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E L Ő T E R J E S Z T É S 
 

  Újhartyán Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
2013. július 31 (szerda) 17 órai kezdettel 

megtartandó képviselő-testületi ülésére 
 

2. napirendhez 
 
Tárgy:     Szervezeti és Működési Szabályzat módosítása 

 
Előterjesztő:    Göndörné Frajka Gabriella jegyző  

 
Előkészítő:   Göndörné Frajka Gabriella jegyző 
    Bizottságok 
 
Előterjesztés tartalma:  határozat hozatal 
 
Szavazás módja:   minősített többség 
 
 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Újhartyán Város Önkormányzat Képviselő-testületének  Szervezeti és Működési 
Szabályzatáról szóló, többször módosított  5/2011.(04.14.) sz. önkormányzati rendelet (a 
továbbiakban: SZMSZ ) jelenlegi módosítását a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 
2011. évi CLXXXIX. Törvény (Mötv.) 2013. január l-étől hatályba lépő egyes rendelkezései 
indokolták. Ebben az évben már módosítottunk korábban az SZmSZ-ünkön, de indokolt a 
teljes SzMSz áttekintése és módosítása az alábbiak szerint: 

- törvényi hivatkozások megváltoztak, 
- Kisebbségi önkormányzat helyett Nemzetiségi Önkormányzat van, 
- Módosult a képviselőkre vonatkozó szabályok,  
- mellékletek egy részét függelékként célszerű kezelni, 
- kiegészült a testületi ülésre kötelezően meghívandók köre, 
- változtak a helyi népszavazásra, a helyi népi kezdeményezésre vonatkozó szabályok, 
- módosult a polgármester feladatai, 
- elnevezések pontosítása. 

Minden más, az önkormányzatra és annak működésére vonatkozó lényeges előírást az Mötv. 
tartalmaz 2013. január l-étől. 
 
Felmerült egy teljesen új SZMSZ alkotásának lehetősége is, de miután még jelenleg is két 
önkormányzati törvény van hatályban, az Mötv.-nek bizonyos szabályai még mindig nem 
léptek életbe, így ebben a ciklusban a könnyebb áttekintés és használhatóság miatt nem 
kívántunk egy teljesen új szerkezetű rendeletet a testület elé terjeszteni. 
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Hatásvizsgálati lap 
A Szervezeti és Működési Szabályzat módosításáról szóló 

önkormányzati rendelethez 
Tájékoztatás előzetes hatásvizsgálat eredményéről 

(a jogalkotásról szóló 2010.évi CXXX tv. 17 §-a alapján) 
 

I. Várható társadalmi hatások 
A tervezetnek társadalmi hatása nincs. 
II. Várható gazdasági, költségvetési hatások 
A tervezetnek társadalmi hatása nincs. 
III. Várható környezeti hatások 
A rendelet-tervezetben foglaltak végrehajtásának környezetre 
gyakorolt hatása nincs. 
IV. Várható egészségi következmények 
A rendelet-tervezetben foglaltak végrehajtásának egészségügyi 
következménye nincs. 
V. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások 
A rendelet-tervezetben foglaltak végrehajtása további adminisztratív terhet nem ró az 
önkormányzatra. 
VI. A rendelet megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható 
következményei 
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvényben 
foglaltaknak nem felel meg a jelenleg hatályos SZMSZ, ezért szükséges a megfelelés 
biztosítása. A fenti jogszabály a rendelet elfogadását az önkormányzat 
kötelezettségévé teszik. A rendelet elmaradásának következménye: törvényességi 
észrevétel lehet. 
VII. A rendelet alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi 
feltételek 
A rendelet végrehajtásával kapcsolatban szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és 
pénzügyi feltételek rendelkezésre állnak. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 

TERVEZETT! 
ÚJHARTYÁN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
…/2013.(……) 

ö n k o r m á n y z a t i r e n d e l e t e 
az 

Újhartyán Város Önkormányzata Képviselő-testületének és szerveinek 
Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 5/2011.(IV.14.) 

önkormányzati rendelet módosításáról 
 
 

Újhartyán Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdés a) pontjában 
foglalt felhatalmazás alapján, továbbá Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés d) 
pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az Újhartyán Város Önkormányzata 
Képviselőtestületének szerveinek Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló  
5/2011.(IV.14.) önkormányzati rendeletet a következők szerint módosítja: 
 
 
1. § Az SzMSz II. Fejezet „A képviselő-testület feladat-és hatásköre” 9. § paragrafus helyébe 
a következő rendelkezések lépnek: 
 
„9.§ (1) Az önkormányzat – a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 
CLXXXIX. 
törvény (a továbbiakban: Mötv.) 10. § (1) és 21. § (1) bekezdésében foglaltak szerint, 
kötelező és önként vállalt feladat- és hatásköröket lát el. 
 
(2) Az önkormányzat az (1) bekezdés szerinti feladatellátása során – törvényben 
meghatározottak szerint – intézi a helyi közügyeket, gyakorolja a helyi közhatalmat, és 
megteremti a helyben biztosítható közfeladatok ellátásának feltételrendszerét. 
 
(3) Az önkormányzat közszolgáltatási feladatai különösen: a településfejlesztés, 
településrendezés,; az épített és természeti környezet védelme,; a lakásgazdálkodás, a 
vízrendezés és csapadékvíz elvezetés, a csatornázás, a köztemető fenntartása,; a helyi közutak 
és közterületek fenntartása,; helyi tömegközlekedés, a köztisztaság és településtisztaság 
biztosítása,; gondoskodás a helyi tűzvédelemről, közbiztonság helyi feladatairól,; 
közreműködés a helyi energiaszolgáltatásban,; a foglalkoztatás megoldása,; az óvodáról, az 
alapfokú nevelésről, oktatásról, az egészségügyi, a szociális ellátásról, valamint a gyermek és 
ifjúsági  feladatokról való gondoskodás,; a nemzeti és etnikai kisebbség jogai 
érvényesítésének a biztosítása,; az egészséges életmód közösségi feltétekeinek elősegítése. 

(4) Az önkormányzat köteles gondoskodni: az egészséges ivóvízellátásról,; az óvodai 
nevelésről, az általános iskolai oktatásról és nevelésről,; az egészségügyi és szociális 
alapellátásról,; a közvilágításról,; a helyi közutak és köztemetők fenntartásáról,; köteles 
biztosítani a nemzeti és az etnikai kisebbségek jogainak érvényesülését. 
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(5) Az önkormányzat a nemzetiségi ügyek ellátása körében eleget tesz a nemzetiségek 
jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvényben foglalt kötelezettségeinek, így különösen 
annak, hogy - a település nemzetiségi önkormányzataival kötött megállapodásban foglaltak 
szerint - biztosítja a működésükhöz szükséges feltételeket. 
 
(6) Az önkormányzat önként vállalt feladatai különösen: 
 
a.) Civil szervezetek,  csoportok támogatása, 
b.) közbiztonság támogatása, 
c.) …………………………………………… 
 
(7) Az Önkormányzat alaptevékenységi szakágazata: 

Az önkormányzat alaptevékenységeinek szakfeladatrend szerinti besorolását az 11. számú 
melléklet tartalmazza.” 

 

2. § Az SzMSz II. Fejezet „A képviselő-testület feladat-és hatásköre” 11. § (2) bekezdése 
helyébe a következő rendelkezés  lép: 
 

„11.§ (2) A képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik: 

a) a képviselő-testület hatáskörébe utalt választás és kinevezés alkalmával az alapilletmény  

meghatározása, 

b) a helyi közügy megoldásának vállalása, vagy az arról történő lemondás, 

c) a hitelfelvétel és kötvénykibocsátás 

d) gazdasági társaságba való belépés, kilépés, ezek alapítása, megszüntetése.” 

  

3.§ Az SzMSz III. Fejezet „A helyi önkormányzat általános szabályai” 13. § (1) bekezdése 
helyébe a következő rendelkezés  lép: 
 
„13.§ (1) Önkormányzati döntést a képviselő-testület, a helyi népszavazás, a képviselő-
testület felhatalmazása alapján a képviselő-testület bizottsága, a részönkormányzat testülete, 
a társulása, a polgármester, továbbá a jegyző hozhat. 
 

4.§ Az SzMSz IV. Fejezet „A Képviselő-testület ülése” 16. § (5) bekezdése helyébe a 
következő rendelkezés  lép: 
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„16.§ (5) A képviselő-testület üléseiről a Város lakosságát a meghívónak a Polgármesteri 
Hivatal hirdetőtábláin ( a hirdető táblák helyeinek meghatározása jelen szabályzat  1. számú 
függelék tartalmazza), és a MagTv képújságában történő közzétételével és a meghívó és az 
előterjesztések www.ujhartyan.hu honlapon - a képviselőknek történő megküldéssel egy 
időben - történő közzétételével kell értesíteni. A választópolgárok –a zárt ülés kivételével- 
betekinthetnek a képviselő-testület jegyzőkönyveibe a Polgármesteri Hivatal hivatalos 
helyiségében, illetve arról másolatot kérhetnek. A képviselő-testület ülése után  15 napon 
belül a döntéseket a www.ujhartyan.hu honlapon nyilvánosságra kell hozni.” 

 
5.§ Az SzMSz IV. Fejezet „A Képviselő-testület ülése” 16. § (6) bekezdése helyébe a 
következő rendelkezés  lép: 
 

„16.§ (6) A polgármester rendkívüli testületi ülést köteles összehívni: 

- a lépviselők egynegyedének, 
- a képviselő-testület bizottságának 
- a kormányhivatal vezetőjének 
indokot is tartalmazó írásbeli indítványára.” 

 

6.§ Az SzMSz IV. Fejezet „A Képviselő-testület ülése” 16. § (8) bekezdése helyébe a 
következő rendelkezés  lép: 
 

„16.§ (8) A képviselő-testület ülésére meg kell hívni: a képviselő-testület tagjait 

Tanácskozási joggal meg kell hívni: 

- a jegyzőt, 
- nemzetiségi önkormányzat elnökét, 
- önkormányzat intézmény vezetőit, 
- bizottságok nem képviselő tagjait, 
- járási hivatal vezetőjét, 
- azokat a személyeket, akiknek a jelenléte az előterjesztés tárgyánál az előterjesztő, a 

polgármester megítélése szerint szükséges, 
- továbbá mindazokat a személyeket, akiknek a meghívását egyéb jogszabályok teszik 

kötelezővé.” 
 
 
7.§ Az SzMSz IV. Fejezet „ Az ülés vezetés szabályai” 17. § az alábbiakkal egészül ki: 
 

„17.§ (5) A napirend elfogadásáról a képviselő-testület egyszerű szótöbbséggel, 
határozathozatal nélkül dönt.” 
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8.§ Az SzMSz IV. Fejezet „Az ülés vezetés szabályai” 18. § (1) bekezdése helyébe a 
következő rendelkezés  lép: 
 
„18.§ (1) A zárt ülés elrendeléséről az Mötv. 46. § (2) bekezdése a, b, pontja szerint 
meghatározott esetekben szavazni nem kell. A testületi ülést levezető személynek kell a 
napirend közlésével egyidejűleg hivatkozni a zárt ülésre vonatkozó törvényi előírásra.” 

 
 
9.§ Az SzMSz IV. Fejezet „Az ülés vezetés szabályai” 18. § (2) bekezdése helyébe a 
következő rendelkezés  lép: 
 

„18.§ (2) A képviselő-testület határozattal dönt a zárt ülés elrendeléséről az Mötv. 46. § (2) 
bekezdés c) pontja szerint meghatározott esetekben.” 

 

10.§ Az SzMSz IV. Fejezet „Az ülés vezetés szabályai” 18. § (3) bekezdése helyébe a 
következő rendelkezés  lép: 
 

„18. § (3) Zárt ülésen a képviselőtestület tagjai és a jegyző, a nemzetiségi szószóló, továbbá 
meghívása esetén az érintett és a szakértő vehet részt. A törvény előírhatja, mely esetekben 
kötelező az érintett meghívása. 

 
11.§ Az SzMSz IV. Fejezet „Az előterjesztések” 24. § (1) bekezdése helyébe a következő 
rendelkezés  lép: 
 

„24.§ (1) A képviselő-testület elé előterjesztés terjeszthet: 

- polgármester, 
- alpolgármester, 
- jegyző, 
- a jegyző megbízásából a Polgármesteri Hivatal vezető köztisztviselője, 
- képviselő, 
- Nemzetiségi önkormányzat elnöke, az általa képviselt nemzetiséget érintő ügyben” 

 

12.§ Az SzMSz IV. Fejezet „Sürgősségi indítvány” 28. § (1) bekezdése helyébe a következő 
rendelkezés  lép: 
 
 
„28.§. (1)   A polgármester, alpolgármester, a bizottságok, a települési képviselő, a jegyző és 
a helyi nemzetiségi önkormányzat testülete javasolhatják a Képviselő- testületnek, valamely 
előterjesztés vagy önálló indítvány sürgős tárgyalását. Sürgősségi indítványnak minősül 
minden olyan előterjesztés, amely az ülés meghívójában nem szerepel.” 
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13.§ Az SzMSz IV. Fejezet „Bizottsági ajánlás” 29 § (2) bekezdése helyébe a következő 
rendelkezés  lép: 
 
„29.§. (2)   Az ajánlásnak tartalmaznia kell a nemzetiségi véleményt is, külön kérés esetén.” 

