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CXCV. törvény 9. s b) pontjában rogzített irányítási jogkörében eljárva a jogalkotásról szóló
20IO. évi CXXX. törvény 23. s Q) bekezdése, Magyarországhelyi önkormányzatairőI szőlő
zO1J ' évi CLXXXIX. törvény 81 . s (3) bekezdése, az áIlamháztartásrőI szőlő 2011 . évi CXCV.
törvény 10. $ (5) bekezdése, valamint az annakvégrehajtásáról szóló 36812011. (XII.3 1 .) Korm.
rendelet (továbbiakban: Ámr.) 5-6. és 13. $-a' a közterület-felügyeletről szóló 1999' évi LXm.
torvény 1. $ (7) bekezdése, az elektronikus tigyintézés és a bizalmi szolgáItatások általános
szabáIyairől szóló 2OI5. évi CCXXII. törvény 102. $ (3) a) pontja, valamint aközszoIgáIati
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1' A Képviselő_testiilet Pomézi Polgrírmesteri Hivatal Szervezeti és Múködési

SzabáIyzatát felülvizsgálta és azt a hatátozat melléklete szerinti tartalommal

jőváhagyja'

2. Felkéri a jegyzőt, hogy a SzervezeÍí és Működési SzabályzatÍú. közzétételéről
gondoskodjon.

Felelős: Dr. Balogh PáI jegyző
Határidő: azonnal

A' határozat végrehajtásában közreműktidik: Titkársági, ÜgyféIszolgálati és Rendészeti
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P omázi Polgármesteri Hivatal

sZERv nzETI És nnÚrolÉ sI sZABÁLy z AT A

Pomén Varos Önkormányzatának Képviselő-testülete az áIlanháilartásról szőló 20L1. évi
CXCV. törvény 9. $ b) pontjában rögzttett irányítási jogkörében eljétrva a jogalkotásról szóló
2010. évi CXXX. törvény 23. s Q) bekezdése, Magyarországhelyi önkormányzatairől szőIő
20II. évi CLXXXIX. törvény 81. $ (3) bekezdése, az áIlanháúartásról szőIő 2011. évi
CXCV. törvény 10. $ (5) bekezdése, valamint az annak végrehajtásaről szőIó 3681201I'
(XII.31.) Korm. rendelet (továbbiakban: Ámr.) 5-6. és 13. $-a, a közterület-felügyeletről
szőIő 1999. évi LXIII. törvény 1.$ (7) bekezdése' az elektronikus ügyintézés és abizalmi
szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény 102. $ (3) a) pontja'
valamint a közszolgáIatí tisúviselőkről szőIő 2011. évi CXCX. törvény 21. $ (4) bekezdése
alapjan a Pomázi Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatát az alábbiak
szerint hagyja jővá:

1.

1.1

1,2

1.3.

1.4.

z.r

3.1

3.2

L

Ár,r,q.LÁNo s RENDELKEZÉ sEK

A Irivatal elnevezése, címadatai

A helyi önkormányzat képviselő_testtilete az önkormányzat működésével, valamint a
polgármesteÍ vagy ajegyző feladat- és hatáskörébetartoző ügyek döntésre való előkészítésével
és végrehajtásával kapcsolatos feladatok elléúásárapolgármesteri hivatalt alapított.

A Hivatal hivatalos megnevezés e: PolmáziPolgármesteri Hivatal

A Hivatal székhelye:20L3'Pomáz, Kossuth Lajos u. 23-25.

A Hivatal telephelyeit az Alapitő okirat tartalmazza.

2. A llivatal működési területe

P omáz város közig azgatási teriilete.

3. A Hivatal alapítójao feliigyeleti szerve

Alapító: P omázVáros onkormányzata

A Hivatal törzskönyvi nyilvántartás szerinti alapítása: 1990.09.30. Az SZMSZjóváhagyásának
időpontjában nyilvántartott alapító okiratának kelte:2020.03.19., okirat száma: 1lz020.PPH

Fe lügye leti szerve : P omÍn Város Önkorm ány zatának Képvise lő-testiilete
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3.4. Törvényességi feltigyelet: Pest Megyei Kormányhivatal

4. A Hivatal főbb adatai

4.1 Agazatiazonosító szám: 8411

4.2 Számlavezető pénzintézete: K&H Bank

4.3 Költségvetési számlaszám: 10403057-50526553-56841007. további bankszámlaszámai
m e gj e l ö lé s ét a h iv atal ön ál 1ó P én zke ze 1é s i S zab áIy zata tartalmazza.

4.4 KSHszáma: 15393757-84ll.32I.13

4'3. Adőigazgatási azonosító száma: I53g3757-2-13

4.4 PIR törzsszám a: 393759-0-00

4'5 TB száma: 2222050I

4.6. A Hivatal elektronikus elérhetőségei:
E-mail címe: pomaz@pomaz.htl
Hivatali kapu : POMAZPMH 605075706
Internetes elérhetősége: Pomáz Város Önkormányzatánakhonlapja: www.pomaz.hu

5. A Hivatal jogállása' jogköre

5.l Jogi személyisége: önállójogi szerrrély

5.2 A HivatalPoménVáros onkormányzat Képviselő-testÍilete áItaI az MötV. 84. $-a alapján alapított,
saját gazdasági szew ezettel rendelkező költségvetési szerv.

5.3 A HivatalIrányttő Szerve: PoménVáros ÖnkormányzatánakKépviselő-testülete.

5.4 A Hivatal állami feladatként ellátandó alaptevékenysége: Általános közigazgatáS (TEÁOR 8411)

5.5 A Hivatal tevékenységi köreit és szakfeladatainak rendjét az Alapitó okirat tartalmazza'

5.6 A Hivatal működési területe' illetékessége:Pomázváros közigazgatási területe

5.7 A Hivatal szervezeti képviselője: PomázVáros Jegyzője

5.8 A Hivatal feladatainak, tevékenységek forrásai a Képviselő-testület által elfogadott éves
költségvetési rendeletben meghatáro zott előirányzatok.

5.9 A költségvetés tervezésével és végrehajtásával kapcsolatos általános feltételek óvente kerülnek
meghatározásra.

5.l0 A Hivatal más gazdálkodó szeruezetek vonatkozásában alapítói, tulajdonosi (tagsági,
részvényesi) jogokat nem gyakorol.

5.1 l Bérgazdálkodási jogköre: önálló bér- és létszámgazdálkodó

5.I2 Előirányzatok feletti rendelkezési jogköre: teljes jogkör
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6. A Hivatal tevékenységi körei

A Polgárrnesteri Hivatal, mint költségvetési szerv alaptevékenységének kotmányzati funkció szerinti
megjelölését a törzskönyvi nyilvántartás szerinti alapító okirat kivonata tartalmazza.(SzMsz 1. számú

fuggelék)

7.A Hivatal képviselete

] .I A Hivatalt a jegyző, akadáIyoztatása esetén az aljegyzó képviseli.

7 .2 Képviseleti jogkörét általánosan, vagy az ügyek egyes csoportjára nézve normatív utasításban,

vagy írásbeli felhatalmazássa| az aljegyzőre, a hivatal vezetőállású köztisztviselőjére vagy a hivatal
m unkatárs á r a ruházhatj a át.

7.3 A jogi képviseletet egyedi meghatalmazás alapján ügyvédek, ügyvédi irodák is elláthatják'

8. Kiadmányozás rendje

8.1 A kiadmányozási jogkör gyakorlásának az átruházása, a hatáskönel rendelkezo szerven belüli
munkamegosáást jelenti. Jogosultságot ad a döntésre, az intézkedésre, illetőleg az irásba foglalt
döntések saj át |ezűle g' i l lető le g e l ektron ikusan tör1énő aláir ásár a.

8.2 A hivatalban a kiadmányozási jogot, a jogszabályokban meghatározott jogkörében, a

polgármester és a jegyző' valamint jogszabáIyban feljogosított ügyintéző gyakorolja.

8.3 A polgármester akadályozottsága esetén ez a jog az alpolgármestert, a jegyzó akadályoztatása

esetén az aljegyzőt illeti meg.

8.4 Jogszabályban feljogosított i.igyintéző akaclályoz,tatása esetén a kiadmányozási jogot a

munkakör gyakorlásához szükséges képesítéssel rendelkező munkaköri helyettese gyakorolja.

8.5 A hivatalban a kiadmányozás rendjét az SZMSZ2. számu fiiggeléke, valamint a

szeÍvezetiegységekügyrendjeitartalmazzák.

il.

A HTVATAL SZBRVEZETI FELEPITESE,
nrŰrÖoÉsl RENDJE

9. A Hivatal szervezeti felépítése, belső tagozódása

9. 1 . A Hivatal belső szervezeti egységekre, osztáIyokra tagozó dik az alábbiak szerint:

Titkársági, Ü gyfél szo 1 gálati és Rendé szeti o sztály

Hatósági és Humánszo lgáltatási o sztáIy

Váro sfej leszté s i és Városüzem e lteté s i o sztály

Pénzügyi osztály

Adóiigyi osztály
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A Pénzügyi osztály és az Adóügyi osztály együttesen alkotja a Gazdasági Főosztályt, amely a
Hivatal gazdasági szerv ezete.

9'2.Az osztályok élén osztáIyvezetók, a Gazdasági Főosáály élén foosáá|yvezető áll, aki egyben a
Hivatal gazdasági v ezetője.

9.3. A Hivatal szervezeti ábráját az I. számű melléklet rögzíti.
9.4.A szervezeti egységbe nem sorolt személyzeti referens ésjegyzői referens feladatait közvetlenül a

jegy ző alárendeltségében látj a el.
9'5.A szervezeti egységbe nem sorolt foépítész és városfejlesztési stratégiai referens feladatait

közvetlenül a polgármester határozza meg és gyakorolja fölöttük a munkafeladatok
meghatározására, ellenőrzésére és értékelésére vonatkozővezetői jogosultságokat.

