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E L Ő T E R J E S Z T É S 

 

Lengyeltóti Városi és Gyugy, Hács, Kisberény Községi Önkormányzatok Képviselő-testületének 

2012. december ……….-én tartandó együttes ülésére 

 

 

T á r g y : Lengyeltóti Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának 

elfogadása 

E l ő a d ó : Zsombok Lajos polgármester 

 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

Az önkormányzati működés alapdokumentuma továbbra is a szervezeti és működési szabályzat, amelyet a 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX törvény (Mötv.) 53.§-a alapján a 

képviselő-testület fogad el önkormányzati rendelet formájában. Az SZMSZ tartalmát az Mötv. 

szabályozza.  

Ettől elkülönül az önkormányzati hivatal, mint önálló költségvetési szerv szervezeti és működési 

szabályzata, melynek megalkotásáról és részleteiről az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 

(Áht.). rendelkezik. Fontos megjegyezni, hogy két különböző SZMSZ-ről van szó, melyek közti 

különbséget elnevezésükben is jelezni szükséges.  

Az Áht. 10.§-a az SZMSZ megalkotását az alábbiak szerint szabályozza: 

„10.§ (1) A költségvetési szerv vezetője felelős a közfeladatok jogszabályban, alapító okiratban, belső 

szabályzatban foglaltaknak megfelelő ellátásáért, valamint a költségvetési szerv számára jogszabályban 

előírt kötelezettségek teljesítéséért. 

(2) A költségvetési szerv vezetője - helyettesítés kivételével - más költségvetési szervnél nem lehet 

vezető. 

(3) A költségvetési szerv gazdálkodási besorolása szerint önállóan működő vagy önállóan működő 

és gazdálkodó költségvetési szerv. 

(4) A Kormány rendeletében meghatározott költségvetési szerv gazdasági szervezettel rendelkezik. 

A gazdasági szervezetet a Kormány rendeletében meghatározott képesítéssel rendelkező gazdasági 

vezető irányítja. 

(5) A költségvetési szerv feladatai ellátásának részletes belső rendjét és módját szervezeti és 

működési szabályzat állapítja meg. A szervezeti egységekre vonatkozó szabályokat a költségvetési 

szerv szervezeti és működési szabályzatában vagy a szervezeti egységek ügyrendjében, a gazdálkodás 

részletes rendjét belső szabályzatban kell meghatározni.” 

Az önkormányzati hivatal  szervezeti és működési szabályzat konkrét tartalmára vonatkozóan az 

államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról rendelkező 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 

(Ávr.) 13.§ (1) bekezdése az alábbi rendelkezéseket tartalmazza:  

„13. § (1) A költségvetési szerv szervezeti és működési szabályzata tartalmazza  

a) a költségvetési szerv alapításáról szóló jogszabály teljes megjelölését, ha a költségvetési szerv 

alapításáról jogszabály rendelkezett,  

b) a költségvetési szerv alapító okiratának – ha azt az alapítás óta módosították, a hatályos, egységes 

szerkezetbe foglalt alapító okiratának – keltét, számát, az alapítás időpontját,  

c) az ellátandó, és a szakfeladatrend szerint szakfeladat számmal és megnevezéssel besorolt 

alaptevékenységek, rendszeresen ellátott vállalkozási tevékenységek, valamint az alaptevékenységet 

szabályozó jogszabályok megjelölését,  
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d) azon gazdálkodó szervezetek részletes felsorolását, amelyek tekintetében a költségvetési szerv alapítói, 

tulajdonosi (tagsági, részvényesi) jogokat gyakorol,  

e) a szervezeti felépítést és a működés rendjét, a szervezeti egységek – ezen belül a gazdasági szervezet – 

megnevezését, engedélyezett létszámát, feladatait, a költségvetési szerv szervezeti ábráját,  

f) azon ügyköröket, amelyek során a szervezeti egységek vezetői a költségvetési szerv képviselőjeként 

járhatnak el,  

g) a szervezeti és működési szabályzatban nevesített munkakörökhöz tartozó feladat- és hatásköröket, a 

hatáskörök gyakorlásának módját, a helyettesítés rendjét, az ezekhez kapcsolódó felelősségi szabályokat,  

h) jogszabályban meghatározott kivétellel a munkáltatói jogok gyakorlásának – ideértve az átruházott 

munkáltatói jogokat is – rendjét, és  

i) az irányító szerv által a 10. § (1)-(3) bekezdése szerint a költségvetési szervhez rendelt más 

költségvetési szervek felsorolását.”  

Fentiek értelmében az SZMSZ mellékletét képezhetik az egyes szervezeti egységek ügyrendjei, valamint 

a munkavállalók munkaköri leírásai.  

Az ügyrend, a vonatkozó jogszabályok, valamint a helyi sajátosságok alapján részletesen meghatározza 

az adott szervezeti egység feladatait, a szervezethez tartozó vezetők és munkavállalók feladat-, hatás- és 

jogköreit.  

A munkaköri leírás a felelősségi körök és hatáskörök egyik meghatározási módja, a munkáltató utasítása, 

amelyben a munkavállaló részére meghatározza azokat a feladatokat, alá- és fölérendeltségi viszonyokat, 

hatásköröket, amelyeket köteles és jogosult ellátni, illetve végezni a kinevezésben meghatározott 

munkaköre szerint.  

Fentiek alapján javaslom a Tisztelt Képviselő-testületeknek, hogy a közös önkormányzati hivatal 

szervezeti és működési szabályzatát az előterjesztés melléklete szerinti tartalommal szíveskedjenek 

elfogadni 

HATÁROZATI JAVASLAT 

 

 

Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testületének …./2012.(XII….) kt. határozata 

 

Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Lengyeltóti Közös Önkormányzati Hivatal 

Szervezeti és Működési Szabályzatát az előterjesztés melléklete szerinti tartalommal elfogadja. 

 

Gyugy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének …./2012.(XII….) kt. határozata 

 

Gyugy Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Lengyeltóti Közös Önkormányzati Hivatal 

Szervezeti és Működési Szabályzatát az előterjesztés melléklete szerinti tartalommal elfogadja. 
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Hács Községi Önkormányzat Képviselő-testületének …./2012.(XII….) kt. határozata 

 

Hács Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Lengyeltóti Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti 

és Működési Szabályzatát az előterjesztés melléklete szerinti tartalommal elfogadja. 

 

Kisberény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének …./2012.(XII….) kt. határozata 

 

Kisberény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Lengyeltóti Közös Önkormányzati Hivatal 

Szervezeti és Működési Szabályzatát az előterjesztés melléklete szerinti tartalommal elfogadja. 

  

 

Lengyeltóti, 2012. december 12.    