    

14.§ Az SzMSz V. Fejezet „Az önkormányzati rendeletalkotás” 34. § (2) bekezdése helyébe a 
következő rendelkezés  lép: 
 

„34.§ (2) Rendelet alkotását az Mötv.-ben meghatározott esetekben a képviselő, a tárgy 
szerint illetékes bizottság, a jegyző, vagy az alpolgármester írásban kezdeményezi a 
polgármesternél. A polgármesternek joga van a rendelet alkotási javaslatát testületi ülésen 
szóban is előterjeszteni.” 

 

15.§ Az SzMSz V. Fejezet „A helyi népszavazás és népi kezdeményezés” 40. § (12) 
bekezdése helyébe a következő rendelkezés  lép: 
 

„40.§ (12) Az e Rendeletben, a helyi népszavazás és a helyi népi kezdeményezés tekintetében 
nem szabályozott kérdésekben a választási eljárásról szóló 2013 évi. XXXVI. törvényben, 
valamint a Magyarországi helyi önkormányzatokról szóló 2011. évi CLXXXIX. törvényben 
foglalt rendelkezések az irányadóak.” 

 

16.§ Az SzMSz V. Fejezet „A helyi népszavazás és népi kezdeményezés” 41. § (1) bekezdése 
helyébe a következő rendelkezés  lép: 
 

„41.§ (1) Népi kezdeményezés útján a képviselő-testület elé terjeszthető minden olyan ügy, 
amelynek eldöntése a képviselő-testület hatáskörébe tartozik.” 

17.§ Az SzMSz V. Fejezet „A képviselő-testület dokumentumai. A jegyzőkönyv” 42. § (1) 
bekezdése helyébe a következő rendelkezés  lép: 
 

„42.§ (1) A képviselő-testület üléséről hangfelvétel készül, ami alapján a jegyzőkönyvet a (4) 
bekezdésben meghatározott tartalommal kell elkészíteni. A hangfelvételt 1 évig kell 
megőrizni.” 

 

18.§ Az SzMSz V. Fejezet „A képviselő-testület dokumentumai. A jegyzőkönyv” 43. § (4) 
bekezdése helyébe a következő rendelkezés  lép: 
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„43.§ (4) Az Mötv. 52. § (3) bekezdésében meghatározott betekinthetőségi jog biztosításáról a 
jegyzőnek kell gondoskodnia. A jegyzőkönyvek anyagát csak hivatali köztisztviselő 
jelenlétében lehet megtekinteni.” 

 

19.§ Az SzMSz VI. Fejezet „A képviselő-testület szervezete” 44. § helyébe a következő 
rendelkezés  lép: 
 

„44.§. A képviselő, a bizottság nem képviselő tagja a vonatkozó jogszabályi előírásoknak 
megfelelően köteles megtartani a tudomására jutott állami és szolgálati titkot, valamint 
köteles figyelembe venni a Magyarország Alaptörvényének, a Polgári Törvénykönyvnek és az 
információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. 
törvény szabályait. Titoktartási kötelezettsége megbízatásának lejárta után is fennáll.” 

 
20.§ Az SzMSz VI. Fejezet „A települési képviselő” 45. § (3) bekezdése helyébe a következő 
rendelkezés  lép: 
 

„45.§. (3) A települési képviselő – az Mötv. 32. § (2) bekezdésében meghatározottakon túl – 
köteles: 

a) kapcsolatot tartani a választóival, tájékoztatni őket a képviselő-testület működése során 
hozott közérdekű döntésekről, 

b) lehetőség szerint előre bejelenteni, ha a testületi ülésen nem tud megjelenni, 

c) képviselőhöz méltó magatartást tanúsítani, a képviselő-testület és szervei tekintélyét, 
hitelét óvni, 

d) a tudomására jutott állami, szolgálati, üzleti, valamint magán titkot megőrizni.” 

 
21.§ Az SzMSz VI. Fejezet „A bizottságok szervezete. A képviselő-testület bizottságai” 46. § 
(1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés  lép: 
 

„46.§. (1) A képviselő-testület az Mötv. 57-61.§-aiban meghatározott feltételek betartása 
mellett bizottságokat hoz létre.” 

 
22.§ Az SzMSz VI. Fejezet „A bizottságok működése” 49. § (11) bekezdése helyébe a 
következő rendelkezés  lép: 
 

„49.§. (11) A bizottság elnökét és tagjait a bizottság döntései kötik. A bizottsági ülésen 
megfogalmazott nemzetiségi véleményt a képviselő-testületi ülésen ismertetni kell. „ 
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23.§ Az SzMSz VII. Fejezet „A Polgármester” 54. § (1) bekezdése helyébe a következő 
rendelkezés  lép: 
 

„54.§. (1) A polgármester feladatai különösen : 

a) a képviselő-testület döntései szerint és saját önkormányzati jogkörében irányítja a 
képviselő-   testület hivatalát; 

b) meghatározza a jegyző feladatait a képviselő-testület működésével összefüggésben; 

c) dönt a jogszabály által hatáskörébe utalt államigazgatási ügyekben, hatósági jogkörökben, 

    egyes hatásköreinek gyakorlását átruházhatja; 

d) a jegyző javaslatára előterjesztést nyújt be a képviselő-testületnek a hivatal belső szervezeti  

    tagozódására, a hivatal munkarendjére, az ügyfélfogadás rendjére; 

e) a hatáskörébe tartozó ügyekben szabályozza a kiadmányozás rendjét a hivatalban; 

f) gyakorolja az egyéb munkáltatói jogokat az alpolgármester, a jegyző és az önkormányzati  

    intézmények vezetői tekintetében; 

g) egyetértési jogot gyakorol a jegyző hatáskörébe tartozó - az Mötv. 81.§ (4) bekezdése  

    szerinti - munkáltatói jogok közül az alábbiak tekintetében : 

    - kinevezés, 

    - felmentés, 

    - jutalmazás, 

    - személyi illetmény megállapítása. 

h) aláírja a képviselő-testület által hozott rendeleteket; 

i) biztosítja az önkormányzat demokratikus működését, széles körű nyilvánosságát ; 

j) feladata a településfejlesztés, a közszolgáltatások szervezése; 

k) segíti a települési képviselők, bizottságok munkáját; 

l) együttműködik a társadalmi szervezetekkel, különösen a lakosság önszerveződő  

    közösségeivel; 

m) ápolja az önkormányzat hazai és külföldi kapcsolatait, fogadja az önkormányzattal  kapcso 

     latban álló külföldi partnerek képviselőit és velük előzetes megállapodásokat köthet; 
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n) véleményt nyilvánít a település életét érintő kérdésekben, nyilatkozik a sajtónak, hírközlő 

    szerveknek. 

 

24.§ Az SzMSz VII. Fejezet „A Polgármester” 54. § (2) bekezdéssel egészül ki: 
 

„54.§ (2) A polgármester Mötv. 67. §-ában meghatározott feladatokon túli további feladatai 

a) segíti a képviselő-testület tagjainak testületi és bizottsági munkáját, 

b) részt vesz a képviselő-testületi tevékenységével kapcsolatos feladatainak 
meghatározásában, 

c) képviseli az önkormányzatot, 

d) kapcsolatot tart a választópolgárokkal, valamint a helyi társadalmi és egyéb 
szervezetekkel, 

e) fogadóórát tart, 

f) nyilatkozik a sajtónak.” 

 

25.§ Az SzMSz VII. Fejezet „A Polgármester” 55. § (2) bekezdése helyébe a következő 
rendelkezés  lép: 
 

„55.§. (2) A polgármester önkormányzattal kapcsolatos feladatait a Mötv., más jogszabályok, 
valamint az SZMSZ foglalja  magába.” 

 
26.§ Az SzMSz VIII. Fejezet „A Polgármesteri Hivatal” 61. § (2) bekezdése helyébe a 
következő rendelkezés  lép: 
 

„61.§ (2) A képviselő-testület Hivatala: Újhartyáni Polgármesteri Hivatal.  

A hivatal székhelye : 2367 Újhartyán, Fő u. 21.” 

 
27.§ Az SzMSz VIII. Fejezet „A Polgármesteri Hivatal” 61. § (3) bekezdése helyébe a 
következő rendelkezés  lép: 
 

„61.§ (3) A polgármesteri hivatal belső szervezeti felépítését, feladatkörét, ügyfélfogadási 
rendjét a szabályzat 2. számú függeléke,  Ügyrend tartalmazza.” 
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28.§ Az SzMSz VIII. Fejezet „A Polgármesteri Hivatal” 62. § (2) bekezdése helyébe a 
következő rendelkezés  lép: 
 

„62.§ (2) A Hivatali szervezet dolgozóját a tudomására jutott állami, szolgálati (magán) titok 
tekintetében titoktartási kötelezettség terheli. E titoktartási kötelezettség – az adatvédelemről 
szóló törvény rendelkezéseinek alapulvételével- kiterjed az ügyfél személyiségi jogainak a 
védelmére is. A titoktartási kötelezettség a közhivatal betöltésének megszűnése után is 
fennáll. A Hivatali dolgozó minden olyan adatot, információt és tényt köteles a jegyző 
tudomására hozni, amely az előbbi kötelezettségét befolyásolja. Jelen szabályzat 3. számú 
függeléke   tartalmazza a Polgármesteri Hivatalnak szolgálati és hivatali titkok szabályzatát.” 

 
29.§ Az SzMSz VIII. Fejezet „A Polgármesteri Hivatal” 62. § (3) bekezdése helyébe a 
következő rendelkezés  lép: 
 

„62.§ (3) Az Önkormányzat, illetve a Polgármesteri Hivatal tulajdonában lévő adatbázis, 
számítógépes  adatvédelemre vonatkozó rendelkezéseket jelen szabályzat 4. számú függeléke   
határozza meg.” 

 

30.§ Az SzMSz X. Fejezet „Felterjesztési jog” 68. § (1) bekezdése helyébe a következő 
rendelkezés  lép: 
 

„68.§ (1) A képviselő-testület a felterjesztési jogát a Magyarország Alaptörvényének a Helyi 
Önkormányzatokról szóló 32. cikk (1) j pontja szerint gyakorolhatja. „ 

 
31.§ Az SzMSz XI. Fejezet „Együttműködés a Civil szervezetekkel és a helyi Nemzetiségi 
Önkormányzatokkal” 69. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés  lép: 
 
„69.§ (2) Az SZMSZ  8. számú függeléje tartalmazza azon önszerveződő közösségek, civil 
szervezetek és egyesület felsorolását, melyeket – a tevékenységi körük szerinti napirend 
tárgyalásakor – tanácskozási joggal a képviselő-testületi ülésre meg kell hívni.” 
 

32.§ Az SzMSz XI. Fejezet „Együttműködés a Civil szervezetekkel és a helyi Nemzetiségi 
Önkormányzatokkal” 69. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés  lép: 
 

„69.§ (3) A képviselő-testület megfelelő közösségi célú helyiségek rendelkezésre 
bocsátásával segíti a nemzetiségi önkormányzatok működését. Kérésükre a polgármesteri 
hivatal biztosítja üléseik jegyzőkönyvének vezetését, hangfelvétel készítését, elvégzi 
számvitelüket, és ellátja : 

- Szervezeti és működési szabályzat őket az igényelt szakmai és jogi tanácsokkal. 
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- A Képviselő- testület figyelemmel a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. 
törvény 80. §-ában foglaltakra a Német Nemzetiségi Önkormányzattal az együttműködési 
megállapodást kötött. A megállapodás részletesen tartalmazza többek között a helyi és a helyi 
nemzetiségi önkormányzat együttműködését meghatározó szabályokat 

- a Nemzetiségi Önkormányzat működése személyi és tárgyi feltételeinek biztosítása 

- a Városi Önkormányzat kötelezettségei a Nemzetiségi Önkormányzat működésével 

kapcsolatban a Nemzetiségi Önkormányzat feladatai és kötelességei a gazdálkodással 

kapcsolatos feladatok körében. A megállapodás kiterjed az államháztartáson kívülről 
származó pénzeszközök felhasználásával kapcsolatos feladatok ellátására is. 

A Városi Önkormányzat megbízottként Újhartyán Város Jegyzőjét jelöli ki a 

Nemzetiségi Önkormányzattal történő kapcsolattartásra. A megállapodás jelen rendelet  12. 
sz. függeléke.” 

 

33.§ Az SzMSz XI. Fejezet „Együttműködés a Civil szervezetekkel és a helyi Nemzetiségi 
Önkormányzatokkal” 69. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés  lép: 
 
„69.§ (4) A képviselő testület Újhartyán Város területén állandó lakóhellyel rendelkező 
választópolgárokból álló munkacsoportokat hoz létre munkája elősegítése céljából. A 
munkacsoportok felsorolása jelen rendelet  9. számú függeléke tartalmazza.” 
 

34.§ Az SzMSz XII. Fejezet „Az önkormányzati gazdálkodás főbb szabályai” 74. § (1) 
bekezdése helyébe a következő rendelkezés  lép: 
 

„74.§ (1) Az önkormányzat gazdálkodásának feladatait a Polgármesteri Hivatal látja el. 