10. A Hivatal irányítása
10.1.A polgármester

Képviseló-testiilet döntései szerint és saját hatáskorében jogkörében irányítja a hivatalt, ennek
keretében kÜlönösen:

a polgármester egyetértése szükséges - utasításban meghatározott körben- a polgármesteri
hivatal köztisztviselője, alkalmazotlja kinevezéséhez, bérezéséhez, vezetői kinevezéséhez,
felmentéséhez és jutalmazásához ( az utasítás azSZSZM3. számű függeléke);

b) a jegyzőjavaslatainak figyelembevételével meghatározza aHivatal feladatait az őnkormányzat
munkáj ának szervezésében, a döntó sck clőké szítésében és vé grehajt ásáb an;

c) dönt a jogszabály által hatáskörébe utalt államígazgatási ügyekben, hatósági jogkörökben,
egyes hatásköreinek gyakorlását átruházhatja az alpo\gírmesterre, a jegyzőre, a Hivatal
ügyintézőjére;

a jegyző javaslatára előterjesztést nyújt be a Képviselő-testületnek a Hivatal belső szervezeti
tagoződásának, létszámának munkarendjének, valamint ügyfélfogadási rendjének
meghatározására

e) hatáskörébe tartoző tigyben szabályozza a kiadmányozás rendjét;

a)

d)

0 gyakorolja a munkáltatói jogokat a jegyző, az alapvető munkáltatói jogokat az aljegyző, az
egyéb munkáltatói jogokat az alpo\gármester és az önkormányzati intézményvezetők, valamint
az önkormány zat áItaI közvetlenül foglalkoztatott közalkal mazoÍtak tekintetében;

g) felelős az önkormányzat gazdálkodásának szabáIyszeruségéért,

h) irányitja az alpolgármestert feladatai ellátásában

I0.2. Az alpolgármester

A polgármester akadályoztatása esetén az alpoIgármester látja el a polgármester valamennyi
feladatát, gyakorolja hatáskoreit. Egyebekben az alpolgármester a polgármester irányításáv aI Iátja
el feladatait.

4Ennek keretében, a polgármester által meghatározottak szerint:



a) együttműködik a polgármesterrel a bizottságok munkájának összehangolásában,

b) a Hivatal önkormányzati feladatainak felügyeletével kapcsolatos feladatok ellátásában,

c) közreműködik a Képviselő-testületi ülés napirendi pontjainak előkészítésében és ahatározatok
végrehajtásában.

11. A Hivatal vezetése
11.1. A jegyző

A jegyzó a polgármester irányításával szewezi és vezeti a Hivatalt.

A jegyző

a) A polgármester irányításával gondoskodik az önkormányzat mÍiködésével kapcsolatos
feladatok ellátáSáról.

b) Vezeti a Hivatalt és megszervezi annak törvényes működését.

c) Ellátja azMöfv.81. $ (3)-(4) bekezdésébenrcgzitett feladatokat.

d) Működési és jogi felügyeletet gyakorol a hatósági tevékenység, illetőleg aközszo|gáltatások
szeruezése felett.

e) A képviselő_testtilettel valamint annak bizottságaival kapcsolatban fo feladata a működés
törvényességének biztosítása, melynek során _ az Mötv-ben előírtak szerint _ jogszabálysértés

észlelése esetén jelzéssel él.

0 A polgármester irányításával gondoskodik a képviselő-testület

fa) üléseinek időben történő előkészítéséről,
fb) elé kerülő e lőterj esztések e lőzetes bizottsági vélem ényeztetéséről'
fc) ülésem jegyzőkönyv vezetéséről és

fd) döntései nek az érdeke ltekh ez történó megküldésérő l

g) Ellátja az önkormányzati rendeletekkel kapcsolatos, a jogalkotásról szóló törvényben rögzitett
feladatokat. tanácskozási joggal vesz részt a Képviselő-testület, a Képviselő-testület bizottságainak
ülésén

h) Dönt a hatáskörébe utalt önkormányzati és önkormányzatihatósági ügyekben

ll.2.Az a|iegyző

A polgármester - a jegyző javaslatára- a|jegyzőt nevez ki határozatlan időre. Az aljegyza helyettesíti
a jegyzót és ellátja a jegyző által meghatározottfeladatokat.
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1 1.3.Belső szervezeti egységek vezetői

11.3.1. Az osztályvezetők felelosek a vezetésük alatt álló osztályok szakszeru, hatékoriy, szervezett
mííködéséért' Feladatuk a testületek által meghatározott célok megvalósítása. (A végrehajtás
megszervezése, az ezeket akadályoző zayarok megszüntetése, stb')

rl3.2. Végrehajtják az osztályra a hivatali SZMSZ-ben, az igytendekben, illetve a jegyző álta|
me ghatár ozott fe ladato kat.

11.3.3. Részt vesznek a képviselő-testület ülésein, a bizottsági üléseken az áItaluk készített és a
feladatkörükbe tartoző előterjesáések tárgyalásánál.

IL .3 .4. A vezetői értekezleteken képviselik az osztályt.

11.3.5. Folyamatgazdaként általános felelősség terheli az osztáIy folyamatainak definiálásáért és
működtetéséért, továbbá közreműkodik e folyamatokra vonatkozó ellenőrzési nyomvonal
kidolgozásában.

11.3.6. A testi'ilet elé kerülő' vagy a polgármester áltaI kiemelt egyéb ügy intézésében az
osztályvezetők kötelesek gondoskodni az osztályok közötti egyeztetésrőI, az osztály, valamint
más önkonnányzatí és nem önkormányzati szervek közötti koordináció lebonyolításáról,
illetve ilyen koordináció kezdeményezéséről'

II.3 '7 ' A belső szervezeti egység vezetőjének feladatai továbbá:

a) az önkotmányzati, továbbá önkormányzati hatósági és ál\amigazgatási hatósági ügyek
határidőben történő, törvényes és szakszerű elintézésének biztosítása,

b) aszervezeti egység feladatai ellátásában való közvetlen részvétel, valamennyi képviselo-
testületi és bizottsági döntéstervezet ellenőrzése, vizsgálva azok szakmai' törvényességi
mogfololőségót,

c) a polgármester, (alpolgármester), jegyző részére előkészített döntéstervezetek (ideértve a
kötelezettség-vállalásokat, a lakosságitájékoztxó leveleket is) ellenőrzése és szignálása,

d) a hatósági ügyekben gondoskodnak a törvényesség betart ásáról, illetve betartatásáről, az
o sztáIy fe l adatai nak fo lyam ato s é s zav artalan e l l átásáró 1

e) felelős a szervezeti egység munkájáért' annak szakszerű, jogszerű működéséért'
0 gondoskodik a szervezeti egység ügyrendjének, valamint a munkaköri leírások

elkészítéséről és napraké sz tartásárőI,
g) elvégzi a teljesítményértékelésekkel, minósítésse1 kapcsolatban rábizott feladatokat
h) felelős a szetvezetiegység feladatköréb e tartoző,illetve esetenként rábízottfeladatok

döntés-előkészítéséért és határidőben torténő végrelrajtásáért,

D gyakorolja a polgármester és a jegyző általmeghatározott körben a kiadmányozási jogot'
j) eIlátjaa jegyző által kijelölt bizottság működésévelkapcsolatos törvényességi feladatokat,
k) előkészíti a feladatköréheztartoző testületi eloterjesztéseket, résá veSZ a Képviselő-

testület ülésén'
1) köteles részt venni meghívás alapján, vagy a szervezeti egységet érintő napirend

tárgyalásakor a bizottsági üléseken, akadályoztatása esetén helyettesítésről gondoskodni,
m) kapcsolatot tart a szervezeti egység működését elősegítő külső szervekkel,
n) felelős a Képviselő-testület irányítása alatt áIIő, az osztály feladatköréheztartoző

intézmények törvényes működéséért,
o) közreműködik az intézmények irányitásával kapcsolatos döntések, intézkedések

elokészítésében, a végrehajtás megszervezésében,
p) köteles a vezetése alatt működő szervezeti egység' valamint a feladatkörébe tartoző

intézmények tevékenységéről naprakész információval rendelkezni, a csoportot érintő
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gazdáIkodási feladatokat figyelemmel kísérni, tapasztalatairól a tisztségviselőket
tájékoáatni,

q) gondoskodik a vezetése alatt működő szervezeti egységben az ügyfélfogadási és

munkarend betartásáról,
r) felelős a szervezeti egységek közötti folyamatos tájékoztatásért' informáciőáramlásért, az

egységes Hivatal munkáját elósegítő, az egyes szervezeti egységek együttműködését
biztosító kapcsolattartásért.

Í1.4.Az ügyintéző

Feladata:
a) az önkormányzati ésközigazgatási ügyek érdemi döntésre való előkészítése, ill' ilyen irányú

felhata|mazás esetén a döntés meghozatala és kiadmányozása,
b) szakértelemmel foglalkozikarábizottterülettel összefiiggo valamennyi kérdéssel, felelős a

saj át tevékenysé géért és munkaterületén a törvényess ég betartásáért,
c) a munkaköri leírásban részére megállapított, ill. a vezetője által kiadott feladatokat a kapott

utasítások és határidők fi gye lem bevéte léve l v égzi,
d) a kapott feladatot' megbizást más ügyintézőre nem ruházhatja át, ana csak a vezető jogosult.

11'.5.Az Íigykezelő

a) gondoskodik az adminisztrációs feladatok ellátásáról, az ügyiratok átvételéről, iktatásáről, a

kiadmánytervezeteknek az úgyintézó útmutatása szerinti rögzítéséről , postázásáról, illetőleg
elektronikus továbbításáról,

b) elláijamindazokat a nem érdemi jellegű feladatokat, amelyekkel a vezetője megbízza.

11.ó.A munkaszerződéssel foglalkoztatott alkalmazott

a) biztosítja a Hivatal napi működését'
b) ellátjaa munkakori leírásában foglalt a feladatokat.

1l.7.A szolgálati út

11.7 .t

1.1.'7.2

11.7 .3

11.1 .4

A köztiszlviselők, vezetők alapvető kötelezettsége, hogy a munkavégzés helyzetéről, a
feladatok végrehajtásárőI, vezetői beavatkozást igénylő eseményekről folyamatosan, míg a
munkavégzés zavarairőI haladéktalanul beszrámoljanak az SZMSZ szerinti közvetlen
vezetőjüknek.
A szolgálati út megkerülésének minősül, ha a köztisztviselő, vezető nem tájékoztatja azt a
köztiszfviselőt, közvetlenvezetőt, akiknek tudnia kell az ügyről, annak állásáről és azokről az

intézkedésekről, amelyeket annak érdekében már megtettek.
Nem minősül a szolgálati út megkerülésének, ha arca íúgy természetéből fakadóan hivatali
érdekből kerül sor, vagy avezetői döntés' intézkedés elmaradása, vagy késedelme kánal, vagy
j ogszerűtlen hátrány bekövetkezésével j árna.
Amennyiben a köztiszfviselő önkorm ányzati ügyben tisztségviselőtól közvetlenül feladatot

kapott, köteles arról - a szolgálati út betartásáv aI - a jegyzőt haladéktal anll tájékoztatni.
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11.8.A Hivatal valamennyi alkalmazottja munkája során köteles Magyarország Alaptörvényét,
jogszabályait megtartani, az állarni és szolgálati titkot megőrizni. Hivatali kötelességét
részrehajlás nélkül, lelkiismeretesen, becsületesen, a jogszabályoknak megfelelően' pontosan' az
emberi méltóságot tiszteletben tarVa, a legjobb tudása szerint a nemzet és az önkotmányzat
érdekeinek szoIgáIatáv al te lj e s íteni.