     

 

                     Zsombok Lajos      

           polgármester 

 

 

 

 

Készítette:     Jóváhagyta: 

 

 

Böröndi Franciska    Dr. Szatmári Ibolya  

aljegyző                 jegyző 



Lengyeltóti Közös Önkormányzati Hivatal 

8693 Lengyeltóti, Zrínyi u. 2. 

 
 

 

 

 

 
 

 

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI 
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Érvényes: 2013. január 01-től 
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Lengyeltóti Közös Önkormányzati Hivatal 

Szervezeti és Működési Szabályzata 

 

I. FEJEZET 

 

A HIVATAL JOGÁLLÁSA, ALAPADATAI 

 

 

1. A Hivatal jogállása  

 

1.1. A Közös Önkormányzati Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) az államháztartásról szóló törvény 

végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet szerint önállóan működő és gazdálkodó  

költségvetési szerv. Külön gazdasági szervezettel nem rendelkezik. 

 

1.2. A Hivatal irányítását Lengyeltóti Város Polgármestere látja el.  

 

1.3. A Hivatal szakmai felügyeletét a Somogy Megyei Kormányhivatal látja el.  

 

1.4. A Hivatalt a jegyző vezeti.  

 

1.5. A Hivatal illetékessége Lengyeltóti Város, Gyugy, Hács, Kisberény Községek közigazgatási területére 

terjed ki. 

 

 

2. A Hivatal alapadatai  

 

a)  Hivatalos megnevezés: Lengyeltóti Közös Önkormányzati 

Hivatal 

 

 

b)  Eredeti alapító okiratának száma, kelte:  2012. december ..  

 

Az alapítás időpontja: 2013. január 01.   

 

Az alapító okiratot elfogadó Képviselő-testületi határozatok száma:   

- Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete …/2012.(XII. .. ) Kt. határozata,  

- Gyugy Községi Önkormányzat Képviselő-testülete …/2012.(XII…) Kt. határozata, 

- Hács Községi Önkormányzat Képviselő-testülete …/2012.(XII….) Kt. határozata, 

- Kisberény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete …/2012.(XII…) Kt. határozata                   

 

 

c)  Törzskönyvi nyilvántartási száma: ………….. 

d) Székhelye: 8693 Lengyeltóti, Zrínyi u. 2. 

e)  Telephelye: 8693 Lengyeltóti, Zrínyi u. 2. 

f)  Postacím: 8693 Lengyeltóti, Zrínyi u. 2.  

g)  Adószám:  …………… 

 h) Számlaszáma:  …………… 

 i)  Általános forgalmi adó alanyiságának ténye: ……………………………………………. 

 j)  Központi telefonszáma: (+36 85) 530-004, 530-005, 530-016, 530-017 

 k)  Központi fax: (+36 85) 530-02, 530-003 

 l)  E-mail: lengyeltoti@somogy.hu 

m)  Weboldalának címe: www.lengyeltoti.hu  

http://www.opten.hu/loadpage.php?dest=OISZ&twhich=175837#sid256
http://www.opten.hu/loadpage.php?dest=OISZ&twhich=175947#sid256
mailto:lengyeltoti@somogy.hu
http://www.lengyeltoti.hu/
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3. A Hivatal képviselete  

 

3.1. A Hivatal jogi személy; képviseletét Lengyeltóti Város Polgármestere látja el, továbbá – megbízása 

alapján – Lengyeltóti Város Alpolgármestere, és a jegyző. 

 

3.2. A jegyző a képviseleti jogkör gyakorlását a jelen Szervezeti és Működés Szabályzat (a továbbiakban: 

Szabályzat), valamint a jegyző által kiadott egyéb belső szabályzat keretei között, egyedi felhatalmazás alapján 

átruházhatja. A képviseletre adott felhatalmazás tovább nem ruházható.  

 

3.3. A Hivatalt ügyfélként a bíróságok, és más hatóságok előtti eljárásban a jegyző vagy az általa 

meghatalmazott ügyvéd képviseli.  

 

II. FEJEZET 

A HIVATAL TEVÉKENYSÉGE 

 

 

1. A Hivatal alaptevékenységének államháztartási szakfeladatrendi besorolása:  

 

  TEÁOR:   8411     Általános közigazgatás 

 Szakágazat száma: 841126 Önkormányzatok és társulások általános végrehajtó igazgatási   

                                                               tevékenysége 

 

   

Szakfeladat 

száma  

Szakfeladat megnevezése 

 

360000 

841112 Önkormányzati jogalkotás 

841114 Országgyűlési képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek 

    841115 Önkormányzati képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek 

841116 

Országos, települési és területi kisebbségi önkormányzati választásokhoz 

kapcsolódó tevékenységek 

841117 Európai parlamenti képviselőválasztáshoz kapcsolódó tevékenységek 

841118 Országos és helyi népszavazáshoz kapcsolódó tevékenységek 

841124 
Területi általános végrehajtó igazgatási tevékenység 

  - építésügyi igazgatás 

841126 Önkormányzatok és társulások általános végrehajtó igazgatási tevékenysége 

841133 Adó, illeték kiszabása, beszedése, adóellenőrzés 

841173 Statisztikai tevékenység 

841901 Önkormányzatok és társulások elszámolásai 

841908 Fejezeti és általános tartalékok elszámolása 

882111 Aktív korúak ellátása 

882112 Időskorúak járadéka 

882113 Lakásfenntartási támogatás normatív alapon 

882115 Ápolási díj alanyi jogon 

882116 Ápolási díj méltányossági alapon 

882117 Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás 
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882118 Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás 

882119 Óvodáztatási támogatás 

882202 Közgyógyellátás 

889921 Szociális étkeztetés 

889922 Házi segítségnyújtás 

    889924 Családsegítés 

 

III. FEJEZET 

A HIVATAL SZERVEZETI FELÉPÍTÉSE ÉS SZEMÉLYI ÁLLOMÁNYA 

 

1. Szervezeti felépítés  
 

1.1. A Hivatal belső szervezeti egységeit az irodák képezik. Az egyes irodák irányítását – a polgármester 

egyetértésével – a jegyző által kinevezett, a képesítési előírásoknak megfelelő köztisztviselőt határozatlan 

idejű vezetői megbízással látja el. Az Önkormányzati Iroda vezetését a jegyző, a Hatósági Iroda vezetését a 

jegyző megbízása alapján az aljegyző látja el. A Hivatal felépítésének szervezeti ábráját a Szabályzat 1. 

melléklete tartalmazza. 

 

1.2. A Hivatal jóváhagyott létszámkeretét a Szabályzat 2. melléklete tartalmazza.  

 

2. Személyi állomány - feladat- és hatáskörök  

 

2.1. A jegyző  

 

2.1.1. A Hivatalt a jegyző vezeti.  

 

2.1.2. A jegyző a jogszabályokban megállapított feladat- és hatáskörét közvetlenül, illetve a Hivatal szervezete 

útján gyakorolja.  

 

2.1.3. Felelős az alapító okiratban előírt tevékenységek jogszabályban, költségvetésben meghatározott 

követelményeknek, megfelelő ellátásáért, a Hivatal szakszerű, jogszerű és gazdaságos működtetéséért.  

