyintéző III. pénzügyi-gazdasági ügyintéző I., pénzügyi-

gazdasági ügyintéző II. (házipénztár 

tekintetében) 

anyakönyvvezető és ügykezelő ügykezelő, jegyző (anyakönyvi feladatok 

kivételével) 

ügykezelő anyakönyvvezető és ügykezelő 
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4.7. Helyettesítés esetén a helyettesítő köztisztviselőt a szükséges információkkal el kell látni. 

A helyettesítő köztisztviselő a helyettesítés keretében elvégzett feladatokért felelősséggel 

tartozik. 

 

4.8. A munkavégzés során az ügyiratok kezelését az Ügyiratkezelési Szabályzatban foglaltak 

szerint kell végezni. 

 

5. A kiadmányozás rendje 

 

5.1. A kiadmányozási jogkört általában a jegyző gyakorolja, távolléte esetén  kiadmányozási 

jogkörrel a szociális és igazgatási ügyintéző rendelkezik. 

 

5.2. Önálló aláírási joguk van az anyakönyvi ügyekben az anyakönyvvezetőknek. 

 

5.3. A jegyző hatáskörében eljárva, megbízásából kiadmányozási joguk van a feladatkörükbe 

tartozó ügyekben az alább felsorolt köztisztviselőknek: 

- szervezési és igazgatási ügyintéző 

- adóügyi és igazgatási ügyintéző 

- szociális és igazgatási ügyintéző 

- műszaki és igazgatási ügyintéző 

 

6. A bélyegzők használata 

 

6.1. A hivatalban használt bélyegzőkről, azok lenyomatáról nyilvántartást kell vezetni. 

 

6.2. A nyilvántartásnak tartalmaznia kell, hogy a bélyegzőt ki és mikor vette használatba. 

A bélyegző átvételét az átvevő személy a nyilvántartásban aláírásával igazolja. 

 

 

7. A hivatal gazdálkodásának rendje 

 

7.1. A hivatal gazdálkodásával összefüggő feladatok, hatáskörök szabályozása a jegyző 

feladata. A gazdálkodási feladatokat a külön ügyrendben meghatározott módon kell végezni. 

 

7.2. A gazdálkodás rendjét elősegítő belső szabályzatok: 

  

- Számlarend 

- Számviteli politika 

- Eszközök és források értékelési szabályzata 

- Bizonylati szabályzat 

- Belső ellenőrzési szabályzat 

- Ügyrend 

- Pénzkezelési szabályzat 

Leltározási, leltárkészítési és selejtezési szabályzat 

- Kötelezettségvállalási szabályzat 

- Beszerzési szabályzat 

- FEUVE szabályzat 
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7.3. A banknál vezetett számlák feletti rendelkezésre jogosultakat a jegyző jelöli ki. Nevüket 

és aláírásukat a pénzintézethez be kell jelenteni. Az aláírás-bejelentési kartonok 1-1 példányát 

a gazdasági vezető őrzi. 

 

8. Belső ellenőrzés 

 

8.1. A hivatal belső ellenőrzési tevékenységének megszervezéséről a jegyző külső szakember 

bevonásával gondoskodik. 

 

8.2. A belső ellenőrzésre vonatkozó belső szabályokat, eljárásokat, módszertani útmutatókat 

stb. a 2. melléklet szerinti Belső Ellenőrzési Kézikönyv tartalmazza. 

 

8.3. A Belső Ellenőrzési Kézikönyv rendelkezései irányadóak a belső ellenőrre. 

 

 

IV. 

 

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 

 

9. Az SZMSZ hatálybalépése 

 

9.1. Jelen Szervezeti és Működési Szabályzat a képviselő-testületek jóváhagyását követően, 

2015. augusztus 27. napján lép hatályba. 

 

9.2. Hatályba lépésével egyidejűleg a hivatal 2014. február 1. napjától hatályos SZMSZ-e 

hatályát veszti. 

 

Nemesvámos, 2015. augusztus 18. 

 

        Kötél Krisztina 

               jegyző 

 

Záradék:  

 

Nemesvámos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 225/2015. (VIII. 26.) 

számú, Veszprémfajsz Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 60/2015. (VIII. 

26.)  határozataival jóváhagyott szabályzat a Nemesvámos Község Önkormányzatának 

Képviselő-testületének …../2017. (VI. 28.) számú határozattal elfogadott módosításokkal 

egységes szerkezetbe foglalva.  

 

Veszprémfajsz Község Önkormányzatának Képviselő-testülete …./2017. (VI. 14.) számú 

határozatával tudomásul vette a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt 

szabályzatot.  

 

Nemesvámos, 2017. június ….  

 

 

Kötél Krisztina 

jegyző 
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                                                                                                                 1.  melléklet 

 

 

Vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettséggel járó munkakörök 

 

 

Munkakör Kötelezettség teljesítésének 

gyakorisága 

Kötelezettség jogszabályi 

alapja 

 

jegyző 

 

évente 

 

Vnyt. 3. § (1) bek. b) pontja, 

3. § (2) bek. d) pontja 

 

gazdasági vezető 

 

 évente  

 

Vnyt. 3. § (1) bek. b) és c) 

pontja 

 

pénzügyi-gazdasági 

ügyintéző 

 

2 évente 

 

Vnyt. 3. § (1) bek. c) pontja 

 

szervezési és igazgatási 

ügyintéző 

 

5 évente 

 

Vnyt. 3. § (1) bek. a) pontja 

 

adóügyi és igazgatási 

ügyintéző 

 

5 évente 

 

Vnyt. 3. § (1) bek. a) pontja 

 

szociális és igazgatási 

ügyintéző 

 

5 évente 

 

Vnyt. 3. § (1) bek. a) pontja 

 

műszaki és igazgatási 

ügyintéző 

 

évente 

 

Vnyt. 3. § (1) bek. a) és b) 

pontja 

 

 

Vnyt. :  Egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekről szóló 2007. évi CLII. törvény 

 

 

 

     

 

 

 

 

 