11 A Hivatal működési rendje

t2.1. A helyettesítés rendj e

I2.I'1. A Hivatal dolgozói a szervezeti egységük ügyrendjében' illetve munkaköri leírásukban
foglaltak szerint helyettesítik egymást.

l2.1.2. A jegyző és az aljegyző egyidejű akadÍúyoúatása esetén a jegyző helyettesítését a Hatósági és
Humánszo l g á|tatási O sztályv ezetője látj a el.

12.1 .3 . A gazdasági vezető helyettesítés ét akadályozatása esetén a - a gazdasági vezetőre irányadó
képesítési előírásoknak megfelelő _ Pénzügyi osztályvezető, együttes akadályoztatásuk esetén,
agazdasági szervezet ügyrendjében meghatározoÍt- agazdaságivezetőre irányadó képesítési
előírásoknak megfelelő - munkatárs(vezető, vagy ügyintéző) helyettesíti. Ilyen munkatárs
hiányában a vezetői feladatok ellátásáról, valamint a pénzgazdálkodási jogkörök telepítéséről
a jegyző intézkedik.

I2.1.4. A helyettesítést ellátó személy.t a helyettesítés során hozott intézkedésért, végzett
tevékenységért ugyanolyan felelősség terheli' mint a helyettesített személyt.

12.1.5. A helyettesítéSt ellátó személyre a helyettesítés alatt a heIyettesített személy ftiggelmi
viszonyai az irányadóak. A helyettesítést ellátó személy a helyettesített vezetójének minden
lényeges eseményrol, a munkavégzés köriilményeiről a részletes tájékoztatást köteles
megadni.

12.1.6. Az osztáIyon belüli helyettesítés rendjét _ ide érlve az irodavezetők helyettesítését is - a
szerv ezetj, e gysé g ügyrendj ében, annak mel lékleteként ke ll szab á|y ozni'

Iz.L.7. A helyettesítésre egyebekben a Kttv., valamint a közszolgálati szabáúyzatrendelkezései az
irányadók.

12.1.8. A helyettesítést ellátó személy a helyettesítést követően a helyettesített vezetótlmunkatársat
minden lényeges eseményről, a munkavégzés körülményeiról részletesen tájékoztatni köteles.
A helyettesítés során hozott intézkedéseiért, illetőleg annak elmulasáásáért, minden
tevékenységéértugyanaz a felelősség terheli, mint ami a helyettesített személyt terhelné.

12.2. 
^ 

munkakör átadás-átvételének rendie

12.2'I. Munkakör átadás-átvételére a közvetlen hivatali felettes irányitása mellett, jegyzőkönyvberr
rögzitett módon, munkaköri, vagy személyi változás - áthelyezés ,közszolgálati jogviszony
megszűnése -, tartós távoliét esetén kerül sor.

12.2'2. A munkakör átadás-átvételérőljegyzőkönyvet kell felvenni, amelynek egy példányát meg kell
küldeni a Jegyzői és Igazgatási Iroda személyzeti feladatokat ellátó munkatársa részére.

12.2.3. A munkakör átadás-áNétel részletes szabá|yait a jegyző a hivatal Közszolgálati
SzabályzatábanésazIratkezelésiSzabályzatbanállapítjameg.
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12.3.A belső ellenőrzési feladatok ellátása, a belső kontrollrendszer működtetése

12'3.I. A jegyző az önkormányzatra,hivatalra, az önkotmányzat á|tal alapított költségvetési szervekre
kiterjedő hatállyal köteles belső ellenórzésí rendszeft működtetni abból a célból, hogy
bizonyosságot nyújtson a kiépített és működtetett pénzügyi irányítási és kontroll rendszerek
megfelelősségét illetően. A belső ellenőrzés hatálya kiterjed továbbá az önkormányzati
vagyont kezelő, hasznosító, valamint onkormányzatitámogatásban részesült szervezetekre is a

kezelt, hasznosított vagyon' illetve kapott támogatás vonatkozásában.

12.3.2. A jegyző ennek teljesítése érdekében külső szo|gáItatőval kötött megállapodás révén
gondoskodik a jogszabályi előírásoknak megfelelő belső ellenőrzési kiépítéséről és

működtetéséről.

12.3.3. A belső ellenőrzési vezető feladatait a belső ellenőrzési feladatokat ellátó szolgáltató látja el.

12.3.4. A Hivatal belső kontrollrendszeréért a jegyző felelős, aki köteles a Hivatal minden szintjén
érvényesülő és megfelelő

a) kontrollkörnyezetet,
b) kockázatkezelési rendszeft,
c) kontro1ltevékenységeket,
d) információs és kommunikációs rendszert és
e) monitoring rendszeft kialakítani és működtetni.

I2.3.5' A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréról és belső ellenőrzéséről szőlő 37012011.
(XIi. 31') Korm. rendelet ( a továbbiakban: Bkr. ) alapján a jegyző köteles olyan
kontrollkörny ezetet kialakítani, amelyben

. világos aszewezeti struktura,

. egyéftelműek a hatásköri viszonyok és feladatok,

. meghatár ozottak az etíkai elvárások a szetv ezet m inden szintjén,
o átláthatő a humán eróforrás kezelés.

12.3.6. Ennek érdekében a jegyző köteles olyan szabályzatokat kiadni, folyamatokat kialakítani és

működtetni a szerYezeten belül' arnelyek biáosídák a rendelkezésre áIlő források
szabályszeru, szabályozott, gazdaságos, hatékony és eredrnényes felhasználását.

l2.3'7. A jegyző köteles elkészíteni és rendszeresen aktua|izálniaz ellenőrzési nyomvonalat,amely a

Hivatal működési folyamatainak szöveges és táblázatba foglalt leírása, amely tartalmazza
különösen a felelősségi és információs szinteket és kapcsolatokat, irányítási és ellenőrzési
folyamatokat, lehetővé téve azok nyomon követését és utólagos ellenőrzését.

12.3.8. A jegyző köteles szabályozni a szabálytalanságok kezelésének rendjét, valamint koteles
ko ckázatkezelés i rendszert rnűkö dtetn i.

|2.3.9 ' A jegyző, e pontban rögzitett feladatait a szervezeti egységek vezetőinek bevonásával valósítja
meg. A jegyző belső kontrollhoz kapcsolódó feladatainak ellátását belső kontrollfelelős segíti.

12.4. A munkavégzéshez előírt öltözet

A Hivatal köáisztviselői munkavégzésükhöz kötelesek ápolt, kulturált külsővel megjelenni, a hivatali
munkához méltó, az ügyfelek és munkatársak felé tiszteletet kifejező, munkavégzést nem akadályoző
oltözéket viselni.
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l 2.5.Vagyonnyilatkozat tételi kötelezettség

A Hivatal köztisáviselőít a 2. számű mellékletben rögzítettek szerint terheli vagyonnyilatkozat-tételi
köte1ezettség'

12.6. Ertekezleteko megbeszélések rendje:

Í2.6.I

12.6.2

12.6.3

A hivatal dolgozói részére évente legalább két alkalommal _ illetőleg szükség szerint -
apparátusi értekezletet kell tartani.
Havonta 1-2 alkalommal a polgármester, megbeszélést tart, ahol áttekinti az időszerti
önkormányzati fe ladatokat.
Havonta 1-2 alkalomma| a jegyző és az a|jegyzó az osztáIyvezetők részére munkaértekezletet
tart. A munkaértekezleten a jegyző meghatározza aZ időszerű feladatokat, illetőleg
beszámoltatj a az osztályvezetőket a végzett munkáról.
A 126.2 és 12.6.3. pontban rögzitett értekezletek összevontan is megtarthatók'
A vezetoi értekezletről írásban emlékeztetőt kell készíteni a feladat, a határidő, valamint a
felelős megnevezésével.
A szervezeti egység vezetője a 126.2 és 12.6.3. pont szerinti értekezleteket követően szükség
szerint, de havonta legalább egy alkalommal tart munkamegbeszélést. A névre szóló feladat-
meghatározás mellett biztosítani kell a folyamatos ellenőrzést' számonkérést.
A képviselő-testiileti üléseken résá kell vennie a főépítésznek, a szervezeti egységek
vezetőinek távollétében helyettesüknek, valamint a jegyzőkönyvezéssel megbízott
köztisztviselőnek.

12.6.4.

12.6.5.

12.6.6.

l2.7.A hivatal külső tájékoztatási és kommunikációs rendje

I2.7.I. Önkormányzatot terhelő tájékoztatási és kommunikációs kötelezettségek teljesítéséért a
polgármester felelős.

I2.7 '2. Önkormányzati ügyekról tájékoztatást adni, eltérő jogszabályi rendelkezés híján a
polgármester, alpolgármester, illetve az általlk ene felhatalmazott személy jogosult.

I2.7.3. A Hivatalt tájékoúatási és kommunikációs rendszerének kialakításáről a jegyző gondoskodik.
12.7.4. Hivatali ügyekről tájékoztatást adni, ha jogszabály másként nem rendelkeztk a jegyző, illetve

az általa erre - belső szabályzataiban, vagy egyedileg - felhatalmazottköztiszl..tiselő jogosult.

12.8.A Hivatal és a társadalmi és civil szervezetek' állampolgárok kapcsolata

12.8.I.A Hivatal Titkársági' Ügyfélszolgálati és Rendészeti osztáIy útján ellátja a lakosság
önszerveződő közösségei támogatásával, az önkormányzat és e közösségek
együttműködésével, a lrelyi közügyekben való széleskörű állampolgári részvétel biáosításával
kapcsolatos feladatokat.

12'8.2. Az állampolgárok és társadalmi szervezetek a lakossági fórumokon,
közmeghallgatásokon és hirdetmények útján kapnak tájékoztatást a Hivatal munkájáról. A
lakosság tájékoztatását szolgá|ja az ingyenesen terjesztett Pomázi Polgár címrí újság.



ilr.