 Különösen: 

a)      Nemzetgazdasági Minisztérium által előírt módon és időben előkészíti a költségvetési 
tájékoztatót, a költségvetési beszámolót, valamint a havi pénzforgalmi információt, s 
mindezeket megküldi a MÁK részére. 

b)      Beszedi az önkormányzat saját bevételét. 

c)      Igényli a MÁK-tól a címzett és céltámogatásokat. 

d)      Gondoskodik az önkormányzat által létrehozott és működtetett intézmények 
pénzellátásáról. 

e)      Biztosítja az önkormányzatok pénzforgalmi szemléletű kettős könyvvitelének 
szabályszerű vezetését, kialakítja könyvvitelének számla rendjét. 

f)        Biztosítja az önkormányzat törzsvagyonára elkülönített nyilvántartását. 
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g)      Elkészíti az önkormányzat éves vagyon leírását. 

h)      Az önkormányzat költségvetési számláját kezelő pénzintézeten keresztül gondoskodik 
az önkormányzat  tartozásainak és az önkormányzat intézményei működési kiadásainak a 
kiegyenlítéséről és teljesítéséről. „ 

 

35.§ Az SzMSz XIII. Fejezet „Záró rendelkezése” 77. § (1) bekezdése helyébe a következő 
rendelkezés  lép: 
 

„77.§ (1) Ez a Rendelet a kihirdetést követő napon hatályba lép és azt követő napon hatályát 
veszti, és egyidejűleg a 4/2013.sz. (III.27) számú rendelet hatályát veszti.” 

 
36.§ Az SzMSz XIII. Fejezet „Záró rendelkezése” 77. § (4) bekezdése helyébe a következő 
rendelkezés  lép: 
 

„77.§ (4) A rendelet mellékletei :   

1. sz.: Újhartyáni Polgármesteri Hivatal alapító okirata  
2. sz.: Újhartyán Város képviselő-testületének névsora  
3. sz.: Újhartyán Város Önkormányzat intézményeinek jegyzéke  
4. sz.: Újhartyán Város Önkormányzata által létrehozott gazdálkodó szervezetek   

jegyzéke 

5. sz.: Újhartyán Város Önkormányzata által létrehozott alapítványok, közalapítványok  
jegyzéke 

6. sz.: Újhartyán Város Önkormányzatának képviselő-testületi feladat-és hatáskörök  
      felsorolása 

7. sz.: Újhartyán Város Önkormányzatának a polgármesterére átruházott feladat és  
hatáskörök  szabályzata 

8. sz.: Újhartyán Város Önkormányzatának bizottságainak hatásköre  
9. sz.: Újhartyán Város Önkormányzatának, együttműködést elősegítő társulásainak  

jegyzéke 

10. sz.: Újhartyán Város megválasztott polgármesterének az adott ciklusra érvényes  
polgármesteri programja 

11. sz.: Újhartyán Város Önkormányzat alaptevékenységének szakfeladatrend szerinti 
besorolása 

12. sz.: Újhartyán Város Önkormányzatának bizottságai  
13. sz.: Újhartyán Város Polgármesterének hatásköri jegyzéke  
14. sz.: Újhartyán Város Jegyzőjének feladat és hatásköri jegyzéke  
15. sz.: Újhartyán Város Önkormányzat hivatalos lapja” 
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37.§ Az SzMSz XIII. Fejezet „Záró rendelkezése” 77. § (5) bekezdéssel egészül ki: 
 

„77.§ (4) A rendelet függelékei :   

1. sz. : .: Újhartyán Város Önkormányzatának hivatalos hirdető tábláiról jegyzék 
2. sz. .: Újhartyáni Polgármesteri Hivataláról, valamint ügyfélfogadásának rendjéről 

szóló „Ügyrendje” 
3. sz.: Újhartyáni Polgármesteri Hivatalának szolgálati és hivatali titkokról szóló 

szabályzata 
4. sz.: Újhartyáni Polgármesteri Hivatal közszolgálati      adatvédelmi szabályzata 
5. sz.:  Köztisztviselők teljesítmény értékelése 
6. sz.: Vagyonnyilatkozat kezelésről szóló szabályzat 
7. sz.: Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata 
8. sz.: Civil szervezetek felsorolása 
9. sz.: Munkacsoportok felsorolása 
10.  sz. : FEUVE 
11. sz.: Közérdekű adatok szabályzata 

 

38.§ Hatályát veszti a Rendelet 15-26. számú mellékletei. 

 

 

Újhartyán, 2013………………… 

 

 Göndörné Frajka Gabriella    Schulcz József 

   jegyző        polgármester 

 

Záradék: 

A rendelet a helyben szokásos módon kihirdetésre kerül. 

 

       Göndörné Frajka Gabriella 

                jegyző 
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1. számú melléklet:  

Újhartyáni Polgármesteri Hivatal 

ALAPÍTÓ OKIRATA 

 
Újhartyán Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló törvény 
végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31.) Korm. rendelet 5. § (1)-(2) bekezdésében foglalt 
tartalmi követelmények szerint Újhartyán Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának 
alapító okiratát a következők szerint adja ki: 
 
1. A szerv neve: Újhartyáni Polgármesteri Hivatal 
 
2. Székhelye: 2367 Újhartyán, Fő u. 21. 
 
3. Alapításának éve: 1990 
 
4. Jogszabályban meghatározott feladata: Közigazgatás 
 
Alaptevékenysége: Általános közigazgatás TEÁOR 8411 

 
 
Alaptevékenység feladatai: 
 
A Polgármesteri Hivatal az önkormányzat működésével, valamint az államigazgatási ügyek 
döntésre való előkészítésével, és végrehajtásával kapcsolatos, illetve a nemzeti és etnikai 
kisebbségek jogairól szóló törvényben meghatározott feladatokat látja el, különös tekintettel a 
társadalmi közös szükségletek kielégítését szolgáló jogszabályokban meghatározott állami 
feladatok teljesítésére (államigazgatási, hatósági ügyek intézése). 
 
Az önkormányzat működésével kapcsolatos feladatai: az önkormányzati testületi szervekhez 
kapcsolódó adminisztrációs feladatok, az önkormányzati képviselők munkájának segítése, a 
belső munkaszervezési teendők. Előkészíti és végrehajtja a testületi szervek önkormányzati 
döntéseit. 
 
Államigazgatási feladatok: Ellátja a központi állami szervek megbízásából az önkormányzat 
számára hatáskört megállapító jogszabályok végrehajtásaként az államigazgatási feladatokat, 
előkészíti döntésre az államigazgatási ügyeket és gondoskodik e döntések végrehajtásának 
megszervezéséről. 
 
Megállapodás alapján ellátja Újhartyán Város Önkormányzat alábbiakban felsorolt önállóan 
működő költségvetési szerveinek pénzügyi-gazdálkodási feladatait: 
  
 Újhartyáni Német Nemzetiségi Általános Iskola 
 Német Nemzetiségi Óvoda – Konyha „Gyermekvár” 
 Német Nemzetiségi Önkormányzat Újhartyán 
 
 
A költségvetési szerv vállalkozási tevékenységet nem folytat.  
 
 
Szakfeladat száma és megnevezése 2012 január 01-től  
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Újhartyáni Polgármesteri Hivatal 

Szakfeladat Megnevezés 
841112 Önkormányzati jogalkotás 
841114 Országgyűlési képviselőválasztáshoz kapcsolódó tevékenységek 
841115 Önkormányzati képviselőválasztáshoz kapcsolódó tevékenységek 

841116 
Országos és helyi nemzetiségi önkormányzati választáshoz kapcsolódó 
tevékenységek 

841117 Európai parlamenti képviselőválasztáshoz kapcsolódó tevékenységek 
841118 Országos és helyi népszavazáshoz kapcsolódó tevékenységek 
841126 Önkormányzatok és társulások általános végrehajtó igazgatási tevékenysége 

    
 
 
5.Illetékessége: Újhartyán Város közigazgatási területe 
 
6. Alapító szerve: Újhartyán Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
 
7. Fenntartó neve és címe: Újhartyán Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
2367 Újhartyán, Fő u. 21. 
 
8. Felügyeleti szerve: Újhartyán Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
2367 Újhartyán, Fő u. 21. 
 
9. Irányító szerve: Újhartyán Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
2367 Újhartyán, Fő u. 21. 
 
10. Irányító szerv vezetője: Újhartyán Város Önkormányzat Polgármestere 
 
11. Közvetlen jogelődjének neve, székhelye: Újhartyán Városi Tanács, 2367 Újhartyán, Fő u. 
21. 
 
12. Gazdálkodási jogkör alapján való besorolása: 
- önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv 
 
13. Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszony(ok) megjelölése: 
- 1992. évi XXXIII. tv. A közalkalmazottak jogállásáról 
- 2011. évi CXCIX. tv. A közszolgálati tisztviselőkről 
- 1992. évi XXII. tv. a Munka Törvénykönyvéről 
- 1959. évi IV. tv. A Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről 
 
14. Az állami feladatként ellátandó alaptevékenységét meghatározó szakmai jogszabályok: 
- A Magyar Köztársaság mindenkori költségvetési törvénye 
- 2011. évi CLXXXIX törv. Magyarország helyi önkormányzatairól 
- 1991. évi XX. tv. a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint 
egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről 
- 2011. évi CXCV. tv. Az államháztartásról 
- 368/2011 (XII.31) Korm. r. Az államháztartás végrehajtásáról 
- 249/2000. (XII.24.) Korm.rendelet az államháztartás szervezetei beszámolási és 
könyvvezetési kötelezettségeinek sajátosságairól 
 
15. A költségvetési szerv jogállása, gazdálkodási jogköre: 
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Az intézmény önálló jogi személy. Költségvetésével önállóan gazdálkodik, az éves 
költségvetési rendeletben jóváhagyott (kiemelt előirányzatok) keretek között, melyért a 
költségvetési szerv vezetője a felelős. 
 
A Polgármesteri Hivatal vezetője a jegyző, akit a polgármester – pályázat alapján 
határozatlan időre – nevez ki. 
 
 
16. Bankszámla rend: Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv költségvetési 
elszámolási számlával rendelkezik. 
 
Bankszámla száma: 65500068-31062758-51100005 
 
17. Törzsszáma: 391238 
 
18. Statisztikai számjele: 15391236-8411-325-13 
 
19. Adóazonosító szám: 15391236-2-13 
 
20. A feladat ellátását szolgáló vagyon 
 
A feladat ellátását szolgáló vagyon az alapító tulajdona. A feladatok ellátásához az intézmény 
rendelkezésére áll az alábbi ingatlan, a rajta található épületekkel, létesítményekkel. 
megnevezése: 2367 Újhartyán, Fő u. 21 
tulajdonosa: Újhartyán Város Önkormányzata 
kezelője: Újhartyán Város Önkormányzata 
használója: Újhartyáni Polgármesteri Hivatal 
 
21. A vagyon feletti rendelkezés joga: 
 
A vagyon feletti rendelkezési jog elsősorban az irányító szervet illeti meg. 
Az Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 10/2012. (III.22.)  
számú rendelet értelmében a vagyon használati jogával az intézmény mindenkori vezetője 
rendelkezik. 
 
 
ZÁRADÉK: 
 
Újhartyáni Polgármesteri Hivatal Alapító Okirat egységes szerkezetű módosítását Újhartyán 
Város Önkormányzat Képviselő-testülete 42/2013. (III.26.) számú határozatával jóváhagyta. 
 
Újhartyán, 2013.március 27. 
 
 
Schulcz József      Göndörné Frajka Gabriella 
Polgármester              jegyző 
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2. számú melléklet 

Újhartyán Város Képviselő-testületének névsora 

 

Polgármester:  Schulcz József 

Alpolgármester: Dr. Kökényesi Imre 

 

Képviselők:          

- Dr. Szikszay Péter 

- Tóth Antal 

- Lauter Antal 

- Éger Ákos 

- Majer György 

 

Fogadó órái: 

(előzetes telefonon történő bejelentkezés szükséges a Hivatal központi számán) 

 

Polgármester:  Schulcz József  - minden héten Hétfői napon 12-16 óráig 

       Polgármesteri Hivatal 

 

Alpolgármester: Dr. Kökényesi Imre  - minden hónap első kedd 17-18 óráig  

Orvosi Ügyeleti Központ 

 

Képviselők:          

  

- Dr. Szikszay Péter     -  minden hónap első kedd 16-17 óráig a  

Polgármesteri Hivatal Nagyterem 

 

- Tóth Antal      - minden hónap első hétfő 17-18 óráig a  
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Polgármesteri Hivatal Nagytermében 

 

- Lauter Antal      - minden hónap első hétfő 16-17 óráig a  

Polgármesteri Hivatal Nagytermében 

 

- Éger Ákos      - minden hónap első szerda 18-19 óráig a  

Polgármesteri Hivatal Nagytermében 

 

- Majer György     - minden hónap első szerda 17-18 óráig az  

Általános Iskolában  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



20 

3. számú melléklet:  

ÚJHARTYÁN VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 

INTÉZMÉNYEINEK JEGYZÉKE 

 

1. Újhartyáni  Polgármesteri Hivatal  

Cím: 2367 Újhartyán, Fő u. 21. 

Tel: 06-29/372-133, 573-550 

Tel.Fax: 06-29/372-025,  

 

2. Német Nemzetiségi Óvoda-Konyha „gyermekvár” Újhartyán  

Cím: 2367 Újhartyán, Béla gödör 3. 

Tel: 06-29/372-060 
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4. számú melléklet:  

Újhartyán Város Önkormányzata által alapított gazdálkodó szervezet jegyzéke 

 

 

1. ÚJFÖLD Ingatlanfejlesztő és Forgalmazó Kft.  

Székhelye: 1124 Budapest, Csörsz u. 45. 

Fióktelepe: 2367 Újhartyán, Fő u. 21. 

Cégjegyzékszám: 13-09-087049 

Adószáma: 12590395-2-13 

 

2. Újhartyán Település Üzemeltető és Ország Közepe Ipari Park Kft.  

Székhelye: 2367 Újhartyán, Cigleher u. 1/a. 

Cégjegyzékszám: 1309074804/38 

Adószáma: 12242205-2-13 

 

3. Újhartyán-Kakucs Szennyvíztisztító Kft.  

Székhelye: 2366 Kakucs, Fő u. 20. 