 

2.1.4. Felelős a Hivatal kontrollrendszeréért, a megfelelő kockázatkezelési rendszer kialakításáért és 

működtetéséért. Felelős a kontrollkörnyezet kialakításáért, amelyben világos a szervezeti struktúra, 

egyértelműek a felelősségi, hatásköri viszonyok és feladatok.  

 

2.1.5. Irányítja és megszervezi a Hivatal gazdálkodási rendjének és FEUVE - rendszerének kialakítását, 

működtetését, fejlesztését. Az éves költségvetési beszámoló keretében beszámol a költségvetési szerv 

folyamatba épített, előzetes, utólagos és vezetői ellenőrzésének, valamint belső ellenőrzésének 

működtetéséről. Éves bontásban nyilvántartást vezet a belső és külső ellenőrzési jelentésekben tett 

megállapítások, javaslatok végrehajtásáról és hasznosulásáról.  

 

2.1.6. Érvényesíti a gazdálkodás során a szakmai hatékonyság, gazdaságosság és eredményesség 

követelményeit. Felelős a szakmai és pénzügyi folyamatok nyomon követési (monitoring) rendszerének 

működtetéséért, a tervezési, a beszámolási, valamint a közérdekű, és közérdekből nyilvános adatok 

szolgáltatására vonatkozó kötelezettség teljesítéséért, annak teljességéért és hitelességéért.  

 

2.1.7. Felelős a tervezési kötelezettség teljesítéséért, a gazdálkodási lehetőségek és kötelezettségvállalások 

összhangjának megteremtéséért, a hivatal számviteli rendje, a számviteli politika, a számlarend 

összeállításáért, karbantartásáért, a számviteli politika jóváhagyásáért, annak végrehajtásáért.  

 

2.1.8. a Hivatal belső ellenőrzési tevékenységének megszervezéséről, működtetéséről és szabályozásáról, az 

éves ellenőrzési munkatervben meghatározott ellenőrzések elvégzéséről, valamint elrendeli a soron kívüli 

vizsgálatokat.  
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2.1.9. A Hivatal köztisztviselői és munka törvénykönyve alá tartozó munkavállalója tekintetében gyakorolja a 

munkáltatói jogokat.  

 

2.1.10. A Hivatal nevében kiadmányozási jogot gyakorol a 3. mellékletben meghatározottak szerint. 

 

2.1.11. Jóváhagyja a belső szabályzatokat. 

 

2.1.12. Felelős a közokiratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről szóló 1995. évi 

LXVI. tv. (Ltv.)  9. § (1) bekezdésben meghatározott követelmények teljesítéséért, valamint az iratok 

szakszerű és biztonságos megőrzésére alkalmas irattár kialakításáért és működtetéséért, továbbá az 

iratkezeléshez szükséges egyéb tárgyi, technikai és személyi feltételek biztosításáért, valamint a megfelelő 

tanúsítvánnyal rendelkező iratkezelési szoftver használatáért.  

 

2.1.1 Aljegyző 

 

2.1.1.1. Helyettesíti a jegyzőt, ellátja a jegyző által meghatározott feladatokat, továbbá a Hatósági irodavezetői 

feladatokat. 

 

2.1.1.2.A jegyző akadályoztatása esetén az aljegyző, mint állandó helyettes – figyelemmel a Mötv., a Közös 

Hivatal SZMSZ-e, az egyéb utasítások rendelkezéseire - gyakorolja a kiadmányozási jogkört. 

 

2.2 Irodavezetők 

 

 2.2.1 Felelősek a szervezeti egység egész munkájáért, annak szakszerű, jogszerű működéséért; a      

 szervezeti egység feladatkörébe tartozó, illetve esetenként kapott (jelentkező feladatok), utasítások   

 szakszerű döntés-előkészítéséért, a határidőben történő végrehajtásáért.  

  

 2.2.2. Gondoskodnak a szervezeti egység feladat- és hatásköri jegyzékének, s az ahhoz kapcsolódó   

 munkaköri leírásoknak naprakészen tartásáról. 

 

 2.2.3. Gyakorolják a jegyző által meghatározott körben a kiadmányozási jogot; előkészítik a  

 feladatkörükbe tartozó testületi előterjesztéseket. Kötelesek részt venni a képviselő-testület ülésén,  

 meghívás alapján a bizottsági üléseken, akadályoztatásuk esetén helyettesítésről gondoskodni. 

 

2.2.4. Közreműködnek az intézmények irányításával kapcsolatos döntések, intézkedések  

előkészítésében, a végrehajtás megszervezésében; kapcsolatot tartanak a szervezeti egység működését 

elősegítő külső szervekkel. 

 

2.2.5. Kötelesek a vezetésük alatt működő szervezeti egységek tevékenységéről naprakész  

információval rendelkezni, az egységet érintő gazdálkodási feladatokat figyelemmel kísérni, tapasztalataikról a 

tisztségviselőket tájékoztatni. 

 

2.2.6. A tisztségviselők előtt beszámolnak a szervezeti egység tevékenységéről; gondoskodnak az 

ügyfélfogadási és munkarendre vonatkozó szabályok hatályosulásáról, a munkafegyelem betartásáról. 

 

2.2.7. Ellenjegyzik az irodához beosztott köztisztviselők szabadságát és a munkaidő alatti eltávozását, 

folyamatosan ellenőrzik munkavégzésüket, javaslatot tesznek jutalmazásukra, fegyelmi felelősségre 

vonásukra. 

 

2.3. Az ügyintézők  

 

2.3.1. Az ügyintézők a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény hatálya alá tartozó 

köztisztviselők.  

  

2.3.2. Az ügyintézők érdemi döntésre előkészítik a munkakörükbe utalt ügyeket. Feladatuk minden olyan ügy 

felelősségteljesen és önállóan történő döntésre való előkészítése, amelyet a munkaköri leírása, továbbá a 

hivatali felettese esetenként, vagy időszakosan a feladatkörébe utal.  

 

http://www.opten.hu/loadpage.php?dest=OISZ&twhich=1542#sid33792
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2.3.3. Feladatait alapvetően önállóan, kezdeményezően, illetőleg közvetlenül az irodavezetőktől kapott 

útmutatások, továbbá a tényállás és az érdekeltek álláspontjának tisztázása alapján - a jogszabályok, a hivatal 

belső irányítási eszközei, a munkaköri leírása, az ügyviteli szabályok és közvetlen vezetője utasításának 

megtartásával - köteles végrehajtani.  

 

2.3.4. Az eredményes munka érdekében tanulmányoznia és ismernie kell minden olyan jogszabályt, belső 

irányítási eszközt, szakmai előírást és egyéb rendelkezést, amely a színvonalas ügyintézéshez, illetve a 

végrehajtás megszervezéséhez és ellenőrzéséhez szükséges.  