A HIVATAL F'ELADATAI

13. Áltulá''o. elvárások és feladatok

13.1.A Hivatal működésével köteles elősegíteni
a) a törvényességbetartását,
b) a Képviselő-testület rendeletéinek és határozatainak végrehajtását,
c) az állampolgári jogok érvényesülését,
d) az Európai Uniós eloírások betartását
e) az önkormányzatok egymás közötti' valamint az áIlami szervekkel történő együttműködésének
összehangolását.

l3.2.A Hivatalnak az iigyintézés során törekedni kell:
a) az anyagi és az eljárási jogszabályok maradéktalan érvényre juttatásÍtra,

b) a hatékony és gyors ügyintézésre, azugyintézésihatáridők betartására,
c) az úgyintézés színvonalának emelésére, az igyintézés jogszabályi kereteken belüli

egyszerűsítésére,
d) az Íigyfelek részére a szükséges felvilágosítást szóban és írásban kulturáltan megadására,
e) a jogok érvényesülésének elősegítésére, a kötelezettségek teljesítésének előmozdítására,

valam int az ál lampo l gári fe gye lem me gszi 1á r ditásár a.

13.3.A Hivatal feladatai a Képviselő-testülettel és bizottságaival kapcsolatban

13.3' 1. A Hivatal köteles:
a) aKépviselő-testület rendeletéit, határozataitvégrehajtani,
b) az ügykörüket érintő képviselő-testületi előterjesztéseket elkészíteni,
c) az onkormányzati képviselők interpellációit kivizsgálni és az interpellált személy

válaszadásához szükséges minden tárnogatást és adatot biztosítani,
d) az önkormányzati képviselőnek a munkájához szükséges tájékoztatást és ügyviteli segítséget

biztosítani.

13.3 '2. A Hivatal feladatai a Képviselő-testi'ilet Bizottságaival kapcsolatban

A Képviselő-testület bizottságainak rnűködésével kapcsolatban a Hivatal koteles:
a) abizottságműködéséhez szükséges tájékoztatást megadni,
b) a Képviselő-testület bizottságai működésének ügyviteli feladatait, a technikai és adminisztratív

feladatokat ellátni'
c) abizottságüléseiről jegyzőkönyvet, nyilvántartást vezetni,

d) a bizottság jogszerű műkodéséhez szükséges támogatást,biztositani, indokolt esetben
törvényességi észrevételt tenni.

1 3 .3 '3 . A Hivatal szervezeti egységeinek a testületek működéséhez kapcsolódó főbb feladatai:

a) Az osztályok javaslatot tesznek a jegyzónek a testiiletek (képviselő-testület' bizottságok)
munkaterveinek összeállításához' valamint jelzik helyi rendeletalkotás és határozatbozatal
szükségességét, illetőleg kezdeményezik a rendeletek, határozatok hatályon kívül helyezését,
módosítását.
b) Figyelemmel a szakmai és a törvényességi követelményekre, elkészítik a feladatkörükbe
tartoző - testületek elé kerülő - előterjesztéseket, valamint biztosítják ezen anyagok jogszabályokkal
való összhangj át, és alaki-tartalmi megfelelőségét.
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c) A testületi anyagok előkészítése, a döntések végrehajtása során az érdekeltekkel (tisáségviselő,
bizottsági elnökök, tarsosztályok' önkormányzati intézmények, külső szervek, hatóságok,
érdekképviseleti szervek stb.) elvégzik a szükséges egyeztetéseket és a koordinációs feladatokat.
d) Elvégzik a feladatkörükbe tar1ozó testületi dontések végrehajtásának megszervezését, a
végrehajtásért felelős rendelkezései szerint.
e) A testületi üléseken - különös tekintettel a Képviseló-testület ülésére - elhangzott és ott szóban
meg nem vá|aszo|t kérdésekre' interpellációkra az osztáIyvezetők kötelesek a szakmailag
megalapozott törvényes és teljes körű írásos vá|aszt az ülés napját követő 30 napon belül megadni,
i 1 letve a v álasz terv ezetét határidóben e lkészíten i.

0 Az osztá|y működési területét érintő testületi döntések végrehajtására - szükség esetén -
intézkedési tervet készítenek' annak végrehajtásáról gondoskodnak és a képviselő-testület, vagy
bizottság elé kerülő jelentést összeállítják, illetve az összeállitásához feljegyzést készítenek.
g) A Bizottságok, képviselők, Nemzetiségi Önkormányzatok valamint a Képviselő-testület által
felkért külsó szervezetek által készített testületi előterjesztés-tervezeteket az osztáIyok feladatkörük
szerinti illetékességgel szakmai szempontból - a törvényességi kontrollt megelőzően _ véleményezik,
fe lkéré sre az el őter je szté s e lké s z íté s éhe z szakmai se gíts é get nyúj tanak.
h) Az osztályvezető, vagy a helyettesítésével megbízott személy részt vesz a képviselő-testület
ülésein és - az osztáIy feladatköréb e tartozó napirendek tárgyalásánál - a bizottságok ülésein.
i) Felkérés esetén közreműködnek a bizottsági, eseti bizottsági vizsgálatokban,
ellenőrzésekben.
j) Kezdeményezik az új jogszabályokból adódó önkormányzati intézkedések megtételét;.
k) Nyomon követi a feladatkörébe tartoző (ügyrendjében felsorolt) önkormányzati rendeletek
hatályosulását' azok szabá|yozási területét érintő jogszabályi változásokat és szükség esetén
kezdeményezi azok módosítását, hatályon kívül helyezését.

13.4.A Hivatal feladatai a nemzetiségi önkormányzatokkal kapcsolatban

I3.4.1.A Hivatal, a Nemzetiségi torvényben, továbbá a helyi önkormányzat és a nernzetiségi
önkormányzat által kötött megállapodásban rögzitettek szerinti feladatok ellátásával köteles a
nem zeti s é g i önkorm ányz atok m unkáj át támo gatni,

13.4.2. A működési feltételek biztosításában való adminisztratív közreműködést Titkársági,
Ügyfelszolgálati és Rendészeti osztály a költségvetési pénzügyi gazdálkodással' számvitellel
kapc s o l ato s fe l adatok ellátás át a P énzú gy i o sztáIy b izto s ítj a.

13.5.Az önkormányzat álta| alapított költségvetési szervekkel való kapcsolat

13.5.l. A Hivatal a 3. számű mellékletben felsorolt' önkormányzati a\apitásíl költségvetési szervek
vonatkozásában - az adott intézménnyel kötött megállapodás szerint _ ellátja a költségvetési
szerv pénzügyi és gazdálkodási feladatait, valamint az intézményi vagyon működtetésével
kapcsolatos egyes feladatokat.

13.5.2' Ellátja a hivatkozott költségvetési szervek felújítási és beruházási munkáival kapcsolatos
szakmai előkészítési, beszerzési, ellenőrzési és garanciális feladatokat.

13.ó.Hiteles iratmásolat készítésének szabályai

13.6.1' A hiteles elektronikus iratról az elektronikus irat kinyomtatásával és záradékolásával hiteles
papír alapú kiadrnányt, továbbá a papír alapú iratról az irat digitalizáIásával, a digítalrizáItirat
záradékolásával elektronikusan hitelesített iratot a 4'számű rnellékletben felsorolt
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köztisztviseló készíthet.

1 3 . 6 .2 . Az elj ár ás ré sz l ete s szab ály ait a m ás o I atké sz íté s i szab ály zat tartalmazza.

14. A szervezeti egységek és a szervezeti egységbe be nem sorolt köztisztviselők feladatai

l4.1.A Hivatal valamennyi osztályát érintő feladatok

a) Az erre vonatkozó szabáIyzat szerint biztosítja tevékenységi körébe tartoző közérdekű, illetve
önkormányzati érdekrí döntéseknek www.ponraz.lru intemetes oldalon történő megjelenítését.
Biztosítja a tevékenységi körébe tartozó jogszabá|y által előírt statisáikai adatszolgáltatást.
Feladatkörében együttműködik a civil szervezetekkel'
Adatot szolgáltat a vagyonkataszter-nyilvántartáshoz, és részt vesz az osztályhoz tartoző
eszközök és fonások le|tározási feladataiban
Részt vesz az önkormányzat költségvetési rendelet-tervezetének kidolgozásában.
Felel azon közérdekű adatok közzétételéért, amelyeknek szolgáltatására a a belső szabályzat
alapján köteles.

b)
c)
d)

e)
f)

I4.2.A szewezeti egységek és a szewezeti egységbe be nem sorolt ktjztisztviselők alapvető feladatait a
* melléklet rögztti. A szervezeti egységek részletes feladatrendszerét a szeruezeti egység
ü gyrendj e tartalm azza'

rv.

z1lR:Ó Rf,NDELKEZÉSEK

15. Hatályba lépés

15'1.1. A Pomázi Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési SzabáIyzatát Pomáz Város
Önkormányzat Képviselő-testülete |4612020. (IX.24.) száműhatározatáva| jőváhagyta'

15.I.2. A Pomázi Polgármesteri Hivatal Szervezeti és MűködésiSzabá|yzata2020. október 01. napján
lép hatályba, ezzel egyidejűleg a 19012018. (XI.28.) sz. Ök. hatátozattalPomÍn Polgármesteri
Hivatal Szew ezeti é s Műkö dé s i S zab á|y zata hatály át ve s zti.

P omáz, 2020 .szeptember 25
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Pomázi Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Műkadési Szabályzat 5. melléklete

A Hivatal szervezeti egységeinek és a szervezeti egységbe nem sorolt köztisztviselők
feladatai

I. Titkársági, Ügyfélszolgálati és Rendészeti osztály

1. Titkársdgifeladatok:

1 .1 . Polgármesteri, jegyzői feladatok ellátásának elősegítése, a polgármester'
alpolgármester' ajegyzó, aljegyző (együttesen: tisáségviselők) napi munkájának
segítése.

1'2' A tisztségviselők munkáj ának adminisztrációs segítése.

1 .3.A tisztségviselői programok szervezése'

1.4'Ahivatal vezetőihez érkező vendégek, ügyfelek fogadása' tájékoztatása.

1 . 5.A beérkező telefonhívások kezelése.

Szervezési feladatok:

2.I.A képviselő-testület, abízottságok munkájának megszervezése, a képviselő-
testületi és bizottsági ülések technikai feltételeinek biztosítása, a Települési
Önkorman y zati Konyvtár és a Mikrodat rendszer működtetése,

2.2. A Képviselő-testületi j egyzőkönyvek' határo zatok elkészítése,
2. 3.Képviselő-testület közmeghal gatásának előkészítése,
2.4.Képviselő-testületi, bizottsági határozatok nyilvántartása,
2.5.Abizottsági jegyzőkönyv-vezetési feladatok koordinálása illetve eIlátása.

2 . 6 .Ellátj a a Kö zbiztons á gi B i zo ttság j e gy ző kö nyv- ve zeté si fe l adatait, v al amint a
jegy ző torvényességi feladatkörében támo gatj a a bizottság működését.