Cégjegyzékszáma: 13-09-072176 

Adószáma: 12137204-2-13 

 

4. REMONDISZ-OKÖT Kft. 

Székhelye: 2370 Dabas, Szent István u. 133. 

Cégjegyzékszáma: 1309095819 

Adószáma: 13102463-2-13 
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5. számú melléklet: 

 

Újhartyán Város Önkormányzata által létrehozott alapítványok, közalapítványok 
jegyzéke 

 

 

1. „ Egy csepp öröklét” Közalapítvány  

Székhelye: 2367 Újhartyán, Fő u. 21. 

Adószáma: 18693922-1-13 

Kuratórium tagjai: 

 Elnök: Majer György 

 Tag: Klemencz Györgyné 

 Tag:  Cserna András 

 Tag:  Majer Ferencné 

 Tag:  Klemencz Tiborné 

 

Felügyelő Bizottság tagjai: 

 Elnök: Wojniczky László 

 Tag: Dormány László 

 Tag: Schulcz István 

 

2. Újhartyán Közbiztonságáért Közalapítvány  

Székhelye: 2367 Újhartyán, Fő u. 21. 

Adószáma: 18699416-1-13 

Kuratórium tagjai: 

 Elnök: Streifer András 

 Tag: Dormány László 

 Tag:  Rizmajer Lőrinc 
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 Tag:  Kulima Péter 

 

Felügyelő Bizottság tagjai: 

 Elnök: Petrányi Pál 

 Tag: Surman András 

 Tag: Cserna Antal 
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6. számú melléklet: 

 

Újhartyán Város Önkormányzat Képviselő-testületi feladat és hatáskörök felsorolása 

 

 

A 6. számú melléklet a képviselő-testület faladat-és hatáskörét tartalmazza, terjedelme miatt 
mellékletként itt nem kerül feltüntetésre, a Jegyzői irodában megtekinthető. 

 

Jelen szabályzat 6. számú mellékletét képezi az Önkormányzati és Területfejlesztési 
Minisztérium Hivatalos kiadványa HATÁSKÖRI JEGYZÉK, amely részletesen rögzíti a 
helyi önkormányzatok képviselő-testületének feladat-és hatáskörét. 
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7. számú melléklet: 
 

 
Újhartyán Város Önkormányzat Polgármesterére 

Átruházott feladat-és hatáskörök jegyzéke 
 

Ügycsoport Feladat és hatáskör Jogszabályi hely 
Önkormányzat 
működése 

Ellátja a számára törvényben (vagy törvény 
felhatalmazása alapján kormány- rendeletben) 
megállapított államigazgatási feladatokat, és 
részt vesz az országos államigazgatási feladatok 
helyi irányításában és végrehajtásában 
honvédelmi, polgári védelmi, katasztrófa-
elhárítási ügyekben. 

2011. évi CLXXXIX. 
törvény 18.§ (1) b) bekezdés 

Önkormányzat 
működése 

Képviseli a helyi önkormányzat 
képviselőtestületét, ellátja a képviselőtestület 
által ráruházott hatásköröket, önkormányzati 
döntést hozhat. A képviselőtestület ülését a 
polgármester hívja össze és vezeti. Ő a 
képviselő-testület elnöke. A jegyzővel együtt 
aláírja a képviselő-testületi ülésről felvett 
jegyzőkönyvet. 

2011. évi CLXXXIX. 
törvény 41. § 43.§ és 52.§ (2) 
65.§ 

Önkormányzat 
működése 

Aláírja a képviselő-testület által megalkotott 
rendeletet. Kezdeményezi az eltérés 
helyesbítését, ha a rendelet kihirdetett szövege 
eltér az aláírt szövegtől.  

2011. évi CLXXXIX. 
törvény 51.§ (1) és (3) 

Önkormányzat 
működése 

Előterjesztést nyújt be a képviselőtestületnek a 
kötelező és az SZMSZ-ben meghatározott 
bizottságok tagjainak megválasztására. 
Indítványára a bizottság ülését 8 napon belül 
össze kell hívni. Felfüggesztheti a bizottság, a 
részönkormányzat testülete döntésének a 
végrehajtását, ha az ellentétes a képviselő-
testület határozatával vagy sérti az 
önkormányzat érdekeit. A felfüggesztett 
döntésről a képviselő-testület a következő ülésén 
határoz. 

2011. évi CLXXXIX. 
törvény 57.§-58.§  

Önkormányzat 
működése 

Irányítja a polgármesteri hivatalt, a közös 
önkormányzati hivatalt.  

2011. évi CLXXXIX. tv. 
67.§ a.) 

Önkormányzat 
működése 

A jegyző javaslatainak figyelembevételével 
meghatározza a polgármesteri hivatalnak, a 
közös önkormányzati hivatalnak feladatait az 
önkormányzat munkájának a szervezésében, a 
döntések előkészítésében és végrehajtásában; 

2011. évi CLXXXIX. tv. 
67.§ b.) 

Önkormányzat 
működése 

Dönt a jogszabály által hatáskörébe utalt 
államigazgatási ügyekben, hatósági 
hatáskörökben, egyes hatásköreinek gyakorlását 
átruházhatja az alpolgármesterre, a jegyzőre, a 
polgármesteri hivatal, a közös önkormányzati 
hivatal ügyintézőjére.  

2011. évi CLXXXIX. tv. 
67.§ c.) 
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Önkormányzat 
működése 

A jegyző javaslatára előterjesztést nyújt be a 
képviselő-testületnek a hivatal belső szervezeti 
tagozódásának, létszámának, munkarendjének, 
valamint ügyfélfogadási rendjének 
meghatározására; 

2011. évi CLXXXIX. tv. 
67.§ d.) 

Önkormányzat 
működése 

A hatáskörébe tartozó ügyekben szabályozza a 
kiadmányozás rendjét. 

2011. évi CLXXXIX. tv. 
67.§ e.) 

Önkormányzat 
működése 

Pályázat alapján határozatlan időre nevezi ki a 
jegyzőt, és gyakorolja felette a munkáltatói 
jogokat. Gyakorolja az egyéb munkáltatói 
jogokat az alpolgármester és az önkormányzati 
intézményvezetők tekintetében. 

2011. évi CLXXXIX. tv. 
67.§ f.-g) és 82. § (1) 

Önkormányzat 
működése 

Amennyiben a képviselő-testület döntését a 
helyi önkormányzat érdekeit sértőnek tartja, 
ugyanazon ügyben egy alkalommal 
kezdeményezheti az ismételt tárgyalást. A 
döntést addig végrehajtani nem lehet, amíg arról 
a képviselő-testület a megismételt tárgyalás 
alapján nem dönt. 

2011. évi CLXXXIX. tv. 
68.§ (1) 

Önkormányzat 
működése 

Az SZMSZ-ben meghatározott ügyekben 
döntést hozhat, amennyiben a képviselő-testület 
- határozatképtelenség vagy határozathozatal 
hiánya miatt - két egymást követő alkalommal 
ugyanazon ügyben nem hozott döntést. A 
döntésről a képviselő-testületet a következő 
ülésen tájékoztatja. 

2011. évi CLXXXIX. tv. 
68.§ (2) 

Önkormányzat 
működése 

A képviselő-testület utólagos tájékoztatása 
mellett, dönthet a két ülés közötti időszakban 
felmerülő, halaszthatatlan - a szervezeti és 
működési szabályzatban meghatározott - a 
képviselő-testület hatáskörébe tartozó 
önkormányzati ügyekben. Az önkormányzati 
rendeletben meghatározott értékhatárig dönt a 
forrásfelhasználásról, döntéséről tájékoztatja a 
képviselő-testületet. 

2011. évi CLXXXIX. tv. 
68.§ 83)-(4) 

Önkormányzat 
működése 

A főállású polgármester tudományos, oktatói, 
lektori, szerkesztői, művészeti és jogi oltalom 
alá eső szellemi tevékenység kivételével egyéb, 
munkavégzésre irányuló jogviszonyt nem 
létesíthet, más kereső foglalkozást nem 
folytathat, nem lehet gazdasági társaság 
személyesen közreműködő tagja. 
Nem lehet más önkormányzatnál polgármester, 
alpolgármester, települési önkormányzati 
képviselő, megyei közgyűlés elnöke, alelnöke, 
kivéve, hogy a fővárosi kerületi polgármester a 
fővárosi közgyűlés tagja lehet. A fővárosi 
kerületi polgármester nem lehet főpolgármester, 
valamint főpolgármester-helyettes. 

2011. évi CLXXXIX. tv. 
68.§ 83)-(4) 

Önkormányzat 
működése 

Egyetértése szükséges - az általa meghatározott 
körben - a polgármesteri hivatal, a közös 
önkormányzati hivatal köztisztviselője, 
alkalmazottja kinevezéséhez, bérezéséhez, 
vezetői megbízásához, felmentéséhez, vezetői 
megbízásának visszavonásához és 
jutalmazásához. 

2011. évi CLXXXIX. tv. 81. 
§ (4) 
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Önkormányzat 
működése 

A társulási megállapodást a polgármester, 
államigazgatási feladat-és hatáskör esetén a 
polgármester és a jegyző írja alá. 

2011. évi CLXXXIX. tv. 
87.§ és 88. § (1) 

Önkormányzat 
működése 

A helyi önkormányzat gazdálkodásának 
szabályszerűségéért a polgármester felelős. 
 

2011. évi CLXXXIX. tv. 
115.§ (1) 

Önkormányzat 
működése 

Jogosult a képviselő-testület feloszlatással 
kapcsolatos álláspontját ismertetni, mielőtt az 
Országgyűlés az alaptörvény-ellenesen működő 
képviselő-testület feloszlatásáról határozna. 

2011. évi CLXXXIX. tv. 
125.§ (2) 

Önkormányzat 
működése 

A kormányhivatal kezdeményezésére képviselő-
testületi ülést hív össze, ha törvényességi 
kérdések képviselő-testület által történő 
megtárgyalása a helyi önkormányzat törvényes 
működésének biztosítása érdekében indokolt. 

2011. évi CLXXXIX. tv. 
135.§  

Népszavazás Hozzá lehet benyújtani a népszavazás kitűzésére 
irányuló állampolgári kezdeményezést, melyet a 
tájékoztatás kézhezvételét követően (nem 
állampolgári kezdeményezés esetén a 
benyújtását követő legközelebbi ülésnapon) 
bejelenti. 

1997. évi C. tv. 134. § (1); 
138. § 

 

Népszavazás A kezdeményezést elutasítja, ha a népszavazás 
elrendelésére irányuló állampolgári 
kezdeményezést késve nyújtották be, vagy az 
érvényes aláírások száma nem éri el az 
önkormányzati rendeletben meghatározott 
számot. 

1997. évi C. tv. 140. § 

 

adatkérés Kérésére a polgárok személyi adatainak és 
lakcímének nyilvántartását kezelő központi 
szerv a választójoggal nem rendelkező nagykorú 
polgárok nyilvántartásából a népiülnök-
választási eljárásban adatszolgáltatást teljesít. 
 

1997. évi C. tv. 18. § (2) 

 

Állam-polgárság A honosítási okirat megérkezését követően 
értesíti a kérelmezőt az állampolgársági eskü 
vagy fogadalom letételének időpontjáról és 
helyéről. 

1993. évi LV. tv. 16. § (2) 

 

Állam-polgárság Előtte teszi le a honosított, illetőleg a 
visszahonosított személy az állampolgársági 
esküt (vagy a fogadalmat) 

 

1993. évi LV. tv. 7. § (1) 

 

anyakönyv-vezetői 
feladatok 

Anyakönyvvezetői feladatokat láthat el, 
amennyiben rendelkezik a jogszabályban 
meghatározott képesítési feltételeknek. Az 
anyakönyvvezető által előkészített házasság 
megkötésében, valamint bejegyzett élettársi 
kapcsolat létesítésében az anyakönyvvezetőre 
megállapított képesítési feltételek hiányában is 
közreműködhet, az anyakönyvbe azonban 
bejegyzést nem tehet. 

2010. évi I. törvény 4.§ (4) és 
(5)  

 

Település-fejlesztés A helyi építési szabályzatot és a 
településrendezési terveket jóváhagyás előtt 
véleményeztetnie kell a tervtanáccsal, az 

1997. évi LXXVIII. tv. 9. § 
(3) 
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államigazgatási, az érintett települési 
önkormányzati és érdek-képviseleti szervekkel, 
valamint társadalmi szervezetekkel. 

 

Település-fejlesztés A véleményezési eljárás befejezése után a 
településrendezési eszközöket az elfogadásuk 
előtt - a beérkezett, de el nem fogadott 
véleményekkel és azok indokolásával együtt - 
legalább egy hónapra a helyben szokásos módon 
közzé kell tennie azzal, hogy az érintettek a 
közzététel ideje alatt azokkal kapcsolatban 
észrevételt tehetnek, továbbá meg kell küldenie 
szakmai véleményezés céljából az állami 
főépítésznek, és az illetékes miniszternek. 

1997. évi LXXVIII. tv. 9. § 
(6) 

 

Település-fejlesztés A polgármester (főpolgármester) az elfogadást 
követően 10 munkanapon belül gondoskodik a 
helyi építési szabályzat, a településrendezési 
tervek és a beérkezett vélemények figyelembe 
nem vétele indokolásának közzétételéről. 
Megküldi a helyi építési szabályzatot, a 
településrendezési terveket és a beérkezett 
vélemények figyelembe nem vételének 
indokolását az azok véleményezésében részt vett 
államigazgatási szerveknek és szakmai vizsgálat 
céljából az állami főépítésznek.  