 

2.3. Munkavállalók 

 

2.3.1. A Hivatalnál egyes foglalkoztatottak jogviszonya munkavállalói jogviszony, melyre nézve a Munka 

Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény rendelkezéseit kell alkalmazni. 

 

 

IV. 

 

A HIVATAL MŰKÖDÉSI RENDJE 

 

1. Munkarend és ügyfélfogadás  

 

1.1. A Hivatal munkarendje  

 

1.1.1. A Hivatalban a munkaidő heti 40 óra, amely  

 

hétfőtől csütörtökig: 7.45 órától 16.00-ig,  

pénteken: 7.45 órától 14.45 óráig tart.  

 

1.1.2. Az ebédidő egybefüggő munkaközi 30 perc szünet, amelyet 12.00 – 13.00 között lehet igénybe venni. 

 

1.1.3. A munkavégzés részletes szabályait a Hivatal Közszolgálati Szabályzata határozza meg.  

A rendkívüli munka és a készenlét elrendeléséről, nyilvántartásáról és elszámolásának rendjéről a jegyző a 

Közszolgálati Szabályzatban külön rendelkezik. 

 

1.2. A Hivatal belső szervezeti egységeinek (irodák) ügyfélfogadás rendje: 

 

1.2.1. A Hivatal ügyfélfogadási ideje a következő:  

 

 Hétfő:   délelőtt: 8.00-12.00  délután: 13.00-16.00 

 Kedd:   délelőtt: 8.00-12.00  délután: nincs ügyfélfogadás 

 Szerda:  délelőtt: 8.00-12.00  délután: 13.00-16.00 

 Csütörtök:    nincs ügyfélfogadás 

 Péntek:  délelőtt: 8.00-12.00  délután: nincs ügyfélfogadás 
 

1.2.1.1. A tisztségviselők fogadónapja: 

 

polgármester …………………….óráig 

jegyző  hétfő 8.00 – 12.00 óráig  

 

1.2.1.2. A Hivatal jegyzője, vagy a jegyző megbízottja úján ügyfélfogadást tart az alábbiak szerint: 

   

 Gyugy településen:  minden páratlan hét keddi napján 9-11 óráig 

 Hács településen:  minden páros hét szerdai napján 9-11 óráig    

 Kisberény településen:  minden páros hét keddi napján 9-11 óráig  
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1.2.2. A polgármesterek, önkormányzati képviselők és a bizottságok tagjai munkaidőben korlátozás nélkül 

jogosultak a Hivatalt felkeresni. 

 

1.2.3. Amennyiben a Hivatal intézkedésének késedelme elháríthatatlan kárral vagy veszéllyel járna, az 

ügyfeleket munkaidőben, időbeli korlátozás nélkül kell fogadni. 

 

2. A Hivatal munkaformái, az értekezletek rendje  

 

2.1. Apparátusi értekezlet  

 

2.1.1.  Apparátusi értekezletre a Hivatal valamennyi dolgozóját érintő esemény, tájékoztatás, illetve a hivatali 

munka értékelése esetén kerül sor.  

2.1.2. Az apparátusi értekezletet a jegyző vagy az általa megbízott helyettese vezeti.  

2.1.3. Apparátusi értekezlet megtartására legalább éves gyakorisággal kerül sor.  

2.1.4. Az apparátusi értekezleten a Hivatal valamennyi foglalkoztatottja részt vesz.  

 

2.2. Vezetői értekezlet 

 

2.2.1. A vezetői értekezletet hetente a jegyző hívja össze. 

2.2.2. A vezetői értekezleten a polgármester, a jegyző, az aljegyző, az irodavezetők, illetve a jegyző által 

szükség szerint meghívottak vesznek részt. 

2.2.3. Az értekezlet témái különösen az időszerű vezetési feladatok meghatározása, új feladatok indítása, a 

feladatok végrehajtásának áttekintése, a munkavégzés koordinálása, a testületi döntések értelmezése, a 

döntésekből következő prioritások meghatározása, döntések előkészítése, a feladat-végrehajtás feltételeinek 

biztosítása, munkamódszerek fejlesztése, a konfliktusok feloldása. 

 

2.3. Irodai munkaértekezlet 

 

2.3.1. Irodai munkaértekezlet tartására negyedévenként került sor. 

2.3.2. A munkaértekezletet az irodavezetők hívják össze, melyről értesítik a polgármestert és a jegyzőt. 

2.3.3. Az értekezlet célja a hivatali munka hatékonyságának növelése érdekében a feladatok meghatározása, 

megosztása, teljesítésük ellenőrzése, aktuális jogszabályváltozásokról tájékoztatás. 

 

3. A munkáltatói jogok gyakorlásának, a kiadmányozás és a helyettesítés rendje  

 

3.1. A munkáltatói jogok gyakorlásának, a kiadmányozás és a helyettesítés rendjét a Szabályzat 3. melléklete 

tartalmazza.  

 

4. Utasítási és ellenőrzési jogok gyakorlása, beszámoltatás 

 

4.1. Az irodavezetők tevékenységi körükben utasítási és ellenőrzési jogot gyakorolnak a szervezetileg 

közvetlenül hozzájuk tartozó munkatársak felett, beszámoltatják őket munkájukról. 

 

4.2. Az átruházott hatáskörben, átadott kiadmányozási jogkörben ellátott hatáskör gyakorlása során a hatáskör 

(kiadmányozás) jogszabályi címzettje utasítást adhat, a hozott döntést módosíthatja, visszavonhatja, ha annak 

jogszabályi feltételei fennállnak. 

 

4.3. Az utasítás általában szóbeli. Írott utasítási formát elsősorban az átruházott hatáskör és átadott 

kiadmányozási jog gyakorlásához, valamint a nagyon fontos tartalmi feladat-, vagy hatásköri előírást igénylő 

munkavégzés során, illetve különleges esetekben célszerű alkalmazni. 

 

4.4. Az utasítás teljesítése megtagadható, ha annak végrehajtása a dolgozó egészségét vagy testi épségét 

közvetlenül és súlyosan veszélyeztetné vagy egyébként az érdekeit védő jogszabályba ütközik. 

 

4.5. Köteles megtagadni az olyan utasítás végrehajtását, amely teljesítésével a dolgozó bűncselekményt követne 

el. 

 

4.6. Köteles felhívni a dolgozó az utasítást adó figyelmét: 
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a.) Ha az utasítás 4.4 és 4.5 ponton kívül jogszabályba ütközik, 

vagy a végrehajtása kárt idézne elő és a következményekkel számolni kell. 

 

b.) Ha megítélése szerint a kapott utasítás a lakosság vagy az érintett szervek jogos érdekeit sértené. 