2.7.A helyi nemzetiségi önkormányzatok képviselő-testületi iiléseinek,
közmeghalgatásának megszervezése' előkészítése' egyéb adminisztrációs
feladatok ellétt'ása

2.8.Gondoskodik az Önkormányzati rendeletek, testületi és bizottsági
jegyzőkönyvek, döntések határidoben történő megkrildéséről a
kormányhivatal, illetőleg a képviselők, a hivatali egységek vezetői, a

végrehajtásér1 felelősok és más érdekeltek részére,
2.9.Gondoskodik a rendeletek és határozatok egységes szerkezetbe foglalásáról,
2.I0' Gondoskodik a testületi dokumentumoknak az NJT rendszerbe történo

feltöltéSérő1,
2.II. Az NJT rendszer kapcsolattartási felületének kezelése,

2
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2.I2. A rendeletek és normativ határozatok kihirdetéséveljáró előkészítő és
végrehaj tási feladatok ellátása.

2.13. Kcjzreműk<jdik a polgármester, alpolgármester' aZ önkormányzati
képviselok és hozzéúaftozóik vagyonnyil atkozatának nyilvántartásában és
őrzésében'

2.I4. Ellátja a belső szabáIyzatok, utasítások nyilvántartásával, elérhetővé
tételével, egységes szerkezetbe foglalásával kapcsolatos feladatokat.
Gondoskodlk azok törzspéldányainak őrzésér őL

3. Iratkezelésifeladatok:

3 ' l.Gondoskodik postai úton, hivatali kapun' az
ellenorzott.bej elentes. pomaz@pomaz.hu, és a pomaz @pomaz.hu tárhelyen
keresÍül' valamint az NJT kapcsolattartási felületén érkezett küldemények
fogadásáró1,

3'2.A Hivatal iratkezelési szabáIyzatában rögzítettek szerint gondoskodik a
levélpostai küldemények, elektronikus iratok átvételéről, a beérkezett iratok
bontásáról, érkeztetéséről, iktatásélről, irattérozásátőL, postázási feladatok
e1látásáról.

3.3.Gondoskodik a beérkezett papir alapú iratok elektronikus másolatainak az
ir atkezelő rendszerbe történő feltölté séről

3 .4.Gondoskodik az irattár kezeléséről , vezeti az irattári katasztert,
3 . 5. Gondoskodik az katkezelési feladatellátáslroz kapcsolódó atJaLszolgáltatási

kötel ezettségek telj esítésérol.
3.6.Előkészíti és a döntést követően végrehajtja az iratok selejtezésével és

levéltári átadásáv aI kap c s o l ato s fe 1 adatokat,
3.1.Yezeti a hivatal bélyegző-nyilvéntartását gondoskodik a bélyegzők

beszerzésétól, a szükségtelenné vált bélyegzők táro|ásáről,
megsemmisítéséről

4 Tá rs ad almi, n e mzetközi é s civ il k ap cs o lato k h o z kap cs o ló dó fe lad at o k :

4.1.Kialakítja és ferrntart1a az önkormányzat és külső kömyezete információs
kapcsolatait.

4.2.Folyamatosan kapcsolatot tart az állami, társadalmi, és érdekképviseleti
szervekkel, a civil szerveződésekkel' az egyházakkal, a médiával.

4.3.Közreműködik az önkormányzat és a civil, il1etve a társadalmi
szervezetek együttműködósére vonatkozó szakmai anyagok
kidolgozásában.

4.4.Kapcsolatot tart az önkormányzatt és nem önkormányzati fenntartású
ifiúsági és sport szervezetekkel.

4.5.Részt vesz a civil tevékenységgel kapcsolatos programok, fórumok,
rendezvények városi szintű koordináci ójában,szervezésében'

4 . 6 .Y ezeti a váro si c ivi l s zervezeteket 1artaImaző katasrtert,
4.7.Ellátja az önkormányzat nemzetközi kapcsolatainak kialakításával és

fenntartásával kapcsolatos feladatokat, ide értve a testvérvárosi
kapcsolatokat is.
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4.8.Irányit1a és összehangolja az önkormányzú nemzetkozi kapcsolataiból
adódó feladatokat. Szervezt azok végrehajtását, közreműködik a

nemzetközi delegációk fogadásában a külföldi utazások szewezésében, a
protokoll feladatokból adódó feladatok előkészítő, szervező és végrehajtó
tevékenységet lát el.

4.9.Gondoskodnak a civi1 szervezetekkel összefuggő testületi és bizottsági
előterjesáések szakmai és ügyviteli előkészítéséről, kozreműködnek a

döntések végrehajtásában.
4. 10' Kezelik a civil szervezetek önkormányzatí támogatásával kapcsolatos

p ály ázatokat, kére l me ket, szer ződé s eket é s be s zámo l ó kat.

4.1 1. Koordinálja a rendőrséggel' polgárőrséggel való együttműködést.

Ü gyfé ls zo l g á l ati fe l a d at o k

5.1.Biáosítja a személyesen megjelent ügyfelek részére a beadványok
személyes áirvételét, az eljárás kezdeményezéséte vonatkozóan
szóban előterjesztett kérelmek, közérdekű bejelentések, panaszok
jegyzőkönyvbe foglaláséÍ', a nyomtatványok kiadását, a kérelmek,
nyomtatványok kitöltéSében való segítségnyújtást.

5 .2.Intézi a kö zut, közterület felbontásával kapcso lato s ügyek kivételével

ugyeket, akozut nem közlekedési célú igénybevételével kapcsolatos
kózűtkezelői ügyeket.

5.3.Intézi a túlsúlyos járművek behajtásával, illetve a súlykorlátozással
érintett önkormány zatí utal<r a vonatkozó behaj tási engedély-kérelmek
közútkezelői jogkörben történő elbírálását.

5.4.A jegyző, afőépítész és az érdemingyíntézók félfogadási naptárába

rogzíti a telefonon, személyesen, elektronikus levélben előterjesztett
időpont-fo glalási kérelmeket.

6. Kommunikdciósfeladatok

6.1.Napi kapcsolatot tart a pomaz.hu honlap, a Pomázi Polgár
havilap és a városi televiziő szerkesáőivel.

6'2.Koordi nálja a Hivatal illetve a tisztsé gviselők saj tókapcsolatait.
6'3.A pomáz@pomaz.hu elektronikus címre érkezett azon

beadványok esetében, amelyek csak írásbelinek minősülő
formában terjeszthetők elő enől tájékoztatő elektronikus levelet
küld a feladó részére.

6.4.A pomáz.hu elektronikus címre érkezett panaszok, kozérdekű
bejelentések, javaslatok, kezdeményezések, tÍ4ékoztatás'
kérések ügyében:

6.4.L A nem a Hivatal, vagy
önkormányzat feladat-, vagy
hatáskörébe tartoző tigyekben a
beadványt továbbítja azoÍ szerY
részéte, amelynek az feladat-vagy
hatáskörébe tartozik és erről
értesítik a beküldőt'
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6.4.2

6.4.3

A Hivatal, Vagy önkormányzat
feladatkörébe tartoző azon
ügyekben, amelyek intézkedést
nem' csak egyszertíen megadható
téqékoztatást igényeln ek az ügyfel
tészére a tájékoztatást elkészíti és
megküldi.
Az összetettebb ügyekben, a
beadványt a beétkező más
küldeményekkel együtt érkezteti
és továbbítja szignálásra és
ügyintézésre.

6.5.Szakmai és lakossági fórumok szervezésével biztosítja aZ
önkormányzat, illetve tisáségviselők döntésóinek'
elképze1éseinek nyilvrínosságát.

7 . Közterület-feliigyelőífeladatok:

7.I.A jogszabályok által a köáerület-felügyelet hatáskörébe
utalt feladatok ellátása.

7.2.Közreműködés az közutkezelői, tulajdonosi, hatósági
intézkedést igénylő problémak tbltárásában, a szükséges
intézkedés kezdeményezése.

7.3.Segítséget nyújt helyszíni ellenőrzéseknél.
7.4.Közterületen közreműködik az állat-egészségügyi és

ebrendé s zeti önkormány zati feladatok e l l átás áb an.
7.5.Yégzi a közterületen lévő tér-figyelő kamerákkal

kapcsolato s adatszol g á|tatást.
7.6.Növényvédelmi igazgatás terén ellátj a a parlagfií elleni

védekezéssel kapcsolatos feladatokat.
7.7.Allatvédelmi igazgatás terén intézkedik a kóbor állatok

befogása iránt

8' Az osztály elldtja tovtÍbbá az alábbi ágazatifeladatokat:

8.1.Honvédelem
8 .2.Katasúró favé d el em
8.3.A védekezés irányítása
8.4.A veszélyes anyagokkal kapcsolatos balesetek elleni védekezés
8.5.Veszélyhelyzet
8,6.Polgári védelmi szervezetek működése
8.7.Katasztrófavédelmi besorolás, veszélyelh árítási tervezés
8. 8.Polgári védelmi szervezetek alkalmazása
8'9. Lakosságvédelem
8.10. Gazdasági és anyagi szolgáltatás
8.11. Művészettelkapcsolatos feladat- és hatáskörök (kulturális szervezetek támogatása)
8.12. Sport
8.13. Tűzvédelem
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8.14. A Rendőrséggel kapcsolatos feladat- és hatáskörök
8.15. A nemzetiségek jogairól
8.16' A nemzetiségi onkormányzategyüttműködése a helyi önkormányzati szervekkel
8.17. Válasáások
8.18. Népszavazás
8.19. Bűncselekmények áIdozatainak segítésével és az állami kárenyhítéssel kapcsolatos

feladatok és hatáskorök

n. Gazdasági főosztály _ Pénzügyi osztály

9. Költségvetésselkapcsolatosfeladatok:

9.1.Összeá|lítja az önkormányzati és íntézményi szintű költségvetést, képviseiő{estületi
döntésre előkészíti a kö ltsé gvetési rendele t-tew ezetet,

9'2.Nyilvántartjaaközponti támogatások, cél- és címzett támogatások,páIyázat során elnyert
pénzek előir ány zatait, azok telj esítését,

9.3.Figyelemmel kíséri a költségvetés végrehajtását apénzforgaIom alakulása alap1án,

9.4.Szabnai segítséget nyujt azintézményeknek a költségvetés tervezet összeállításához'
9. 5.Javaslatot tesz a költségvetés módosításáta,
9.6.ÖsszeáIlítja az önkormányzat gazdálkodásáról szőIő beszámolot, zárszámadási rendelet-

tervezetet a szttrrwiteli adatok alapján.