1997. évi LXXVIII. tv. 9. § 
(8) 

 

Település-fejlesztés Gondoskodik a közös helyi építési szabályzatra 
és településrendezési tervekre vonatkozó 
véleményezési eljárás lefolytatásáról.  

1997. évi LXXVIII. tv. 15. § 
(2) 

Honvédelem Illetékességi területén elrendelheti a 
szolgáltatások igénybevételét. 

2011. évi CXIII. tv. 14. § (1) 
b)  

Honvédelem Elrendeli a település lakosságának polgári 
védelméhez, ellátásához szükséges 
szolgáltatások teljesítését. 

2011. évi CXIII. tv. 14. § (5) 
a) 

Honvédelem Igénybe veszi a személyek vagy dolgok 
elhelyezésére szolgáló ingatlanokat. 

2011. évi CXIII. tv. 14. § (5) 
b) 

Honvédelem Dönt minden olyan esetben, amely nem tartozik 
más igénybevételi hatóság hatáskörébe. 

2011. évi CXIII. tv. 14. § (5) 
c) 

Honvédelem A szolgáltatást elrendelő igénybevételi 
hatóságként jogosult az elsőfokú kártalanítási 
eljárás lefolytatására és a kártalanítás 
összegének megállapítására. 

2011. évi CXIII. tv. 17. § (1) 

Honvédelem Illetékességi területén végzi a hatáskörébe utalt 
honvédelmi feladatok végrehajtásának 
irányítását. 

2011. évi CXIII. tv. 24. § (3) 

 

Honvédelem Tagja a megyei (fővárosi) védelmi bizottságnak. 2011. évi CXIII. tv. 25. § (4) 
a)-b) 

Honvédelem Közreműködik a honvédelmi felkészítés 
feladatainak gyakorlása és ellenőrzése céljából a 
megyei védelmi bizottság honvédelmi igazgatási 

2011. évi CXIII. tv. 26. § (1) 
h) 
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jogkörében vezetett gyakorlaton.   

Honvédelem Illetékességi területén ellátja a honvédelmi 
felkészítéssel kapcsolatos törvényben vagy 
kormányrendeletben megállapított feladatait, 
irányítja és összehangolja azok végrehajtását. 

2011. évi CXIII. tv. 29. § (1) 

 

Honvédelem Összehangolja a honvédelemben közreműködő 
települési szervek tevékenységét. 

2011. évi CXIII. tv. 29. § (2) 
c),  

Honvédelem Elrendeli a hatáskörébe utalt 
gazdasági és anyagi szolgáltatási 
kötelezettség teljesítését. 

2011. évi CXIII. tv. 29. § (2) 
d) 

Honvédelem Részt vesz az illetékességi területe honvédelmi 
feladataihoz szükséges tájékoztatási rendszer 
működtetésében. 

 

2011. évi CXIII. tv. 29. § (2) 
e) 

Honvédelem Irányítja a rendkívüli intézkedésekből eredő 
feladatok végrehajtását. 

 

2011. évi CXIII. tv. 29. § (2) 
f) 

Honvédelem Béke, rendkívüli állapot, szükségállapot, 
megelőző védelmi helyzet valamint váratlan 
támadás idején irányítja a hatáskörébe utalt, a 
fegyveres összeütközések időszakában 
végrehajtandó polgári védelmi feladatok 
ellátását, és az azokra történő felkészülést. 

 

2011. évi CXIII. tv. 29. § (2) 
g) 

Honvédelem Közreműködik a gazdaságfelkészítés és -
mozgósítás helyi feladatainak szervezésében és 
ellátásában. 

 

2011. évi CXIII. tv. 29. § (2) 
h) 

Honvédelem Feladatainak teljesítése érdekében a helyi 
védelmi bizottság rendelkezései szerint 
együttműködik más települések 
polgármestereivel.  

2011. évi CXIII. tv. 29. § (3) 

 

Honvédelem Védelmi igazgatási feladatait a járási hivatal 
közreműködésével látja el.  
 

2011. évi CXIII. tv. 29. § (4) 

Honvédelem Gyakorolja a helyi önkormányzat képviselő-
testületének, a megyei/fővárosi közgyűlésének 
feladat- és hatáskörét.   

2011. évi CXIII. tv. 66. § (2) 

Honvédelem Gondoskodik a lakosság elszállításáról 
kitelepítés esetén. 

2011. évi CXIII. tv. 70. § (4) 

Honvédelem Kitelepítés esetén meghatározza a visszamaradó 
lakosság és a továbbtermelő üzemek 
szükségleteinek biztosítására szolgáló 
visszamaradó készletek nagyságát. 

2011. évi CXIII. tv. 72. § (3) 

 

Honvédelem Halasztást nem tűrő esetben határozattal 
elrendelheti az élet-és vagyonmentés érdekében 
a mentésre alkalmas bármely jármű, műszaki és 
földmunkagép igénybevételét. 

2011. évi CXIII. tv. 78. § (3) 
 

Katasztrófa-védelem Az illetékességi területén irányítja és szervezi a 
felkészülés és a védekezés feladatait.  

2011. évi CXXVIII. tv. 15. § 
(1) 
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Katasztrófa- védelem A felkészülés keretében felelős a települési (a 
fővárosban kerületi) veszélyelhárítási tervek 
elkészítéséért, a védekezés feltételeinek a 
biztosításáért 

2011. évi CXXVIII. tv. 15. § 
(2) a.) 

Katasztrófa-védelem Irányítja a védekezésre való felkészítést, 
 

2011. évi CXXVIII. tv. 15. § 
(2) b.) 

Katasztrófa-védelem Gyakorolja katasztrófavédelmi ügyekben az 
elsőfokú polgári védelmi hatósági jogkört, amit 
jogszabály nem utal más szerv hatáskörébe, 
 
 

2011. évi CXXVIII. tv. 15. § 
(2) c.) 

Katasztrófa-védelem A polgári védelmi kötelezettség alatt álló 
állampolgárt a területi, települési, kerületi és 
munkahelyi polgári védelmi szervezetbe 
kiképzésre és gyakorlatra osztja be. 

2011. évi CXXVIII. tv. 15. § 
(2) d.) 

Katasztrófa-védelem Felelős a polgári védelmi kötelezettségen 
alapuló települési polgári védelmi szervezet 
megalakításáért. 

2011. évi CXXVIII. tv. 15. § 
(2) e.) 

Katasztrófa-védelem Gondoskodik az illetékességi területen élő vagy 
tartózkodó személyek részére a 
katasztrófaveszélyekről szóló, a magatartási 
szabályokat is tartalmazó tájékoztatásról 

2011. évi CXXVIII. tv. 15. § 
(2) f.) 

Katasztrófa-védelem A gazdálkodó szervezetek részére határozattal 
elrendeli a polgári védelmi kötelezettségen 
alapuló települési és munkahelyi polgári védelmi 
szervezetek megalakítását és az alkalmazás 
feltételeinek biztosítását. 

2011. évi CXXVIII. tv. 15. § 
(2) g.) 

Katasztrófa-védelem Biztosítja a lakosság riasztására szolgáló és a 
közigazgatási területén lévő, rendelkezésre 
bocsátott technikai berendezések működtetését. 

2011. évi CXXVIII. tv. 15. § 
(2) h.) 

Katasztrófa-védelem Részt vesz a feladatainak ellátása érdekében, a 
hivatásos katasztrófavédelmi szervek által 
szervezett felkészítéseken. 

2011. évi CXXVIII. tv. 15. § 
(2) i.) 

Katasztrófa-védelem Kijelöli a katasztrófák elleni védekezéssel 
összefüggő feladataiban közreműködő 
közbiztonsági referenst. 

2011. évi CXXVIII. tv. 15. § 
(2) j.) 

Katasztrófavédelem A főpolgármester és a megyei közgyűlés elnöke 
szervezi és irányítja a fővárosi és a megyei 
önkormányzat katasztrófavédelmi 
tevékenységet. 

 

2011. évi CXXVIII. tv. 15. § 
(3) 

Katasztrófa-védelem A polgármester a településen a védekezés során 
a hivatásos katasztrófavédelmi szerv szakmai 
iránymutatása mellett irányítja a településen a 
helyi katasztrófavédelmi tevékenységet. 

2011. évi CXXVIII. tv. 16.§ 
a.) 

Katasztrófa-védelem Halasztást nem tűrő esetben átmeneti jelleggel 
elrendeli az élet és az anyagi javak védelméhez 
szükséges intézkedéseket, és erről 
haladéktalanul értesíti a település szerint 
illetékes hivatásos katasztrófavédelmi szerv 
területi szerve vezetőjét és a megyei, fővárosi 
védelmi bizottság elnökét. 

2011. évi CXXVIII. tv. 16.§ 
b.) 

Katasztrófa-védelem A polgári védelmi kötelezettség alatt álló 
állampolgárt a katasztrófavédelem érdekében 

2011. évi CXXVIII. tv. 16.§ 
c.) 
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határozattal polgári védelmi szolgálatra kötelezi 
Katasztrófa-védelem Szervezi és irányítja a lakosság védelmét, 

kitelepítését, kimenekítését, befogadását és 
visszatelepítését. 

2011. évi CXXVIII. tv. 16.§ 
d.) 

Katasztrófa-védelem Szervezi és irányítja az anyagi javak védelmét, a 
lakosság létfenntartásához szükséges anyagi 
javakkal történő ellátását 

2011. évi CXXVIII. tv. 16.§ 
e.) 

Katasztrófa-védelem A megyei, fővárosi védelmi bizottság elnökének 
rendelkezése alapján - vagy halasztást nem tűrő 
esetben annak utólagos tájékoztatásával - 
elrendeli a települési polgári védelmi 
szervezetek alkalmazását. 

2011. évi CXXVIII. tv. 16.§ 
f.) 

Katasztrófa-védelem Együttműködik más települések 
polgármestereivel, a védekezésbe bevont más 
szervezetekkel a katasztrófavédelmi feladatok 
végrehajtásában. 
 
 

2011. évi CXXVIII. tv. 16.§ 
g.) 

Katasztrófa-védelem A polgármester a katasztrófavédelmi feladatok 
irányítása és végrehajtása során államigazgatási 
jogkörben jár el. A főpolgármester és a megyei 
közgyűlés elnöke, valamint a polgármester a 
katasztrófavédelmi feladatait a hivatásos 
katasztrófavédelmi szerv közreműködésével 
látja el. 

2011. évi CXXVIII. tv.  
19. §  

Katasztrófa-védelem A veszélyeztetett település polgármesterének 
biztosítania kell, hogy a biztonsági jelentésbe, 
vagy biztonsági elemzésbe a bárki 
betekinthessen.  

2011. évi CXXVIII. tv. 30. § 
(2) 

Katasztrófa-védelem A külső védelmi terv elkészítésében a 
veszélyeztetett település polgármestere 
közreműködik.  

2011. évi CXXVIII. tv. 32. § 
(2) 

Katasztrófa-védelem A veszélyes anyaggal foglalkozó üzem 
telephelye szerinti polgármesternek biztosítania 
kell, hogy a lakosság véleményt nyilváníthasson 
az új veszélyes anyagokkal foglalkozó üzem 
építése előtt. 

2011. évi CXXVIII. tv. 33. § 
(1) 

 

Katasztrófa-védelem Veszélyhelyzetben a települési önkormányzat 
képviselő-testületének feladat-és hatásköreit a 
polgármester, a fővárosi, megyei közgyűlésnek 
feladat- és hatáskörét a főpolgármester illetve a 
megyei közgyűlés elnöke gyakorolja.  

2011. évi CXXVIII. tv. 46. § 
(4) 

 

Katasztrófa-védelem Kitelepítés esetén a lakosság elszállításáról a 
polgármester a hivatásos katasztrófavédelmi 
szerv közreműködésével gondoskodik. 

2011. évi CXXVIII. tv. 49. § 
(4) 

Katasztrófa-védelem A polgári védelmi kötelezettséggel kapcsolatos 
ügyekben első fokon a polgármester jár el. 

2011. évi CXXVIII. tv. 53. § 
(2) 

Katasztrófavédelem A lakóhely szerint illetékes polgármester 
határozatban rendeli el a polgári védelmi 
megjelenési kötelezettség teljesítését, valamint 
az azonnali beavatkozást igénylő mentési 

2011. évi CXXVIII. tv. 55. § 
(2) 
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munkálataira történő beosztást.  

Katasztrófa-védelem A polgármester a kiképzésen és gyakorlaton 
való részvétel alól indokolt esetben kérelemre 
halasztást, illetve felmentést adhat. 

2011. évi CXXVIII. tv. 56. § 
(4) 

Katasztrófa-védelem A polgármester a szolgálatadási kötelezettség 
alól indokolt esetben kérelemre felmentést 
adhat.  

2011. évi CXXVIII. tv. 58. § 
(2) 

Katasztrófa-védelem Ideiglenes polgári védelmi szolgálat azonnali 
teljesítésének elrendelésére jogosult. 

2011. évi CXXVIII. tv. 59. § 
(1) 

Katasztrófa-védelem A polgári védelmi szervezetbe a polgári védelmi 
kötelezettség alatt álló személyt a lakóhelye 
szerint illetékes polgármester osztja be. 

2011. évi CXXVIII. tv. 60. § 
(2) 

Katasztrófa-védelem A települési polgári védelmi szervezet létszámát 
a település polgármestere állapítja meg. 

2011. évi CXXVIII. tv. 63. § 
(2) 

Katasztrófa-védelem Elrendelheti gazdasági és anyagi szolgáltatás 
igénybevételét. 