 

4.7. A dolgozó a 4.4 és 4.5 pontban szabályozott esetekben az utasított írásbeli utasítás kérésére jogosult. 

 

4.8. A köztisztviselőt beszámolási kötelezettség terheli 

 ha a feladat végrehajtásának színvonala, eredményessége, határideje veszélybe kerül, 

 ha a feladat végrehajtása más feladat sorrend szerinti megkezdését vagy programszerű végrehajtását 

veszélyezteti, 

 az átruházott hatáskörben illetve kiadmányozási jogkörben ellátott feladatokról az átruházó 

(kiadmányozó) által meghatározott rendben, 

 jogszabályi kötelezés alapján (önkormányzati rendeletben előírt módon). 

 

5. A szolgálati út 

 

5.1.A köztisztviselők és vezetők kötelezettsége, hogy a munkavégzés helyzetéről, a feladatok végrehajtásáról, 

zavarairól, vezetői beavatkozást igénylő eseményekről szóló beszámolót, jelentést minden esetben a szervezet 

szerinti közvetlen vezetést, irányítást, felügyeletet gyakorló felettes vezető (polgármester, jegyző, 

irodavezetők, döntési jogkörrel, hatósági hatáskörrel felruházott bizottság, képviselő-testület) részére adják 

meg. 

 

5.2. Magasabb szintű vagy másik szervezeti egység vezetőjének kérésére a köztisztviselők, illetve vezetők 

kötelesek a tevékenységi körükbe tartozó tájékoztatást megadni és erről a közvetlen hivatali felettesnek soron 

kívül beszámolni. 

 

5.3. A köztisztviselők és a vezetők kötelesek a települési képviselőknek, a képviselői munkához a szükséges és 

igényelt tájékoztatást megadni.  

 

5.4. A hivatali felettesek az utasításaikat kötelesek a szervezeti felépítés szerint közvetlenül hozzájuk tartozó 

vezetők vagy köztisztviselők részére megadni. 

 

5.5. Rendkívüli esetben a hivatali felettes tevékenységi körében utasításával átlépheti a szervezeti felépítéssel 

meghatározott vezetői lépcsőt. Ebben az esetben az utasítást kiadó és az utasított soron kívül köteles az utasítás 

tényéről, tartalmáról és a szolgálati út elmaradásának indokairól a szervezeti felépítés szerinti közvetlen hivatali 

felettest tájékoztatni. 

 

5.6. A szolgálati út szabályozása nem érinti a bejelentési kötelezettségre vonatkozó jogszabályi előírásokat. 

 

6. A munkakör átadás-átvétel rendjének szabályai  

 

6.1. Az egyes munkaköröket ellátó dolgozók személyében bekövetkező változások, illetve tartós (várhatóan 3 

hónapot meghaladó) távollét esetén a munkakörök átadás-átvételéről jegyzőkönyvet kell készíteni. 

 

6.2. Az átadásról és átvételről készült jegyzőkönyvben fel kell tüntetni: 

 az átadás-átvétel időpontját, 

 a munkakörrel kapcsolatos tájékoztatást, fontosabb adatokat, 

 a folyamatban lévő konkrét ügyeket, 

 az átadásra kerülő eszközöket, 

 az átadó és átvevő észrevételeit, 

 a jelenlévők aláírását. 

 

6.3. az átadás-átvételt dokumentáló jegyzőkönyvmintát a Szabályzat 4. melléklete tartalmazza.  

6.4.Az átadás-átvételi eljárást, a munkakörváltozást követően legkésőbb 15 napon belül be kell fejezni. 
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6.5.A munkakör átadás-átvételével kapcsolatos eljárás lefolytatásáról a jegyző gondoskodik.  

 

7. Az egyes vagyonnyilatkozat-tételre kötelezett munkakörök  

 

7.1. Az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekről szóló 2007. évi CLII. törvény alapján a Hivatalban a 

vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség hatálya alá tartozó munkakörök megnevezését a Szabályzat 1. 

függeléke tartalmazza.  

 

7.2. A vagyonnyilatkozatok átadásáról, nyilvántartásáról, a vagyonnyilatkozatban foglalt személyes adatok 

védelmére vonatkozó szabályokról, a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettséggel kapcsolatos eljárásról a 

Közszolgálati Szabályzat rendelkezik. 

 

8. A kötelezettségvállalás rendje  

 

8.1. A Hivatal, mint jogi személy és költségvetési szerv nevében fizetési vagy más teljesítési kötelezettséget a 

jegyző, vagy a külön szabályzatban meghatározottak szerint az általa megbízott személy vállalhat.  

 

8.2. A kötelezettségvállalás a jegyző általa kijelölt személy ellenjegyzése után, és csak írásban történhet.  

 

8.3. A bankszámla felett való rendelkezéshez minden esetben két képviseleti joggal felruházott személy 

aláírása szükséges.  

 

8.4. A kötelezettségvállalás, az ellenjegyzés és az utalványozás rendjét a Hivatal külön szabályzata (a 

Kötelezettségvállalás, utalványozás, ellenjegyzés, érvényesítés rendjének szabályai) tartalmazza.  

 

8.5. A Közös Önkormányzati Hivatalt fenntartó önkormányzatok az általuk vállalt pénzügyi hozzájárulás nem 

teljesítése esetén a Hivatal működtetéséről szóló megállapodásban foglaltaknak megfelelően jelen Szabályzat 

5. mellékletben foglalt felhatalmazó okirat szerint inkasszó jogot biztosítanak.   

 

9. A költségvetési szerv ügyiratkezelése 

 

9.1. A költségvetési szervben az ügyiratok kezelése központosított rendszerben történik. Az ügyiratok 

iktatását és kezelésük legfontosabb teendőit az egész szervezetre nézve az Önkormányzati Irodához tartozó 

iktató irodában dolgozó ügykezelő végzi 

9.2. Az ügyiratkezelés irányításáért és ellenőrzéséért a költségvetési szerv vezetője felelős. 

9.3. Az ügyiratkezelést az Iratkezelési szabályzatban foglalt előírások alapján kell végezni. 

 

10. Bélyegzők használata, kezelése 

 

10.1. A Hivatalban használatos valamennyi bélyegzőről, annak lenyomatáról nyilvántartást kell vezetni. A 

nyilvántartásnak tartalmaznia kell, hogy a bélyegzőt ki és mikor vette használatba, illetve adta le; melyet az 

átvevő/leadó személy a nyilvántartásban aláírásával igazol. A nyilvántartás vezetéséért az Önkormányzati 

Iroda polgármesteri titkársága ügyintézője felelős. 

10.2. Az átvevők személyesen felelősek a bélyegzők megőrzéséért.  

10.3. A Hivatal hivatalos körbélyegzője: Lengyeltóti Közös Önkormányzati Hivatal (középen magyar 

címerrel). 

 

11. Adatvédelem  

 

11.1. A hivatal személyes adatkezelési, adatbiztonsági és adatszolgáltatási tevékenységét, az adatvédelemmel 

kapcsolatos rendelkezéseket az Adatvédelmi Szabályzat és az Informatikai Szabályzat tartalmazza.  