10. Pénziigyifeladatok:

10.1.Banki tranzakciók intézése,jóváírások' terhelések figyelemmel kísérése.
10.2.Hitelszeruódések előkészítése, nyilvántartása, a hiteltörlesztések teljesítése
1 0' 3 .Intézkedik a kintlévősé gek, hátralékok behaj táSáról.
I0.4.az önkormányzat áItaI értékesített vagy bérbe adott ingatlanok, területek,

hirdető táb l ák szer zó dé s alapj án történő kiszámlázása,
10.5'A Hivatal és az Önkormányzatbevételeinek beszedése, kezelése,
10.6.Fo1yamatosan figyelemmel kísérti a vevői tartozások, kamatmentes kolcsönök

tör1esáését,
),0'1.Anaponta beérkező számIákat, azok felülvizsgálataés érkeztetése után továbbítjaaz

illetékes osztályoknak telj esítésigazolásra,
1 0. 8 .Nyilvant artást v ezet az e gy éb támo gatásokról,
10.9.A pénztár zavartaIanműködtetése, a készpénzes bevételek és kiadások teljesítése.

10'10. Kötelezettségvállalások, szerződések nyilvántartása gondoskodás a kapcsolódó
kö zzétételi köte l ezetts é g ek te lj e s íté s érő l.

11. SaÍmvitelífelaclatok:

11' 1.Ellátja az Önkormányzat, a Hivatal, valamint az ÓnáIlőanműködő intézmények főkönyvi
és analitikus könyvelését.

11.2.Gondoskodik az elfogadott költségvetés-módosítás könyvelése, elszámolásokon való
átvezetésérő1.
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11.3.A törvényben meghatározott módon és időben összesített önkormányzatibeszámolőt
elkészíti éS feltölti'

1 1 .4.Előkés zíti az Önkormány zat, aHivatal és az intézmények adóbevallásait, egyezteti az
adófolyószámla kivonatokat.

11.5.Társosáályokkal együttműködve gondoskodik az önkormányzati támogatások
igénylésérőI, egyeztetést folytat a uÁK területileg illetékes igazgatőságával.

1 1.6.Vezeti a hitelek, kölcsönök, üzletrészek, részvények nyilvántartását'
I I .7 .Elv é gzi a Ieltár o zás s al kap c s o 1 ato s fe ladato k at.
1 1.8.Nyilvántart1a a nagy értékű tátgyi eszközöket.
1 1.9.Könyveli és feladja a főkönyv felé az éves értékcsökkenést.

12. Kontrollerifeladatok:

I2.I.Közreműködik aGazdasági program kidolgozásában, adottközfeladat célok
meghatározásában.

I2'2.Előkészíti, kidolgozza az Elvárt Kulcs Teljesítmény Mutatókat adott évre
gazdaságossági elemzések és az elmiút időszak gazdá|kodási tapasáalatai alapján

12.3.K<izreműködik a ktizfeladatok ellátáshoz kapcsolódő szerződéskötési folyamatban,
az elv érások rö gzítésében, me ghat én ozáséh an

I2.4.Folyamatosan elemz| értékeli az adott közfeladat ellátás szakmai színvonalát
12.5.Méri és nyomon követi a kulcs teljesítmény-mutatók alakulását, figyeli az

eltéréseket, javaslatokattesz eltérés esetén a korrekcióra, szetződés módosításra,
szerződéses kötelezettségek számonkérésére.

13. Vagyongazdúlkodásifeladatok

1 3 . 1 . Gondo sko dik a vagyonkat asztet naprakész vezeté sérő l.
I 3 .2.Közr eműködik a v agy ongazdálkodási koncepció kidolgozásában.

14' Közétkeztetésifelaclatok

14.1 'Összehangolja a szociális, valamint az ővodaí és iskolai étkeáetéshez kapcsolódó
feladatellátást, szervezi a kapcsolódó beszerzési, közbeszetzési feladatok ellátását.

I4.2.Elkésziti azintézményi térítési díjak megállapitását megalapozó önköltségszámítást,
kidolgozza a vonatkozó rendelettervezeteket.

14.3.Gondoskodik az iskolai gyermekétkeztetés, valamint - a Hatósági és
HumánszolgáItatási osztállyal együttműködve - a szünidgi gyermekétkeztetés, és
az alternatív napközbeni ellátás (nyári napkozis tábor) lebonyolításáról. Ennek
keretében:

14.4.Informatikai rendszeren keresztül összesíti azigényeket, gondoskodik a
megrendelé sek leadásáró l és dokumentálj a a szoIgáItatás i génybevételét.

i4.5.Előkészít a személyi térítési díjak megállapítására vonatkozó dtjntéseket.
14.6,Yégzi aközétkeúetéssel kapcsolatos pénzügyi feladatokat' gondosko d1k az étkezési

térítési díj ak készpénzkímélő módon történő beszedéséről.
1 4.7.Nyilvántartj a a díj hátralékokat és gondoskodik azok behajtásáról'
14.8.Gondoskodik az ellátáshoz kapcsolódó adatszolgáltatási kötelezettségek

teljesítéséről' kapcsolódó támogatások igénylésérőL és az azzal valő elszámolásról.

Az osztály elldtja tovdbbú az alábbi úgazatifeladatokat:
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1 5. 1 .Katasztrófasegély, védekezés költségeinek megtérítése
I 5 .2.Y álasztási pénzügyi fe1adatok
1 5. 3 .Bírósági ülnökök megv áIasztása
15.4.Kárpótlás
1 5 .5 .Döntéselőkészítéshez szükséges adatszolgáltatás
1 5. 6. Közreműködik Térítési díj megállapítás előkészítésében

m. Gazdasági Főosztály- Adóügyi osztály

16. Adóigazgatdssalkapcsolatosfeladatok

I 6. I .Ellátj a a különböző adónemekkel kapc solato s adóható sági feladatokat.
16.2.Kezeli az adőszámlákra történt befizetéseket és teljesíti a túlfizetés visszautalását,

val ami nt az adőfoIy ő számlák kö zö tti áN ezetést.

I6.3.Jogszabályban meghatározott hatáskörben behajtj a az adőtatozásokat, az idegen
adőszámlára a befolyt összeget utalja a jogosultnak.

I 6 . 4 .Ellátl a az adő ellenőr zésí fe l adato kat.

I 6 . 5 .Y é gzi a tarto zás ok j o gszab ályb an me ghatát o zo tt b ehaj tás át.

1 6. 6. Kiállítj a az adő - és értékbizonyítvány okat.

I 6 .7 .Elókészíti a méltányo s sági kérelmeket elbírálás céij ábó l.

16.8.Adóügyekben gondoskodik az önkormányzatt- és hivatali kapuba érkező elektronikus
dokumentumok letö ltésérő 1 é s azok Iov éhbi iratkezelésérő 1.

16.9.JogszabáIyban meghatározotthatősági ügyekbenvégzi a végrehajtás foganatosítását.

16.10. Teljesíti a feladatkörét érintő adatszolgáltatási kötelezettségeket.
1 6. 1 1 . Elltnja a környezetterhelési díjj al kapcsolatos feladatokat.

17. Önkormányzati adók rendszerével kapcsolatosfeladatok ellátdsa.

1 7. 1 . Előké szíti a helyi adórendeletek terv ezetét.
17.2.Nyomon követi a helyi adó bevételek alakulását, javaslatokat dolgoz ki a rendszer

javítása érdekében.

l8. Környezetvédelmi igazgatás

Gondoskodik a környezetterhelési díj kivetéséről és behajtásáról.

IV. Hatósági és Humánszo|gáitatási osztály

19 Á ltalrÍn o s é s ig azg attÍs i fe ladat ai :
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19.1.A TAKARNET program jogszabáIy szerinti kezelése' a nyilvántafiás vezetése.

1 9. 2.Megkeresések telj esítése és kömyezettanulmiínyok készítése.

I9.3.Igazolás kiadása vagy elutasítása a 3,5 tonna megengedett legnagyobb össáömeget
meghaladó tehergépkocsiból, vontatóból, pótkocsiból és autóbusz j árművek
tárolási helyéről.

19.4.Amegküldött hirdetményeket kifiiggesái, gondoskodik a visszaküldésről.

19.5.onkorm ányzati rendeletben meghatátozott szeméts zállításikedvezmények
ügyintézése.

19 .6.Talált dolgokkal kapcsolatos elj árások lefolytatása , taláIt tárgyak értékesítése.

I 9 .7 .Me gszűnt társul atokkal kap c s o l ato s fel ad ato k ellátás a

1 9' 8.Törzskönyvi nyilvántartássa.l kapcsolatos ii gyintézés a MÁr _nal.

19.9.Bursa Hungarica Felsőoktatási osztöndíjpályázat előkészítése' online tögzítése,
lebonyolítása

20. Az osztdly ellátja tovtibbd az aldbbi úgazatifeladatokat:

20 . t . Á|1 ategészségti gy, állattartás
20.2.Allatvédelem
20.3.Fogyasáóvédelem
20 . 4.S zolgáltatási tevékenysé g (Kereskedelem, Teleplétesítés)

20.4.I. Kereskedelem
20.4.2. A zenés, táncos rendezvények működésének biztonságosabbá tételéről
20.4'3 . Szálláshely szolgáltatás
20 .4 .4 . Y ásár , piac, bevásárlóközpont
20.4.5. Teleplétesítés

2 0. 5 . Hullad ékgazdálkodási bírság
20.6.Zaj- és rezgésvédelem
20.7 'Yadászat
2 0 . 8 . Kémény s eprő - ip ari kö zszoIgáItatás
20.9 .Egészségügyi ellátás
2lJ.10. Szociális ellátás
20.10.1. Szociális ellátással kapcsolatos általános feladat- és hatáskörök
20.10.2. Szociálisellátásokkalkapcsolatosnyilvántartások*
20.10.3' Pénzbeli szociális ellátások
20.10.4. Településitámogatással kapcsolatos feladat_ éshatáskörök
20.10.5. Természetbennyújtottszociálisellátások
20.I0.6. Köáemetésseikapcsolatosfeladat-éshatáskörök
2O.IO.7. Óvtldatej programmal kapcsolatos feladat- és hatáskörök
20.10.8. Szociálisszolgáltatások
20.I0.9. Házi segítségnyújtássalkapcsolatosfeladat-éshatáskörök
20.10.10. Családsegítésselkapcsolatos feladat- éshatáskörök
20.10.11. Közösségi ellátások *

20.I0.I2. Nappali ellátás
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20.10.13. Személyes gondoskodás megszeÍVezésével kapcsolatos feladat- és

hatáskörök
20.I0.I4. SzolgáItatástervezésikoncepció
20.10.15. A személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmény fenntartásával

kapcsolatos feladat- és hatáskörök
20.10.16. A támogatő szo\gáltatás és a közösségi ellátások ftnanszírozásával

kapcsolatos feladat- és hatáskörök
20.l0.I7. Szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatások

engedélyezése
20.10.18. Szociálisintézményijogviszony
20'I0.I9. Közreműködik a térítési díj megállapítás előkészítésében
20.I0.20. Szerződésesszociálisellátás