2011. évi CXXVIII. tv. 67. § (2) 
a) 

Katasztrófa-védelem A szolgáltatás teljesítése miatt felmerült vagyoni 
hátrányért kártalanítás jár, a kártalanítási 
igényeket a teljesítés helye szerint illetékes 
polgármester a szolgáltatás elrendelésétől 
számított hatvan napon belül összesíti és 
megküldi a teljesítés helye szerint illetékes 
hivatásos katasztrófavédelmi szerv területi 
szerve részére. 

2011. évi CXXVIII. tv. 69. § 
(3)  

Katasztrófa-védelem A polgári védelmi szervezetbe történő beosztás, 
a polgári védelmi kötelezettség teljesítésével 
kapcsolatos feladatok végrehajtása céljából a 
polgármester polgári védelmi kötelezettség alatt 
álló állampolgár személyes adatait [és a 
foglalkozására, szakképzettségére vonatkozó 
adatait kezelheti. A kötelezetteket 
adatszolgáltatási kötelezettség teljesítésére 
szólíthatja fel.  

2011. évi CXXVIII. tv. 71. §  

 

koncessziós 
szerződések 

Aláírja a koncessziós szerződést az 
önkormányzat nevében. 

1991. évi XVI. tv. 6 és 11. § 

Környezet-védelem Füstköd-riadó tervet dolgoz ki. A füstköd-riadó 
terv végrehajtása során a légszennyezést okozó, 
szolgáltató, illetve termelő tevékenységet ellátó 
létesítmények üzemeltetőinek más 
energiahordozó, üzemmód használatára kötelezi, 
az üzemeltető tevékenységének, valamint a 
közúti közlekedési eszközök üzemeltetésének 
időleges korlátozhatja vagy felfüggesztheti; A 
szmoghelyzet (füstködállapot) bekövetkezése 
esetén az érintett lakosságot tájékoztatja. 

1995. évi LIII. tv. 48. § (6) 
a)- c) pont  

Szociális ügyek A haláleset helye szerint illetékes polgármester 
gondoskodik az elhunyt személy közköltségen 
történő eltemettetéséről, ha nincs vagy nem 
lelhető fel az eltemettetésre köteles személy, 
vagy az eltemettetésre köteles személy az 

1993. évi III. tv. 48. § (1) 
bek.  
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eltemettetésről nem gondoskodik. 

Vízügyi igazgatás Ellátja a saját szervezettel védekező települések 
által fenntartott műveken az árvíz- és 
belvízvédekezés műszaki feladatait a település 
közigazgatási határán belül. 

1995. évi LVII. tv. 17. § (3) 

Vízügyi igazgatás Elrendeli az árvíz- és belvízvédekezéssel, 
valamint a helyi vízkárelhárítással kapcsolatosan 
a kitelepítést, kimenekítést, visszatelepítést. 

1995. évi LVII. tv. 17. § (6) 

 

Vízügyi igazgatás Ellátja az árvíz- és belvízvédekezés, valamint a 
helyi vízkárelhárítás államigazgatási feladat- és 
hatáskörét. 

1995. évi LVII. tv. 17. § (4) 

Vízügyi igazgatás Közreműködik az árvíz- és belvíz-védekezési 
területi bizottság jogszabályban meghatározott 
feladatainak végrehajtásában. 
 

1995. évi LVII. tv. 17. § (7) 
a) 

 

Vízügyi igazgatás Gondoskodik a közerők, továbbá a 
védekezéshez szükséges anyagok, eszközök és 
felszerelések összeírásáról, nyilvántartásáról, 
mozgósításáról, továbbá a közerők általános 
ellátásáról. 

1995. évi LVII. tv. 17. § (7) 
b) 

Vízügyi igazgatás Megtervezi a kitelepítést, a kimenekítést, a 
mentést és a visszatelepítést, illetőleg 
gondoskodik a végrehajtásról. 

1995. évi LVII. tv. 17. § (7) 
c) 

Vízügyi igazgatás Gondoskodik az élet- és vagyonbiztonság, 
valamint a mentés érdekében szükséges egyéb 
intézkedések megtételéről. 

1995. évi LVII. tv. 17. § (7) 
d) 

Vízügyi igazgatás Gondoskodik a védekezésben részt vevők 
egészségügyi ellátásáról, továbbá kitelepítés, a 
kimenekítés, a mentés és visszatelepítés során a 
járványok megelőzésével és elhárításával 
kapcsolatos intézkedésekről. 

1995. évi LVII. tv. 17. § (7) 
e) 

 

Vízügyi igazgatás Megteszi az árvíz és belvíz által okozott, 
valamint a védekezéssel kapcsolatban 
keletkezett károkkal összefüggésben keletkezett 
helyreállításhoz szükséges intézkedéseket. 

1995. évi LVII. tv. 17. § (7) 
f) 

Vízügyi igazgatás Elrendeli a vízfogyasztás korlátozását. 1995. évi LVII. tv. 17. § (8) 

Közlekedés Elemi csapás v. rendkívüli hóakadály esetén 
irányítja a védekezést és a mentést, ha az 
elhárítás egységes, központi irányítást nem 
igényel. 

1988. évi I. tv. 16. § (2) 

 

Állampolgár-sági 
ügyek 

Átadja a magyar állampolgárságot igazoló 
honosítási okiratot az állampolgári eskü 
letételekor a honosított részére, és aláríja az 
állampolgársági eskü letételéről készült 
jegyzőkönyvet. 

146/1993. (X. 26.) Korm. 
rend. 18. § (6) fb) 

Állampolgár-sági A polgárnak az állandó személyi azonosító 168/1999. (XI. 24.) Korm. 
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ügyek igazolványt az állampolgársági eskü vagy 
fogadalom letételekor átadja, gondoskodik az 
érintett korábbi személyazonosító 
igazolványának leadásáról.  

rend. 28/B. § (1) 

 

külföldiek ingatlan-
szerzése 

15 napon belül véleményt nyilvánít a megyei 
(fővárosi) kormányhivatal megkeresésére arról, 
hogy a külföldi ingatlanszerzése sért-e 
önkormányzati érdeket.  

7/1996. (I. 18.) Korm. 
rendelet 1. § (3) bek.  

 

középületek 
fellobogózása 

Biztosítja, az önkormányzati középületeken, 
illetve azok előtt zászlót (lobogót) tűzzenek ki, 
vonjanak fel. Ha a zászló (lobogó) az 
elhasználódása (kopása, rojtosodása, fakulása 
stb.) folytán jelentősen – szabad szemmel is 
észlelhetően – eltér a szabvány 
követelményeitől,az 1 év letelte előtt is 
haladéktalanul gondoskodik a cseréjéről. 

132/2000. (VII. 14.) Korm. 
rendelet 1. §  

Honvédelem Illetékességi területén elrendeli a megyei, 
fővárosi, települési nukleárisbaleset-elhárítási 
intézkedési tervben meghatározott 
óvintézkedések végrehajtását, meghozza a 
nukleáris veszélyhelyzet következményeinek 
halasztást nem tűrő elhárítására vonatkozó 
döntéseket, erről haladéktalanul tájékoztatja a 
megyei védelmi bizottság elnökét. 

167/2010. (V. 11.) Korm. 
rend. 12. § (3) b) 

 

Környezet-védelem A szmoghelyzet kialakulása esetén a füstköd-
riadó tervben foglaltak szerint tájékoztatja a 
lakosságot.  

306/2010. Korm. rendelet 20. 
§ (3) bek.  

Környezet-védelem A nyilvánosság számára hozzáférhetővé teszi a 
füstköd-riadó terveket, valamint az 
előkészítésükkel és végrehajtásukkal kapcsolatos 
információt.  

306/2010. Korm. rendelet 20. 
§ (5) bek.  

Környezet-védelem A füstköd-riadó terv végrehajtásával kapcsolatos 
levegőtisztaság-védelmi hatósági ügyben első 
fokon jár el. 

306/2010. Korm. rendelet 
36.§ (3) 

Környezet-védelem A füstköd-riadó terv végrehajtási feladatainak 
ellátása.  

306/2010. Korm. rendelet 3. 
sz. melléklet A/2  pont.  

Környezet-védelem A szmoghelyzet megszüntetésének elősegítése 
céljából riasztási fokozatban intézkedések 
bevezetésének mérlegelése. 

306/2010. Korm. rendelet 3. 
Bsz. melléklet 1. pont  

Környezet-védelem Kén-dioxid (SO2) szennyezettség esetén 
elrendeli a szükséges intézkedéseket. 

306/2010. Korm. rendelet 3. 
B sz. melléklet 2. pont  

Környezet-védelem Nitrogén-dioxid (NO2) szennyezettség esetén 
elrendeli a szükséges intézkedéseket 

306/2010. Korm. rendelet 3. 
B melléklet. 3. pont 

Környezet-védelem Szén-monoxid (CO) szennyezettség esetén 
elrendeli a szükséges intézkedéseket. 

306/2010. Korm. rendelet 3. 
B melléklet 4. pont 

Környezet-védelem PM10 szennyezettség esetén elrendeli a 
szükséges intézkedéseket. 

306/2010. Korm. rendelet 3. 
B melléklet 5. pont 
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Környezet-védelem Ózon (O3) szennyezettség esetén elrendeli a 
szükséges intézkedéseket. 

306/2010. Korm. rendelet 3. 
B melléklet 6. pont.  

Szociális ügyek A halálesetről való tudomásszerzést követően 
megvizsgálja, hogy van-e, illetőleg fellelhető-e 
az elhunyt személy eltemettetésére köteles 
személy. Ha a személy fellelhető, határidő 
tűzésével fel kell szólítania, hogy gondoskodjék 
az elhunyt személy eltemettetéséről 

63/2006. (III. 27.) Korm. 
rendelet 34. § (1) és (2) 

Vízügyi igazgatás Hozzájárulása szükséges a közkifolyóknak nem 
háztartási vízszükséglet kielégítése céljára, 
illetőleg a víznek a közterületen lévő tűzcsapról 
nem tűzoltási célra történő rendszeres 
igénybevételéhez. A vízfogyasztás mennyiségét 
vízmérő hiányában arányosítással, átalánnyal 
vagy műszaki számítással kell megállapítani. A 
mennyiség megállapítás módjáról a 
polgármester a hozzájárulásban határoz. 

38/1995. (IV. 5.) Korm. rend. 
14. § (2) és (5) 

 

Vízügyi igazgatás Előzetes hozzájárulása szükséges ahhoz, hogy a 
szolgáltató közkifolyót és tűzcsapot áthelyezzen 
vagy megszüntessen. 

38/1995. (IV. 5.) Korm. rend. 
14. § (4) 

Vízügyi igazgatás Ha a szolgáltatásra rendelkezésre álló 
vízmennyiség természeti vagy egyéb 
elháríthatatlan okból csökken, a vízfogyasztás a 
külön jogszabály szerinti tervnek megfelelően 
korlátozható. A vízkorlátozást a jóváhagyott 
tervnek és a megállapított fogyasztási rendnek 
megfelelően a polgármester rendeli el. 

38/1995. (IV. 5.) Korm. rend. 
16. § (1) 

 

Vízügyi igazgatás Tájékoztatja a védekezési készültségi fokozatok 
elrendeléséről, módosításáról és 
megszüntetéséről a vízügyi igazgatóság 
ügyeletét, a védelmi bizottság titkárát és a 
lakosságot. 

232/1996. (XII. 26.) Korm. 
rend. 14. § (1) b) 

 

Vízügyi igazgatás Védekezési tevékenységükről a készültség ideje 
alatt naponta kötelesek a polgármesterek az 
illetékes KÖVIZIG ügyeletére tájékoztatást adni. 

232/1996. (XII. 26.) Korm. 
rend. 18. § (1) b) 

Vízügyi igazgatás Elrendeli és megszünteti a védelmi bizottság 
árvíz- és belvízvédekezéssel kapcsolatos 
operatív működését. 

 

232/1996. (XII. 26.) Korm. 
rend. 7. § (8) 

Vízügyi igazgatás Magyarország folyóin 2006 tavaszán kialakult 
rendkívüli árvíz, belvíz miatt keletkezett károk 
enyhítéséről szóló támogatási megállapodást 
jogosult kötni a károsulttal. A támogatás 
folyósításának részleteit, feltételeit, a 
részelszámolások teljesítését a támogatási 
megállapodásban kell rögzíteni.   

155/2006. (VII. 26.) Korm. 
rend. 3. § (12)-(13) 

 

Katasztrófa-védelem Az intézmény vezetője együttműködik a 
felkészülés, a védekezés, a kárfelmérés, 
valamint a katasztrófa következményeinek 
felszámolása és helyreállítása során az 

44/2007. (XII. 29.) OKM 
rend. 6. § (1) d) 
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intézmény működési helye szerint illetékes 
polgármesterrel. 

Vízügyi igazgatás A védekezési terveket a helyi önkormányzatok 
esetében a polgármester (Budapesten a 
főpolgármester) hagyja jóvá. 

10/1997. (VII. 17.) KHVM 
rend. 4. § 

állam-polgársági ügyek Az állampolgársági kérelmet az 
anyakönyvvezető, öt napon belül, a konzul az 
átvételtől számított első diplomáciai postával 
köteles felterjeszteni a miniszterhez. 

1993. évi LV. tv.13. § (4) 

Honvédelem Illetékességi területén elrendeli a megyei, 
fővárosi, települési nukleárisbaleset-elhárítási 
intézkedési tervben meghatározott 
óvintézkedések végrehajtását, meghozza a 
nukleáris veszélyhelyzet következményeinek 
halasztást nem tűrő elhárítására vonatkozó 
döntéseket, és egyidejűleg tájékoztatja erről a 
megyei védelmi bizottság elnökét. 