 

 

 

 

 

 

 

http://www.opten.hu/loadpage.php?dest=OISZ&twhich=97916#sid256
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V. FEJEZET 

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 

 

 

1. Jelen Szervezeti és Működési Szabályzat 2013. január 01. napján lép hatályba.  

 

1. 1. A hivatal működésének további alapdokumentumai a hivatali szervezet vezetőinek általános szabályozási 

hatáskörébe tartozó szabályzatok: 

 

atazylábazS kanásálomázslegéstlök kevűmrájpéG ־ 

ázoynávlatu ,sálallávgésttezeletöK ־s, ellenjegyzés érvényesítés rendjének szabályai 

atazylábazs kenésétírétgéstlök sázatu sotaloscpak lessézgévaknum ־ 

atazylábazS isélekétré kosárrof sé közökzsE ־ 

tazylábazS isázorátleL sé isétízsékrátleL ־ 

tazylábazS isélezekznéP ־ 

akitilop iletivmázS ־ 

 Számlarend־ 

atazylábazS kenésézetjeles sé kanásátísonzsah kaygrátnoygav segelseleF ־ 

tazylábazs isézrőnelle ősleB ־ 

tazylábazS italynoziB ־ 

tazylábazS isézrezsebzöK ־ 

tazylábazs imledévaknuM ־ 

tazylábazS imledévzűT ־ 

tazylábazS italáglozszöK ־ 

sélezektarI ־i Szabályzat 

tazylábazS imledévtadA ־ 

 Közzétételi Szabályzat־ 

tazylábazs iakitamrofnI ־ 

(tazylábazS EVUEF ) erezsdner sézrőnelle iőtezev sogalótu sé setezőle ttetípé abtamaylofaknuM ־ 

kosátísatu iőzygeJ ־ 

kosátísatu iretsemrágloP ־ 

 

 

Lengyeltóti, 2012. december …..          

 

 

 

 

 

 

  Zsombok Lajos    Jelenka György   

   polgármester      polgármester 

 

 

 

 

 

   Molnárné Kubik Zsuzsanna                      Horváth Krisztián 

  polgármester       polgármester 
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           1. melléklet 

      

 

 

 

KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI FELÉPÍTÉSE 

 

 

          Aljegyző       Titkárság         Adóigazgatás 

      Építéshatóság                 Beruházás          Gazdálkodás 

        Anyakönyv         Iktatás 

    Szociális és gyámügyek      Takarítás 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Lengyeltóti Város 

Polgármestere 

Jegyző 
Képviselő-

testületek 

Gyugy,Hács,Kisberény  

Polgármestere 

Pogányvölgyi 

Többcélú Kistérségi 

Társulás 

Hatósági Iroda Önkormányzati 

Iroda 

Közgazdasági Iroda 
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                                                                                                                                          2. melléklet 

 

A Polgármesteri Hivatal jóváhagyott létszámkerete 
 

 

 

 

 

 

Jegyző         1 fő 

Aljegyző                                                   1 fő 

Köztisztviselő                                         18 fő  
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                                                                                                                            3. melléklet 

 

 

A munkáltatói jogok gyakorlásának, a kiadmányozás és a helyettesítés rendje 

I. A munkáltató jogok gyakorlása 

 

A munkáltatói jogok köre:  

kinevezés 

felmentés 

vezetői megbízás adása, visszavonása 

összeférhetetlenség megállapítása 

tartalékállományba helyezés, 

kirendelés , 

fegyelmi eljárás megindítása 

fegyelmi büntetés kiszabása. 

 

A közös önkormányzati hivatalhoz tartozó köztisztviselőket a jegyző nevezi ki a mindenkori hatályos 

szakmai előírások figyelembevételével, Lengyeltóti Város Polgármesterének egyetértésével.         

A Mötv. 81. §. (4) bekezdésében meghatározott munkáltatói jogok gyakorlása során (a közös önkormányzati 

hivatal köztisztviselője, alkalmazottja kinevezése, bérezése, vezetői megbízása, felmentése, vezetői 

megbízásának visszavonása, jutalmazás során) minden esetben szükséges Lengyeltóti Város Polgármesterének 

egyetértése.   

A jegyzőt Lengyeltóti Város Polgármestere nevezi ki határozatlan időre és menti fel az érintett önkormányzatok 

polgármestereinek írásos véleményének kikérésével, továbbá gyakorolja a jegyző feletti az egyéb munkáltatói 

jogokat (pl. az előmenetel, az illetmény, a minősítés, a képzés, továbbképzés ügyeiben való döntés, szabadság-

engedélyezés). 

Az aljegyzőt a jegyző javaslatára Lengyeltóti Város Polgármestere nevezi ki. Az aljegyző feletti egyéb 

munkáltatói jogokat a jegyző gyakorolja. 

 

II. A kiadmányozás rendje 

 

A.) A polgármester kiadmányozási jogának gyakorlása 
 

A polgármester a hatáskörébe tartozó ügyekben a Mötv. 67.§ e.) pontjában kapott felhatalmazás alapján a 

kiadmányozás rendjét az alábbiak szerint szabályozza: 

 

A polgármester kiadmányozza az önkormányzat nevében:  

 

 az alapító okiratokat; 

 a felhívásokat, közleményeket, meghívókat, a Képviselő-testületet érintő ügyekben a testületi 

beszámolókat, tájékoztatókat; 

 az önkormányzat nevében benyújtott pályázatokat, kérelmeket; 

 külföldre, önkormányzati tárgyban küldendő leveleket; 

 a polgármestereknek, intézményeknek, vállalatok és gazdasági társaságok vezetőinek szóló 

megkereséseket, és válaszleveleket, egyéb az önkormányzat nevében írt vagy az önkormányzatnak, 

polgármesternek címzett levelekre adott válaszleveleket; 

 az önkormányzat nevében kötött szerződéseket, 

 az önkormányzat nevében a keresetlevelet, önkormányzati perekben a jogi képviselő meghatalmazását; 

 az önkormányzat nevében adott meghatalmazásokat; 
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 honosítási, visszahonosítási esküokmányokat; 

 az önkormányzat jelképei, használatuk tárgyában kiadott engedélyt.  

 

Saját nevében kiadmányozza:  

 

 a törvény által hatáskörébe utalt államigazgatási ügyekben és hatósági jogkörben keletkezett 

ügyiratokat; 

 képviselő-testület elé kerülő előterjesztéseket 

 a Képviselő-testület által a Polgármesterre átruházott hatáskörben hozott döntéseket, 

 a munkáltatói jogkör gyakorlása során keletkezett iratokat; 

 nevére érkezett kérelmekre, levelekre adott válaszokat; 

 polgármesteri rendelkezéseket, utasításokat, belső határozatokat. 