20.1'I. Lakáscélú kölcsönből eredő adósságok rendezése
20.12. Közművelődési, közgyűjteményi, művészeti, sport feladatok
20'13. Közművelődési feladatok
20.I4. A közművelődés helyi lakossági képviselete
20.15. A területi, fovarosi közművelődési szakmai tanácsadás és szolgáltatás
20.I6. Közgyűjtemények
20.I7 ' Nyilvanos könyvtari ellátás
20'18. Levéltár
20.Í9' Gyermekvédelem
20.I9.I' Gyámhatóságifeladatok
20.19.2. Hozzátartozőkkozótti erőszakmiatti feladatok
20.19.3. Pénzbeli és természetbeni ellátások
20.19.4. Rendszeresgyermekvédelmikedvezmény
20.19.5. Személyes gondoskodás
20.19.6. Hátrányoshclyzctmcgállapítása
20.l9.7 . Nevelésbe vétellel kapcsolatos feladatok
20.I9.8. Adatkezelés,nyilvántartás,finanszírozás

20 .20 . Álampolg ársággal kapcsolatos feladatok
20.2I. Anyakönyvezés
20.22. Központi címregiszter
20.23. A polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartása
20.24. Hagyaték
20.25. Népszámlálás
20.26. Köznevelés
20.26.I. A köznevelés információs rendszere (KIR)
20.26.2. Irttézményfenntartás

20.27 . Ingatlankö zv etítés, ingatlanvagyon-értékelés és közvetítés
20.28. A társasházszerveinek törvényességi felügyelete
20.29. Szerencsejáték-szervezés
20.30' Birtokvédelem
20.31. Szewezett búnözés elleni feliépés
20.32. Szépkoruak jubileumi köszöntése
20.33. Esélyegyenlőséggel kapcsolatos feladatok és hatáskörök
20.34' Rezsicsökkentés végrehajtásával kapcsolatos feladatok
20.35. A természetes személyek adósságrendezéséről
20.3 6. SzeméIy azonosító igazolv ár'lrtyal kapcsolatos feladat
20.37. A Védelmi Programmal kapcsolatos feladatok
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V. Városfejlesztési-ésVárosüzemeltetésiosztály

2 1. Vdrosfejlesztési feladatok

21.1.Fejlesztési projektek előkészítése' partnerek felkutatása' a közös páIyánatok
előkészítésében való együttműködés, azok lebonyolítása, közreműködés mriszaki
tartalom me ghatár o zásáb an.

2I.2.A térségbe tartoző más települési önkormányzatohkal való kapcsolattartás, a közös
pályázati lehetőségek feltírása, együttműködési megállapodások előkészítése és a
végrehaj tásban való közreműködés.

21'3.Önkormányzatot érintő kártérítési, kártalanítási igényekkel kapcsolatos ügyek
mtiszaki-szakmai kontrollj ának ellátása.

2l.4.Pályázatokért felelős szervezeti egységként ellátja az Önkormányzat PáIyázati
szab áIy zatáb an r ö gzített fe l adatokat.

21.5.Projektek bonyolítása során szükséges adatszoLgáItatás, teljeskörű nyilvantartás és
pénzngyi elszámolásokban közreműködés végzése. Szerződések elkészítése,
aláír ásr a történő előkészíté se.

2l6.Kozreműködés az onkormányzat éves költségvetése tervezésében, időszakos és
éves teljesítések értékelésében illetve a csoportra vonatkozó előirányzatok,
jóváhagyott beruházási keret felhasználásénak folyamatos figyelemmel kísérése,
előir ény zat_módo sításra j avaslattétel.

2I.7.Lakossági fórumok megszervezésében való k<jzreműködés az osztály feladatkörét
érintően.

2I.8.Az Önkormányzatközép és rövid-távuberuházási programjai, tervei készítésében
való közreműködés

22. Városiizemeltetési feladatok

22. 1 . Önkorm ény zatí költségvetési intézményeknél felmerülő felúj ítási feladatok,
koordinálása, műszaki ellenőrök munkájának összehangolása.

22.2.Kezeli a közműszolgáltatókkal kapcsolatos szerződéseket. Nyomon követi a
teljesítéseket.

223 .B eruházás ok b ony o 1 ítása üzemb e he ly e zé s e.

22.4.Utcané:,,táblizás, emlékműfenntartás.
22.5'A település rágcsálómentessége fenntartásábóladódó feladatok ellátása.
22.6.Kozterületek' parkok fenntartásával kapcsolatos feladatok ellátása, koordinálása.

Közhasznú munkavégzés irányítása, koordinálása és ellenőrzése.
22.7 'Az energiagazdálkodás fejlesáésére vonatkozó önkormányzati javaslatok

előkészítése. A váro s energiafelh asznáIásának fi gy elemmel kísérése, a felhasznál ás
racionalizálására vonatkozó elképzelések, koncepciók kidolgozása.
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22.8.Közreműködik a helyi közvílágítás, az tvőviz- és szennyvízszolgáLtatás zavartalan
biztosításában, ellátja az ezel<kel összefliggő döntés előkészítő feladatokat.

22.9.KözIekedésfejlesztési-, forgalomtechnikai tervek és koncepciók előkészítése, a
me gvalósításuk végrehaj tása.

22.10. A közutat, annak műszaki -, minőségi
adatai,közut üzemeltetésére, fenntartására és fejlesztésére fordított költségek
nyilvántartása.

22.1I. A kózlstat, annak forgalmi, baleseti
adatut, val am i nt for g almi re ndj ét me ghatár o zó j e l zé s ek ny i lvántartás a.

23. Létesítmény-üzemeltetési feladatok

23 . 1 . Az önkormány zati épületvagyon műszaki állapotának ny omon kísérése.
23.2.Múszaki közreműködés a lakás és helyiséggazdálkodási feladok ellátásában.
23.3. Afeladatkörébe utalt épületekkel kapcsolatos gondnoksági feladatok ellátása.
23.4.Szervezi aZ intézményi használatban lévő épiiletvagyon állagmegóvásával

kapcsolatos feladatokat.
23.5.Nyomon követi aZ intézmények energia és vízfogyasztását, racionalízálást

javaslatokat dolgoz ki és hajt végre.

24. Altalánosfeladatok:

24.1.Gondoskodik a 2I-23. pontokban rögzített feladatokhoz kapcsolódó beszerzési,
kozbeszerzé si fel adatok e llátásáÍó 1.

24 .2. A nyomon követi a b eszáIlítői telj esíté seket.
24.3.Megteszi a szükséges intézkedéseket a szerződésszerű tel_iesítés érdekében.
24.4.Intézkedik a jótállási és garanciális igények érvényesítése iránt.

25. Az osztály ellútja továbbá az alábbi ágazatifeladatokat:

25.l.Növényvédelmi feladatok ellátása - a parlagfu elleni védekezéssel kapcsolatos
ható sági feladatok kivételével.

25'2.Y iIlamos- és gázener gia felhasználás
2 5'3 .Eneryiahatékonyság
2 5 . 4'Y íziközmú- szoIgáItatás
25.5.Yízngy
25.6.Idegenforgalom
2 5 .7 .Eneryiahatékony ság
25.8.AItalános környezetvédelem - A Környezetterhelési díjjal kapcsolatos ügyek

kivéte1éve1
25.8.I. A környezetvédelmi programmal kapcsolatos
25 .8'2. Korny ezeti hatásvizs gálati elj árás sal kapc sol ato s

25.8.3.A nyilvánosság kömyezeti információkhoz való hozzáférésével kapcsolatos
feladatok és hatáskorök

25'8.4. A fás száru növények védelme
2 5 .9 .T ermészetvédelem

25.9.I. Természeti területek és értékek kiemelt oltalma
25.9.2. A természet védelme és a területi tervezés
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25.9.3. onkormányzati természetvédelmi őrszolgálat és a polgari természetőr
25.9.4. Mezei orszolgálat
25 .9 . 5 . Tulaj donj o gi rendelke zések, támo gatások és kártal anítás
25.9.6. A természetvédelem eljárásjogi szabályat és szankciói
25.9.7 ' Az erdőroI, az etdő védelméről és az erdőgazdálkodásról
2 5 .9 .8 . Természetvé delemmel kapc so l ato s szakható sági feladatok

25.10. Hulladék _HulladékgazdáIkodási bírság kivételével
25.I0.I. HulIadékgazdálkodásiközfeladatellátása
25.I0.2. Atelepülésihulladékkezelésiközszolgáltatásidíj megállapítása
25.I0.3. Anemrendszereshulladékszállítás szabályairóI

25.II. Levegőtisáaság-védelem
25.I2. Túzszetészeti mentesítés
25.I3. Tűzvédelem
25.I4. Művészettelkapcsolatos feladat- és hatáskörök (köztéri műalkotások)
25.I5. Közúti közlekedés
25.I5.I. Kozútiközlekedésselösszefliggőfeladatok
25.I5.2. A közúti forgalom szervezésének elvei
25.I5.3' Út építése, kezelése, fenntartása, megszüntetése és elbontása
25.15.4. Útellenőri szolgáIat
25.I5.5. Közútiközlekedésfejlesztése
25.15.6. Közút nem kcizlekedési célú igénybevétele (útfelbontással járő

esetekben) és a közút melletti ingatlan használata (közútcsatlakozás) -
25.16. Avíziközlekedés
25.I7. Aviziközlekedés
25.18. Vasúti közlekedés
25.I9. Személyszállítási szolgáltatás
25.20. Temetkezés
25.20.I. Temető létesítése, Iezátása, megszüntetése, qra-használatbavétele,

fenntartása
25.20.2. Temetés
25.20.3. Kegyeletiközszolgálatiszerződés

25.21. Kisajátítás
25.22. Munkavédelem
25.23. A magyar nemzeti értékekről és a hungarikumokról
25.24. A nem dohányzőkvédelmével kapcsolatos feladatok
25.25.'l'urisáikával összeÍüggő Í'eladatok
25.26. A jegyző építésügyi igazgatási feladatainak átadásával kapcsolatos feladat- és

hatáskörök
25 '27 . Vagyongazclálkodási t'eladatok, a vagyonkat aszter vezetésének, továbbá a

válosstratégiai ref-erens feladatkörébe soroltak kivételével'

VI.A polgármester közvetlen irányítása alá tartoző közszolgálati tisztviselők

26. Főépítész

26.l.Az állami fóépítészi hatáskörében eljáró fovárosi és megyei kormányhivatallal és
az érintett cinkormányzatok főépítészeivel együttműködve elősegíti az illetékességi
területét érintő területrendezési és településszerkezeti tervek össáangjának
kialakítását,