167/2010. (V. 11.) Korm. 
rend. 12. § (3) b) 

 

A polgármesterre átruházott hatáskörök:  

- Temetési segély 

- Köztemetés 

- Átmeneti segély  
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8. számú melléklet: 
 

 
Újhartyán Város Önkormányzat képviselő-testületének 

 állandó Bizottságainak feladata-és hatásköreinek jegyzéke 
 
 

I.  Pénzügyi Bizottság 
 

Véleményezi:  

- az átmeneti gazdálkodásra, az éves költségvetésre, annak módosításra vonatkozó 
rendeletek tervezetét, az időszakos költségvetési beszámolókat, valamint a 
zárszámadást, 

- az intézmények költségvetési javaslatairól és a végrehajtásukról szóló beszámolókat, 
- a hitelek felvételére és kölcsön nyújtására vonatkozó előterjesztéseket, 
- a helyi adók bevezetésére, megváltoztatására és megszüntetésére irányuló javaslatokat, 
- a vállalkozásokban való önkormányzati részvételt célzó közgyűlési előterjesztéseket, 
- az alapítványok önkormányzati támogatásával kapcsolatos előterjesztéseket, 
- az önkormányzat fizetőképességének biztosítása érdekében a költségvetésben szereplő 

feladatokra, célokra – az esetenkénti szükségletnek megfelelően – beruházási 
fejlesztési célú, bér- illetve finanszírozási, likviditási hitel felvételére irányuló 
javaslatot, az erre vonatkozó szerződéseket, 

- az átmenetileg nehéz pénzügyi helyzetbe került költségvetési szervek, önkormányzati 
tulajdonú gazdasági társaságok, közhasznú társaságok részére, legfeljebb egy év 
időtartamra – megállapodás alapján – kölcsön nyújtására irányuló javaslatot, 

- az önkormányzati bevételek növelése érdekében az átmenetileg szabad pénzeszközök 
betétkénti elhelyezésre, államilag garantált értékpapírok vásárlására vonatkozó 
javaslatot. 

Ellenőrzi: 

- az éves költségvetés végrehajtását, az átcsoportosításokat és a 
- költségvetési gazdálkodás szabályszerűségét, 
- a kötelezettségvállalás szabályszerűségét, 
- a pénzkezelési szabályzat megtartásáról, a bizonylati fegyelem érvényesítéséről 

készített beszámolókat, 
- az adóigazgatási feladatokat ellátók ösztönzésére képzett érdekeltségi alap 

kezelésének szabályszerűségét. 

Egyéb feladatai:  

- Figyelemmel kíséri a költségvetési bevételek, a vagyonváltozás alakulását, értékeli az 
ezeket előidéző okokat.  
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- Vizsgálja a hitelfelvétel, kötvénykibocsátás indokait, gazdasági megalapozottságát, és 
kihatásait. Megállapításait a Képviselő-testülettel haladéktalanul közli. 

 

II. Szociális  Bizottság 
 

  Véleményezi: 

- az önkormányzati egészségügyi és szociális intézményeinek létesítésére, működésére 
és megszüntetésére, valamint az ellátás alakulására vonatkozó előterjesztéseket, 

- a szociális ellátás fejlesztési arányainak meghatározását, a szociális védőháló 
megteremtését célzó koncepciókat, előterjesztéseket, 

- az önkormányzat költségvetésének egészségügyi, szociális fejezetét, 
- a foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos közgyűlési anyagokat, 
- a szociális gondoskodást, a gyermek, ifjúság- és családvédelmet érintő ügyeket és 

előterjesztéseket, 
- az egészségügyi, szociális intézmények vezetőinek kinevezésével összefüggő 

pályázatokat, javaslatot tesz a döntésre, 
- a település területén működő egészségügyi, szociális intézmények munkáját, 
- háziorvosi, házi gyermekorvosi, fogorvosi, védőnői és iskola egészségügyi orvosi 

körzetek kialakítását, 
- a szociális szolgáltatás-tervezési koncepciót és folyamatosan figyelemmel kíséri az 

abban foglalt feladatok teljesítését, 
- a település gyermekvédelmi és fogyatékosügyi koncepcióit, folyamatosan 

figyelemmel kíséri az abban foglalt feladatok teljesítését, 
- az egészségügyi szolgáltatóval létrejött feladatátadási szerződés megkötését a 

működtetési jog jogosultjának változása esetén. 

 

Egyéb feladatai:  

- Figyelemmel kíséri a gyógyító-megelőző és a betegellátási tevékenységet, 
közreműködik annak szervezésében, az egészséges életmód közösségi feltételeinek 
megteremtésében. 

- Javaslatot dolgoz ki az egészségügyi és szociális ellátás fejlesztésének programjára. 
- Részt vesz az önkormányzat által támogatott egészségügyi, szociális célú pályázatok 

elbírálásában. 
- Figyelemmel kíséri és elemzi a teleépülésen élők szociális helyzetének alakulását, a 

gondoskodás kiterjesztése érdekében együttműködik az egyházakkal és más karitatív 
szervezetekkel.  

- Az önkormányzati szociális hatósági ügyekkel kapcsolatos fellebbezések tekintetében 
előkészítő, véleményező és javaslattevő munkát végez.  

- Segíti a beteg-, szociális-, gyermeki jogok érvényesítésével kapcsolatos feladatokat, 
vizsgálja azok megvalósítását, elemzi a meghatározó és befolyásoló tényezőket. 

 
Hatásköre: 
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- Minden újhartyáni lakos, ezen belül a legjobban rászoruló emberek 

életkörülményeinek javítása. 
 

- A segélyezés vonatkozásában gyakorolja az önkormányzat e rendeletében átruházott 
hatásköröket. 

 
- Javaslatot tesz az elő lakáshoz jutók támogatására. 

 
- Figyelemmel kíséri a lakosság alapellátását, javaslatot tesz annak jobbítására. 

 
- A lakosság részére nyújtandó támogatások igénylőinél részletes környezettanulmányt 

készít és azt a testület elé terjeszti. 
 
 
 
 

III. Kulturális bizottság 
 

Véleményezi: 

- az önkormányzati oktatási, nevelési intézmények létesítésére, működésére, 
megszüntetésére, valamint az ellátásukra vonatkozó előterjesztéseket, a távlati 
terveket és koncepciókat, 

- a település kulturális, turisztikai, ifjúsági és sport programjait, 
- az önkormányzat költségvetésének oktatással, kultúrával, turisztikával, ifjúsági és 

sport ügyekkel összefüggő részét, 
- az oktatással, kultúrával, turisztikával, ifjúságpolitikával, sporttal kapcsolatos 

pályázati kiírásokat, a beérkezett pályázatokat, 
- az önkormányzat által támogatásra javasolt kiadványok körét, 
- az önkormányzati oktatási, nevelési intézmények helyiségeinek értékesítésére és egyéb 

hasznosítására vonatkozó javaslatokat, 

Javaslatot tesz: 

-  a település kulturális és művészeti életével, valamint a turisztikai, ifjúsági és sporttal 
kapcsolatos tervek előkészítésére, 

Egyéb feladatai:  

- Részt vesz a Város kulturális koncepciójának elkészítésében.  

- Részt vesz a nemzetközi és testvérvárosi kapcsolatok kulturális programjainak tervezésében. 

-  Dönt az éves költségvetésben jóváhagyott Kulturális Alap felosztásáról. 

- Jóváhagyja az önkormányzat által fenntartott közművelődési intézmény szervezeti és 
működési szabályzatát. 
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IV. Vagyonnyilatkozat Vizsgálatával foglalkozó bizottság 
 

 

VAGYONNYILATKOZATOKKAL KAPCSOLATOS FELADAT- ÉS 
HATÁSKÖRÖK  

-  Nyilvántartja vagyonnyilatkozatokat, és vezeti a nyilvántartást, 

- Vagyonnyilatkozat tétel elmulasztása esetén tájékoztatja a Közgyűlést, 

- A képviselői mandátum megszűnése esetén gondoskodik a vagyonnyilatkozatok 
visszaszolgáltatásáról, 

- Gondoskodik az adatvédelmi szabályok betartásáról. 

 

Vagyonnyilatkozat kezelésére vonatkozó szabályok: 

- az elnök, illetve a képviselők részére tájékoztatást nyújt a vagyonnyilatkozat tételi 
kötelezettségről, 

- kiadja az elnök, illetve a képviselők részére az "igénylő nyilatkozatot" a szükséges 
vagyonnyilatkozati nyomtatványra vonatkozóan, 

- átadja az elnök, illetve a képviselők részére a vagyonnyilatkozat megtételéhez szükséges 
nyomtatványokat (megválasztást követően, majd évente), 
 

- "igazolást" ad ki a vagyonnyilatkozatok átvételéről, 

- ellenőrzi a vagyonnyilatkozatok zárt borítékban történő tárolását az elkülönített 
lemezszekrényben. 
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9. számú melléklet: 
 
 

Újhartyán Város Önkormányzatának 
együttműködést segítő társulásainak jegyzéke 

 
 
 

1. Ország Közepe Többcélú Kistérségi Társulás 
 
 Székhelye: 2370 Dabas, Szent István út 67. 
 Tel.: 06-29/561-030 

Fax.: 06-29/561-031 
 
 
 
2. Társult Önkormányzatok „Együtt” Segítőszolgálat 
 
 Székhely: 2370 Dabas, Kossuth L u. 1 
 Tel.: 06-29/367-236, 567-090 
 
 
 
3.  „Háziorvosi Ügyelet” Intézményfenntartó Önkormányzati Társulás 
 
 Székhelye: 2367 Újhartyán, Fő u. 26. 
 Tel: 06-70/26-60-274, 06-29/372-152 
 
 
 
4. Építéshatósági Igazgatási Társulás 
 

Székhelye: 2376 Hernád, Köztársaság tér 47. 
Tel: 06-29/374-122, 374-058, 374-073 

 
 
 

5. Gyermekorvosi ellátást szolgáló közös körzet 
Székhelye: 2367 Újhartyán, Fő u. 26. 
Tel: 06-29/372-019 
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10. számú melléklet: 

 
 