 

 

B.) A jegyző kiadmányozási jogának gyakorlása 

 

 

Jegyző jogosult kiadmányozni a Mötv. 81.§ (3) bekezdés j) pontja alapján 

 

 

 A jogszabály által hatáskörébe utalt államigazgatási hatósági ügyben hozott döntések, 

 lakossági kérelmekre, megkeresésekre, levelekre adott válaszokat, amelyekre tartalma alapján nem 

határozati formában kell választ adni; 

 külső és társszervezetekhez küldendő megkereséseket és a szerveknek adott válaszokat; 

 a felsőbb szintű közigazgatási szervekkel folytatott levelezéseket, felterjesztéseket, tájékoztatókat, 

jelentéseket; 

 a Hivatal tevékenységére vonatkozó jelentéseket; 

 a jegyző hatáskörébe tartozó közszolgálati tárgykörben keletkezett ügyiratokat; 

 saját nevére érkező kérelmekre, levelekre, megkeresésekre adott válaszokat; 

 az országgyűlési képviselőknek, a testületi képviselőknek a Hivatal működésével kapcsolatban írt 

leveleket; 

 a testületek részére készített előterjesztéseket, beszámolókat; 

 az első fokú hatósági határozatok ellen benyújtott fellebbezések felterjesztését a Somogy Megyei 

Kormányhivatalhoz, valamint a bírósághoz, ügyészséghez irányuló kifogást és panaszt; 

 az új anyakönyvet használatba vétele előtt hitelesíti; 

 a Hivatal képviseletére adott meghatalmazásokat. 

 

A jegyző az önkormányzat rendeleteit, a Képviselő-testület jegyzőkönyvét, a polgármesterrel együttesen 

jogosult kiadmányozni.  

 

A jegyzői hatáskört érintő kiadmányozás rendjéről és a kiadmányozási jog gyakorlásáról, továbbá a jogkör 

átadásának részletes szabályairól külön jegyzői utasítás rendelkezik. 

 

 

III. A helyettesítés rendje 

 

1. Az állandó helyettesítés rendje  

 

a) A jegyzőt távollétében az aljegyző helyettesíti, feladatát a Mötv., az SZMSZ rendelkezései, továbbá a jegyző 

utasítása szerint látja el. Tevékenységéről, a jegyző által adott megbízások teljesítéséről beszámolási 

kötelezettséggel tartozik. 

 

b) Az irodavezető helyettesét a jegyző bízza meg. 

 

c) A munkavállalót akadályoztatása esetén, illetve távollétében a munkaköri leírásában meghatározott, illetve a 

közvetlen vezetője által kijelölt dolgozó helyettesíti.  
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1.1. Valamennyi helyettesítés a munkaköri leírásokban rögzítésre kerül. 

 

 

1.1.2. A helyettesítést ellátó köztisztviselő a helyettesítést követően a helyettesített vezetőt, hatáskört 

gyakorlót, illetve kiadmányozási jogkörrel megbízott ügyintézőt minden lényeges kérdésről, a munkavégzés 

körülményeiről részletesen tájékoztatni köteles.  

 

1.1.3. A helyettesítést ellátó köztisztviselőt a helyettesítés során hozott intézkedéséért, a végzett 

tevékenységéért ugyanaz a felelősség terheli, ami a helyettesített vezetőt, hatáskört gyakorló, illetve 

kiadmányozás jogkörrel megbízott ügyintézőt terhelné. 

 

1.1.4. A Vezető, a hatáskört gyakorló, illetve a kiadmányozási jogkörrel megbízott ügyintéző és helyettesének a 

munkahelyről egyidőben való, tartós távolléte nem engedélyezhető, illetve a helyettesítésről ebben az esetben 

egyidejűleg gondoskodni kell.  
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                                                                                                                                            4. melléklet 

 

A munkakör átadás-átvétel jegyzőkönyve 

 

JEGYZŐKÖNYV 

 

MUNKAKÖR ÁTADÁS- ÁTVÉTELRŐL  

 

Készült: …………..év…………………………..hó……………napján a Lengyeltóti Közös 

Önkormányzati Hivatalban (három eredeti példányban) 

 

Jelen vannak:  …………………………….  munkakört  átadó  

 …………………………….. munkakört átvevő 

…………………………….. jegyző 

…………………………….. ügyintéző 

 

 

Tárgy: Munkakör átadás- átvétel 

 

……………………………….(név)  a Lengyeltóti Közös Önkormányzati Hivatal  köztisztviselője átadja, 

………………………..(név) a ………………………………… köztisztviselője pedig  átveszi a Lengyeltóti Közös 

Önkormányzati Hivatal ……………………………………………… munkakörének iratait, feladatait. 

 

Az átadásra kerülő munkakör szakmai feladatait, a vonatkozó munkaköri leírást a jegyzőkönyv 1. sz. melléklete 

tartalmazza. 

 

1. Folyamatos, rendszeres feladatok 

 

Ügy megnevezése Intézkedések,  ügy jelenlegi állása Elintézés határideje 

   

   

   

   

 

 

2. Nyilvántartások vezetése 

 

Nyilvántartás megnevezése Intézkedések határidő 

   

   

   

 

 

3.)  Az elektronikus dokumentum-kezelésben található információk, adatbázisokhoz való hozzáférések 

megadása:) 
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4.      Átadásra került eszközök, egyéb (kulcs, bélyegző) 

 

 

 

5. Az átadó megjegyzései, észrevételei: 

……………………………………………………………….………………………………………………..……….. 

……………………………………………………………….………………………………………………..……….. 

……………………………………………………………….………………………………………………..……….. 

 

6. Az átvevő megjegyzései, észrevételei: 

……………………………………………………………….………………………………………………..……….. 

……………………………………………………………….………………………………………………..……….. 

……………………………………………………………….………………………………………………..……….. 

 

 

k.m.f. 

 

  

átadó átvevő 

 

Jóváhagyom:  

  

  

 

 

Készült: 3 példányban 

Kapja: 1 példány átadó 

1 példány átvevő 

1 példány irattár  
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                                                                  5. melléklet 

 

FELHATALMAZÓ LEVÉL 

 

 

 

Alulírott Gyugy Községi Önkormányzat Képviselő-testülete részéről (8692 Gyugy Fő u. 

19.) jelen nyomtatvány  aláírásával felhatalmazom a számlavezető hitelintézetemet, hogy az OTP 

Bank Nyrt. Lengyeltóti Fiókjánál vezetett 11743105-15398295-000000 számú számlámat a 

Lengyeltóti Városi Önkormányzat által benyújtott azonnali beszedési megbízás  alapján a 11743105-

15396523-000000 számla javára a Közös Önkormányzati Hivatal fenntartási költségével megterhelje. 

 

Lengyeltóti, 2012………………………..hó….nap 

 

                                                                               ………………………………………  

                                                                       a felhatalmazó Önkormányzat cégszerű aláírása 

 

Záradék: 

…………………………………………………………………………………………………... (a 

hitelintézet neve és címe) mint a Számlatulajdonos hitelintézete tudomásul vesszük, hogy a 

Lengyeltóti Városi Önkormányzat- mint jogosult-  központi ügyelet, igazgatási feladatok  

működtetésre létrejött társulási megállapodások alapján felmerülő követeléseket a Számlatulajdonos 

számlája terhére azonnali beszedési megbízással érvényesítheti. 