26.2'foIyamatosan figyelemmel kíséri a rendezési eszközök hatályosulását'
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tapasztalatairól évente tájékoztatást ad, és négyévente összefoglaló jelentést készít
a képviselő-testület (közgyűlés) részére,

26.3.kózreműködik a kulturális örökség védelméről szóló törvényben foglaltakkal,
valamint a kulturálís örökség védetté nyilvánításának részletes szabályairól szóló
minisáeri rendeletben foglaltakkal kapcsolatos önkormányzati feladatok
el1átásában,

26.4.szakmai véleményével, állásfoglalásaival segíti a térség, illetve a település
egységes táji és építészeti arculatának alakitását,

26.5.közreműködik a területrendezési tervek és a településrendezési eszközök
nyilvántar1ásáta, a szabáIyozásokon alapuló adatszolgáltatásra és az ezzel
kapcsolatosan felmerÍilő költség megállapítására vonatkozó helyi szabályok
előkészítésében,

26.6.résú. vesz - szükség szerint adatok szoIgáItatásával - az illetékességi területére
vonatkozó területi és települési információs rendszerek kialakításában és

működtetésében,
26.].köztem1iködik a települési önkormányzat Étv.-ben meghatározott építésügyi

feladatainak az eIlátásában.
26.8.Előkészíti a partnerségi egyeáetési eljárás szabáIyaira vonatkozó rendelet

teruezetét.
26.9.A települési főépitész látja eI a települési önkormányzat telepilésszerkezeti

tervének, helyi építési szabáIyzatának, települési arculati kézikönyvének és

településképi rendeletének elkészítésével, felülvizsgálatával összefiiggő következő
feladatokat:

26.10' döntésre előkészíti a rendezés alá vonandó területre vonatkozó javaslatot, a

tervezési megbízás feltételeit és követelményeit,
26.IL elkészíti az előzetes tájékoztatást az érdekelt államigazgatási szervek, az

órintctt állampolgárok, szervezetek, érdek-képviseleti szervek, valamint a
szomszédos és az érintett egyéb települések önkormányzati szetvei részére a
rendezés, a településkép-védelem helyéről, céljátről, várható eredményéről'

26.12. a településrendezési eszközök készítése során folyamatosan együttműködik a

tervezőkkel és képviseli az önkormányzat érdekeit,
26.13. szetvezi és irányítja a településrendezési eszközök véleményezési

eljárásait, ezek során biztosítja a településrendezési eszközök készítésének
nyilvánosságát, gondoskodik a partnerségi egyeztetés szabáIyszerú
1ebonyolításáró1

26.14. a véleményezési eljárás befejezését követően a beérkezett észrevételek
figyelembevételével döntésre előkészíti a településrendezési eszközöket,

26.15. gondoskodik a megállapítás során hozottvá|toztatások átvezetéséről, illetőleg
sztiksé g szerint az i|b őIi véleménye zteté s lefo lytatásáró 1,

26.16. nyilvántar1ást vezet a település, illetve a térség területére készült
telepiilésrendezési eszközrikről' valamint - amennyiben az információtechnológiai
feltételei biáosítottak - gondoskodik a hatályos településrendezési eszközöknek az
önkormány zat honlapján történő kö zzétételér ől,

26.L7. szakmai konzultáción VesZ résá és tájékoztatást ad a hatályos településképi
rendeletben foglaltakról,

26.18. előkészíti az önkormányzat teleptiléskép-védelemmel kapcsolatos
szabályozását' figyelemmel kíséri annak érvényesülését és gondoskodik az azzal
összefu ggő nyilvántartás vezetésérő1,

26.I9. részt vesz a településpolitikai' településfejlesztési, településüzemeltetési és az
önkormányzatok ingatlanvagyon-gazdálkodási programjának elkészítésében és
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egyeztetésében, továbbá az ágazatí koncepciók települést érintő részeinek
összehangolásában és véleményezésében. Szakmai véleményével segíti az
önkormányzatnak az előzoekkel kapcsolatos döntéseinek eIőkészítését,
állásfo glalásainak kialakítását.

26.20. Együttműködik az illetékes földhivatallal, az építésügyi nyilvántartást vezető
hatóságokkal és alkalmaző intézményelrkel, az építésügyi és más hatóságokkal,
val amint a vé l eményny i lvrínításra j o g o sult áIlamigazgatás i szervekkel.

26.2I. Közreműko dik azÉpítésügyi szolgáItatási pont feladatainak ellátásában.

26.22. Feladata a településrendezési eszközökkel kapcsolatos kártérítési és kisajátítási
ügyekben az önkormányzat képviseletében való közremúködés.

26.23' Kérelemre tajékoztatást ad a hatályos településrendezési eszköztjkről

26.24. Yégzí a Városfejlesáési és Környezetvédelmi Bizottság üléseivel kapcsolatos
szakmai feladatok' teendők előkészítésének koordinálását.

26.25. Közrerrrűkodik
pályázat lebonyolításában,
ellenőrzésében.

a települési értékvédelmi tiímogatásra irányuló
a támogatott beruházások felügyeletében'

26.26. Közreműködik a településképi bejelentési, településképi véleményezési és a
településképi kötelezési eljárások lebonyolításában.

27. Városfejlesztési stratégiai referens

27.LLebonyolítja a települési értékvédelmi támogatásra irányuló páIyázatot.
27 .2.Kozr eműködik a fő építészi feladatok ellátásáb an.
2] 3 .Ó sszefo gj a a v agy ongazdálkodási koncepció elkészítését.
27 . 4 .Kó zr eműkö dik a P áIy ázati akcióterv ki do l g o zás áb an.
27.5.Közreműködik egyes a várost érintő kiemelt fejlesáési projektek kidolgozásában

és megvalósításában.
2].6. Gondoskodik a polgármester által kijelölt vagyonelemeket érintő összetettebb

elj árások lebonyolításáról.

VII. A jegyző közvetlen irányítása a|á tartoző kiizszolgálati tisztviselők

28. Humánpolitikai referens

28.I.Ellát1a a személyügyi-munkaügyi tbladatokat, gondoskodik az intézményi
kifizetések számfejtéséről a Polgármesteri Hivatal köztisztviselői, ügykezelői,
munkavállalői, az önkormány zat áItal közvetlenül foglalkoáatott közalkalmazottak
vonatkozásában.

29.2.Ellenja az önkormányzat fenntartásában levő ittézmények vezetőivel kapcsolatos
szeméIy zeti, munkaügyi feladatokat.
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28.3.Szakmai támogatást nyújt az onkormányzatí költségvetési szervek szeméIyzeti
feladatainak ellátásához. ellenjegyzés előtt ellenőrzi az intézményekben
fo g1 alko ztatott k ö zalkalmazotÍak kinevez é s e it.

28.4. A munkavégzés megszervezése és irányítása kivételével ellátja a hivatalban
v égzett önkéntes munkával kapcsol ato s fel adatokat

28'5.Foglalkoúatás elősegítése, munkanélküliek ellátása, közfoglalkoúatás.
28.6.A közérdekű munka végrehajtásával kapcsolatos feladat- és hatáskörtjk.
28.7 'Ellrátja a kozttsztviselők vagyonnyilatkozat tételi kötelezettséggel kapcsolatos

feladatokat.
28.8.Kidolgozza a személyzeti és munkaügyi feladatkört érintő belső szabályzatokat,

g ond o sko dik azok aktualizálás áró 1.

29. Jegyzőireferens

29.I.Szervezi aZ országgyűlési képviselők' az európai parlamenti képviselők, a
polgármester az önkormányzati képviselők, Íovábbá egyéb jogszabáIyon alapuló
választást, valamint az orczágos és helyi népszavazást.

29.2.Yégzi a válasáásokka1, népszavazásokkal kapcsolatos jogszabályban
meghatározott feladatokat. Vezeti a választásokhoz szükséges névjegyzéket és az
igazolás alapján névjegyzékbe vett választópolgárok külön jegyzékét. Ellátja a
központi nyilvántartási rendszeren keresáül a válasáássalkapcsolatos informatikai
feladatokat.

29.3.Biztosítja a válasáások és népszavazások rendjét, a nyilvánosságot, a
j o gszab áIyb an eng e dé Iy ezeÍt adatke ze 1 é st é s adat s zo lgáltatást.

29.4.Ellatja a váIasztásokon kozreműködő személyek megváIasrtásához szükséges
előkészítő feladatokat. Részt veSZ a váIasztási szervek műkcjdéséhez szükséges
feltételek biztosításihan és feladatuk ellátásában.

29.5.Yégzi aváIasztási szervek és aváIasztási iroda tapjainak oktatását.
29.6.Gondoskodik a jogszabáIyi előírásoknak megfelelően a választási iratok

megsemmisítéséről.
29.7.Figyelemmel követi a magasabb szintű jogszabályok hatályba lépését, váItozását és

ezek alapján előkészíti a hivatal szervezeti egységéhez nem köthető ügyekben az
önkormányzati rendeletek módosítását, megalkotását' vagy határozat meghozataIéú.,

módosítását és visszavo nását.
29.8.Kozreműködik a szetvezetí egységek által előkészítendő önkormányzati

rendeletek' határ o zatok előkészíté sében.
Z9.9.Közigazgatási ügyekben közreműködik a vonatkoző jogszabályok megfelelő

alkalmazásábarl
29'I0. Részt yesz a hivatal működéséhez és tevékenységének elléÍ.ásához szükséges

szab ály zatok e l ké s zíté s éb en. Y é gzi a szab ály zato k ny ilv án tartáséÍ'.

29.1I. Előkészíti hivatal működését biztosító jegyzőiutasításokat.
29.12. Közreműködik adatkezeléssel és integritással kapcsolatos jegyz(ii feladatok

megszervezésében.
29.I3. Közreműkö dik a jegyző belső ellenőrzési tevékenységének megszervezésében.
29.I4. Közreműködik az önkormányzat egészségügyi alapellátással kapcsolatos

feladatainak megszeÍvezésében. Előkészíti az egészségügyi feladat-ellátási és

ftnanszírozási szerződéseket, végzi aZ egészségügyre vonatkozó
adatszolgáItatás o kat.

29.I5. Közreműködik az önkormányzat temetők fenntartásával kapcsolatos
kote1ezettségének biztosításában.
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29.16
29.r1
29.r8

Ellátj a a belsőkontroll referensi feladatokat.
Jogi ellenjegyzői feladatokat lát el.
Kö zreműkö dik az törvény e s sé gi fel adatok el l átásában.
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