 

A felhatalmazó kijelenti, más banknál a jelen megállapodás megkötésének időpontjában nem 

rendelkezik bankszámlával és egyúttal vállalja, hogy a megadott bankszámla megszüntetéséről, illetve 

újabb bankszámla megnyitásáról haladéktalanul értesíti a Lengyeltóti Városi Önkormányzatot.   

A felhatalmazó Önkormányzat hitelintézete tudomásul veszi, hogy e nyilatkozat csak a Lengyeltóti 

Városi Önkormányzat tudtával és hozzájárulásával vonható vissza. 

 

 

 

Kelt:…………………………………… 

                      

       

                                                                              ……………………………………………..   
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FELHATALMAZÓ LEVÉL 

 

 

 

Alulírott Hács Községi Önkormányzat Képviselő-testülete részéről (8694 Hács Fő u. 42/a ) 

jelen nyomtatvány  aláírásával felhatalmazom a számlavezető hitelintézetemet, hogy az OTP Bank 

Nyrt. Lengyeltóti Fiókjánál vezetett 11743105-15398288-000000 számú számlámat a Lengyeltóti 

Városi Önkormányzat által benyújtott azonnali beszedési megbízás  alapján a 11743105-15396523-

000000 számla javára a Közös Önkormányzati Hivatal fenntartási költségével megterhelje. 

 

Lengyeltóti, 2012………………………hó……..nap 

 

                                                                               ………………………………………  

                                                                       a felhatalmazó Önkormányzat cégszerű aláírása 

 

Záradék: 

…………………………………………………………………………………………………... (a 

hitelintézet neve és címe) mint a Számlatulajdonos hitelintézete tudomásul vesszük, hogy a 

Lengyeltóti Városi Önkormányzat- mint jogosult-  központi ügyelet, igazgatási feladatok, 

működtetésre létrejött társulási megállapodás alapján felmerülő követeléseket a Számlatulajdonos 

számlája terhére azonnali beszedési megbízással érvényesítheti. 

 

A felhatalmazó kijelenti, más banknál a jelen megállapodás megkötésének időpontjában nem 

rendelkezik bankszámlával és egyúttal vállalja, hogy a megadott bankszámla megszüntetéséről, illetve 

újabb bankszámla megnyitásáról haladéktalanul értesíti a Lengyeltóti Városi Önkormányzatot.   

A felhatalmazó Önkormányzat hitelintézete tudomásul veszi, hogy e nyilatkozat csak a Lengyeltóti 

Városi Önkormányzat tudtával és hozzájárulásával vonható vissza. 

 

 

 

Kelt:…………………………………… 

                      

       

                                                                              ……………………………………………..   
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FELHATALMAZÓ LEVÉL 

 

 

 

Alulírott Kisberény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete részéről (8693 Kisberény 

Petőfi u. 36.) jelen nyomtatvány  aláírásával felhatalmazom a számlavezető hitelintézetemet, hogy az 

OTP Bank Nyrt. Lengyeltóti Fiókjánál vezetett 11743105-15398305-000000 számú számlámat a 

Lengyeltóti Városi Önkormányzat által benyújtott azonnali beszedési megbízás  alapján a 11743105-

15396523-000000 számla javára a Közös Önkormányzati Hivatal fenntartási költségével megterhelje. 

 

Lengyeltóti, 2012. ……………………….hó…….nap 

 

                                                                               ………………………………………  

                                                                       a felhatalmazó Önkormányzat cégszerű aláírása 

 

Záradék: 

…………………………………………………………………………………………………... (a 

hitelintézet neve és címe) mint a Számlatulajdonos hitelintézete tudomásul vesszük, hogy a 

Lengyeltóti Városi Önkormányzat- mint jogosult- központi ügyelet, igazgatási feladatok működtetésre 

létrejött társulási megállapodás alapján felmerülő követeléseket a Számlatulajdonos számlája terhére 

azonnali beszedési megbízással érvényesítheti. 

 

A felhatalmazó kijelenti, más banknál a jelen megállapodás megkötésének időpontjában nem 

rendelkezik bankszámlával és egyúttal vállalja, hogy a megadott bankszámla megszüntetéséről, illetve 

újabb bankszámla megnyitásáról haladéktalanul értesíti a Lengyeltóti Városi Önkormányzatot.   

A felhatalmazó Önkormányzat hitelintézete tudomásul veszi, hogy e nyilatkozat csak a Lengyeltóti 

Városi Önkormányzat tudtával és hozzájárulásával vonható vissza. 

 

 

 

Kelt:…………………………………… 

                      

       

                                                                              ……………………………………………..   
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1. függelék  

 

 

Vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettséggel járó munkakörök 

 

 

 

 

 

sorszám 

 

beosztás, munkakör 

 

kötelezettség jogcíme 

vagyonnyilatkozat- 

tétel gyakorisága 

 

 

1 

 

Jegyző/önkormányzati 

irodavezető 

 

2007. évi CLII. Tv. 3.§  (1) bek. 

a), c), e) pontja alapján 

 

2 év 

 

2 

 

Aljegyző/hatósági 

irodavezető 

 

2007. évi CLII. Tv. 3.§  (1) bek. 

a), c), e) pontja alapján 

 

2 év 

 

3 

 

Közgazdasági 

irodavezető 

 

2007. évi CLII. Tv. 3.§  (1) bek. 

b), c), e), pontja alapján 

 

2 év 

 

4 

 

Pénzügyi, 

gazdálkodási, adóügyi 

ügyintéző 

 

 

2007. évi CLII. Tv. 3.§  (1) bek. 

c),  e) pontja alapján 

 

 

2 év 

 

5 

 

Beruházó 

 

2007. évi CLII. Tv. 3.§  (1) bek. 

b),  c),  e) pontja alapján 

 

2 év 

 

6 

 

Pályázatírással 

kapcsolatos munkakör 

 

2007. évi CLII. Tv. 3.§  (1) bek. 

b), c), e), pontja alapján 

 

2 év 

 

7 

 

Építéshatósági 

ügyintéző 

 

2007. évi CLII. Tv. 3.§  (1) bek. 

a) pontja alapján 

 

5 év 

 

8 

 

Szociális ügyintéző 

 

2007. évi CLII. Tv. 3.§  (1) bek. 

a), c)  pontja alapján 

 

5 év 

 

9 

 

Anyakönyvvezető 

 

2007. évi CLII. Tv. 3.§  (1) bek. 

a) pontja alapján 

 

5 év 

 

10 

 

Üzletek működési 

engedélyezését végző 

ügyintéző 

 

 

2007. évi CLII. Tv. 3.§  (1) bek. 

a) pontja alapján 

 

5 év 

 

 

 

 

 