Újhartyán Város Polgármesterének  
A 2010-2014 ciklusra szóló 

Polgármesteri és Gazdasági Programja 
 

Minden ember ragaszkodik a szülőföldjéhez, a szülői házhoz, ahol nevelkedett. Az 
anyanyelvéhez, az ismerős tájhoz, az ismerősen nehéz munkájához és a derűs 
ünnepnapokhoz. Ilyen vagyunk mi is, ebben a faluban élők. A nagyapám sokat mesélt egykori 
gyermekkori élményéről. Egyszer találkozott egy idős bácsival, aki már igen csak nehezen 
járt, mégis szőlőt telepített és gyümölcsfákat ültetett. Amikor megkérdezték tőle, hogy miért 
fáradozik olyan sokat, annyit felelt: Igaz, hogy a gyümölcsöket már nem én eszem, de aki 
szüretel róluk, egyszer-egyszer talán rám is gondol, és ha nem teszi, az életnek akkor is 
mennie kell tovább. A kezünkben van az élet, kötelességünk ezt továbbadni másoknak. Ezért 
építjük, építettük és építeni is fogjuk Újhartyánt tovább a következő nemzedékeknek. 
Első, és legfontosabb feladatunk ebben a tekintetben az, hogy a település működését 
hosszútávon biztosítsuk. Ehhez anyagi eszközökre van szükség, hiszen az ideális állapot, az 
elérendő cél az lenne, hogy az önkormányzat saját bevételei fedezzék a település 
működésének költségeit. Ezt elsősorban a helyi vállalkozások számának és gazdasági erejének 
növelésével érhetjük el. Épp ezért kiemelkedően fontos az, hogy új cégek települjenek az Ipari 
Parkba. Ma egyértelműen látható, hogy az önkormányzati rendszer átalakítás előtt áll, ezért, 
ha nyertesei akarunk lenni a változásoknak, akkor meg kell növelnünk településünk gazdasági 
erejét. 
De ugyanakkor fontos a kiadások racionális csökkentése is lehetőség szerint, mégpedig 
anélkül, hogy a lakóknak nyújtott szolgáltatások minősége alacsonyabb színvonalú legyen, 
mert lehetőség szerint a szolgáltatások színvonalának emelésére kell törekednünk. 
Hitelállományunk kezelhető, de ha módunkban áll, mindenképp üdvös lenne csökkenteni azt. 
Fontos cél tehát az Ipari park bővítése, hiszen a Város saját bevételeit jelentősen növeli, ezzel 
párhuzamosan munkalehetőségeket teremt. Meg kell találni és jogilag elő kell készítenünk 
azokat a módozatokat, hogy a helyi vállalkozások a helyi lakost válasszák, ha új munkaerőt 
kell alkalmazniuk, hiszen nem csak a Város működését kell biztosítanunk, hanem lehetőség 
szerint a helyi családok megélhetését is elő kell segítenünk.  
Feladatunk a helyi lakosok saját vállalkozásainak segítése, többek között tanácsadással, 
pályázati lehetőségek felkutatásával. A helyi gazdaságot erősíti az is, ha a település, 
lakossága, vállalkozásai lehetőség szerint helyi lakosoktól vásárolnak, ha ez a helyi piac 
elősegítését, és nem monopóliumok kialakulását jelenti. Ebben a tekintetben már most is 
jelentős előrelépések történtek, az önkormányzat jó példával igyekszik elöl járni. De a 
nagyobb piac és összefogás érdekében mindenképpen érdemes ezt a gondolatot kistérségi 
szintre bővíteni. Sőt, nem tartok elképzelhetetlennek egy testvérvárosi együttműködést sem 
ebben a tekintetben. Meg kell vizsgálni, az önkormányzat teherbíró képességét is figyelembe 
véve, hogyan tudja támogatni azokat a vállalkozásokat, akik régóta a településen működnek, 
itt fizetnek adót, helyi termékeket dolgoznak fel, és helyi munkaerőt foglalkoztatnak. 
A Város közútjainak szinten tartása, lehetőség szerint fejlesztése is fontos feladat ebben a 
ciklusban. Fontos fejlesztésnek tartanám az Arany János utca bel és külterületi részének 
felújítását, valamint az un. „hernádi” csomópont körforgalommá alakítását is. Ezzel egy 
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nagyon veszélyes pont lenne biztonságosabbá téve, de ebből a szempontból fontos 
átgondolnunk a templom előtti kereszteződést is, hiszen jelen helyzetben az sem nyújt 
megfelelő biztonságot. Ez fokozottan igaz lesz akkor, ha a régi óvoda megfelelően lesz 
hasznosítva a későbbiekben, ami szintén cél kell, hogy legyen.  
Biztonság tekintetében továbbra is komoly prioritása van a térfigyelő kamerarendszernek, ami 
alapjaiban javítaná a település és a lakók vagyonának, biztonságának védelmét közvetlenül, 
de preventív módon is. Épp ezért, ez olyan jelentőségű feladat, amit nemcsak pályázati 
pénzből, hanem akár más módon (közadakozás, saját forrás) is mindenképp szükségesnek 
tartok létrehozni. 
Fel kell mérni, hogy milyen lehetőségeik vannak azzal kapcsolatban, hogy a fiatalok 
ingatlanhoz jutását megkönnyítsék a településen belül. Itt a testületnek az a feladata, hogy 
kiválasszon olyan terülteket, ahol telkeket alakíthat ki. Ezen területeken a helyi lakosok 
kedvezőbb áron jutnának ingatlanhoz, hiszen stratégiai fontosságú a fiatalok helyben tartása, 
az elöregedés megállítása. 
A Lovaspark, az egykori Halastó újjáélesztésére való törekvés, a Civilek és az Egyház Mária 
Kápolna „projektje”, és minden más rekreációs célú fejlesztés –még ha az magánfejlesztés is- 
segítése is feladatunk, hisz a szabadidős és természetvédelmi és kulturális vonatkozásban is 
profitálhat a település egy ilyen beruházással. A környezet és az egészség védelme is alapvető 
fontosságú célunk kell, hogy legyen. Szerencsére folyamatban van a szeméttelep 
rekultivációja, és küzdünk a zajvédő fal meghosszabbításáért is, de minden más lehetőséget 
meg kell, hogy ragadjunk környezetünk érdekében. 
Szerencsére a művelődés terén már történt előrelépés, -újra van koordinálója a településen- 
reméljük, ez a közeljövőben már sokak megelégedésére szolgál majd. Kiemelkedő jelentősége 
lesz kulturális szempontból a 2014. évnek, hiszen ez a 250. évfordulója őseink 
betelepülésének. Méltó módon kell megemlékeznünk erről. 
Városünk oktatási intézményeit meg kell védeni a központosító törekvésekkel szemben. Az 
intézményeket támogatni kell abban, hogy minél széleskörűbb és versenyképes 
ismeretanyagot adjanak a gyermekek számára. Hosszútávon pedig meg kell vizsgálni, hogy 
milyen módón tudnak szakmai ismeretanyagot átadni az itt élőknek, ugyanis ezzel segítik 
versenyképességüket, másrészt erősítik kistérségi vezető szerepünket. Segíteni és ösztönözni 
kell az intézményeket, hogy minél több pályázati forráshoz jussanak. 
Kulturális életünk meglehetősen gazdag. Lehetőséget kell adni arra, hogy tovább színesedjék, 
fejlődjék, eseményekkel gazdagodjon és nagyobb hangsúlyt kapjon a térségen belül. Több 
teret, több támogatást és több lehetőséget kell adni. Épp ezért a pénzügyi bizottság javaslatára 
létrehoztunk egy civil alapot is, mely a helyi szervezeteket tevékenységét segíti. Az egyházzal 
és a civil szerveződésekkel jó együttműködésre kell törekedni, hiszen céljaink sok esetben 
közösek.  
Alapvető, hogy az önkormányzat minden szükséges információt elérhetővé tegyen a lakosság 
számára, ezért a MAG TV-vel kötött megállapodásunk mellett létrehoztuk a település 
hivatalos újságát, valamint a Városi honlap is megújítás alatt áll. 
A hivatali munkában vannak fontos és sürgős dolgok. Sürgős dolgok szorításában nem 
könnyű eldönteni, hogy mi az, ami fontos és mi az, ami kevésbe az. Lesznek nyilván 
különböző vélemények, hiszen lehetünk alaposabbak, körültekintőbbek, rámenősebbek, 
udvariasabbak stb. Mégis mindenki akként szolgálja a közt, amilyen önmaga.  
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Épp ezért szeretném megköszönni képviselőtársaimnak, a bizottságoknak, a civil 
szervezeteknek, azoknak a lakosoknak, akik megtiszteltek minket véleményükkel, 
elképzeléseikkel; azt, hogy építő módon segítettek abban, hogy milyen feladatokat kell 
megoldanunk ahhoz, hogy Újhartyán biztos lábakon és jó helyzetben álljon a jövő kihívásai 
elé.  
Egy település sikeréhez jó csapatra van szükség, olyan testületre, intézményekre, civil 
szervezetekre, lakosokra, akik összetartanak, ha kell vitatkoznak, de mindig egy irányba 
húzzák Újhartyán szekerét. 
 
 
Schulcz József 
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11. számú melléklet: 
 
 
 

Újhartyán Város Önkormányzat alaptevékenységeinek szakfeladatrend szerinti 
besorolása 

      
      

Újhartyán Város Önkormányzata Újhartyán Városi Önkormányzat Polgármesteri 
Hivatala 

Szakfeladat Megnevezés Szakfeladat Megnevezés 

370000 
Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, 
elhelyezése 841112 Önkormányzati jogalkotás 

381103 
Települési hulladék begyűjtése, 
szállítása, átrakása 841114 

Országgyűlési képviselőválasztáshoz 
kapcsolódó tevékenységek 

390001 
Talaj és talajvíz 
szennyeződésmentesítése 841115 

Önkormányzati képviselőválasztáshoz 
kapcsolódó tevékenységek 

421100 Út, autópálya építése 841116 

Országos és helyi nemzetiségi 
önkormányzati választáshoz 
kapcsolódó tevékenységek 

522001 
Közutak, hidak, alagutak fenntartása, 
üzemeltetése 841117 

Európai parlamenti 
képviselőválasztáshoz kapcsolódó 
tevékenységek 

562912 Óvodai intézményi étkeztetés 841118 
Országos és helyi népszavazáshoz 
kapcsolódó tevékenységek 

562913 Iskolai intézményi étkeztetés 841126 

Önkormányzatok és társulások 
általános végrehajtó igazgatási 
tevékenysége 

562917 Munkahelyi étkeztetés     
562919 Egyéb étkeztetés     

680001 
Lakóingatlan bérbeadása, 
üzemeltetése     

680002 
Nem lakóingatlan bérbeadása, 
üzemeltetése     

692000 
Számviteli, könyvvizsgálói, 
adószakértői tevékenység     

841133 
Adó, illeték kiszabása, beszedése, 
adóellenőrzés     

841163 
Pályázat- és támogatáskezelés, 
ellenőrzés     

841402 Közvilágítás     

841403 
Város-, Városgazdálkodás máshová 
nem sorolt szolgáltatások     

841901 
Önkormányzatok és társulások 
elszámolásai     

841907 
Önkormányzatok elszámolásai a 
költségvetési szerveikkel     

852011 Iskolafenntartás         

852031 
Alapfokú művészetoktatás 
zeneművészeti ágon     
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854314 Szociális ösztöndíjak     
862101 Háziorvosi alapellátás     
862102 Háziorvosi ügyeleti ellátás     

869041 
Család-és nővédelmi egészségügyi 
gondozás     

869042 Ifjúság-egészségügyi gondozás     
882111 Aktív korúak ellátása     
882112 Időskorúak járadéka     

882114 
Helyi rendszeres lakásfenntartási 
támogatás     

882115 Ápolási díj alanyi jogon     
882116 Ápolási díj méltányossági alapon     

882117 
Rendszeres gyermekvédelmi 
pénzbeli ellátás     

882118 
Kiegészítő gyermekvédelmi 
támogatás     

882119 Óvodáztatási támogatás     

882121 
Helyi eseti lakásfenntartási 
támogatás     

882122 Átmeneti segély     
882123 Temetési segély     

882124 
Rendkívüli gyermekvédelmi 
támogatás     

882129 
Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli 
ellátás     

882202 Közgyógyellátás     
882203 Köztemetés     

889942 
Önkormányzatok által nyújtott 
lakástámogatás     

889967 
Mozgáskorlátozottak közlekedési 
támogatása     

890222 

Idősügyi önkormányzati 
kezdeményezések, programok, 
valamint támogatásuk     

890301 
Civil szervezetek működési 
támogatása     

890302 
Civil szervezetek program-és egyéb 
támogatása     

890441 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás     

890442 

Foglalkoztatást helyettesítő 
támogatásra jogosultak hosszabb 
időtartamú közfoglalkoztatása     

890443 Egyéb közfoglalkoztatás     

910502 
Közművelődési intézmények, 
közösségi színterek működtetése     

931301 
Szabadidősport-(rekreációs sport)-
tevékenység és támogatása     
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12. számú melléklet: 
 
 

Újhartyán Város Önkormányzatának Bizottságai 
 

 
I.  Pénzügyi Bizottság 

 
Összetétele:  3 fő választott tag :- Éger Ákos    
     - Majer György 
     - Tóth Antal 
      
   
  3 fő képviselő:  - Éger Ákos 
     - Majer György 
     - Tóth Antal 
                  Külsős tagok:  - Kendl Krisztina 
     -Kaldenecker Zoltán      
  
 Elnök: Tóth Antal 

 
 

 
II.    Szociális  Bizottság 

 
Összetétele:  3 választott tag: - Dr. Szikszay Péter 
     - Majer György 
     -Tóth Antal 
     
 
  3 fő képviselő: - Dr. Szikszay Péter 
    -  Majer György 
    -  Tóth Antal 
         Külsős tagok:  -Fajth Andrásné 
                                              -Svébisné Opóczi Judit 
 
       
 Elnök: Dr. Szikszay Péter 
 
 
 
 

III. Kultúrális Bizottság 
 

 
Összetétele:  3 választott tag: - Tóth Antal 
     - Majer György 
     - Dr. Szikszay Péter 
      
  3 fő képviselő: - Tóth Antal 
    -  Majer György 
    -  Dr. Szikszai Péter 
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    Külsős tagok:  -Hornyákné Fajth Teréz 
- Závodszky Ferenc 

 
 Elnök: Majer György 
   
 
 

IV. Vagyonnyilatkozatok vizsgálatával foglalkozó Bizottság 
 
 
Összetétele:  3 választott tag: - Tóth Antal 
     - Dr. Szikszay Péter 
     - Éger Ákos 
      
 
  3 fő képviselő: - Tóth Antal 
    -  Dr. Szikszay Péter 
    -  Éger Ákos 
          Külsős tagok: - Klemencz Györgyné 
 
 Elnök: Tóth Antal 
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13. számú melléklet: 
 
 
 

Újhartyán Város Önkormányzat Polgármesterének 
Hatásköri jegyzéke 

 
 

 
A 13. számú melléklet a Polgármester hatáskörét tartalmazza, terjedelme miatt 
mellékletként itt nem kerül feltüntetésre, a Jegyzői irodában megtekinthető. 
 
Jelen szabályzat 13. számú mellékletét képezi az Önkormányzati és Területfejlesztési 
Minisztérium Hivatalos kiadványa HATÁSKÖRI JEGYZÉK. 
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14. számú melléklet: 
 
 
 

Újhartyán Város Önkormányzat Jegyzőjének 
Feladat és hatásköri jegyzéke 

 
 

 
 
A 14. számú melléklet a Jegyző faladat-és hatáskörét tartalmazza, terjedelme miatt 
mellékletként itt nem kerül feltüntetésre, a Jegyzői irodában megtekinthető. 
 
Jelen szabályzat 14. számú mellékletét képezi az Önkormányzati és Területfejlesztési 
Minisztérium Hivatalos kiadványa HATÁSKÖRI JEGYZÉK  amely részletesen rögzíti a 
helyi önkormányzat Jegyzőjének feladat-és hatáskörét. 
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15. számú melléklet: 
 
 

Újhartyán Város Önkormányzat Hivatalos Lapja 
 

 
 
ÚJHÍR  
 
Szerkesztőség: 
Főszerkesztő: Dr. Szikszay Péter 
Főszerkesztő- helyettes: Závodszky Ferenc 
  
Szerkesztők: Tölli Andrea, Lauter Antal 
Fotók: Hornyákné Fajt Teréz, Lauter Antal, Fajt Benő, Szikszay Péter 
Szerkesztőség: 2367, Újhartyán, Fő u. 21. 
Email: polgarmester@ujhartyan.hu, drszix@upcmail.hu info@zavodzsky.hu, 
arkadia@monornet.hu, lauterantal@lauter.hu 
Telefon: 29/372-133, 29/372-258 Fax: 29/372-025 
  
Lap alapító: Újhartyán Város Önkormányzat 
Kiadó: Pressman Nyomdaipari Bt. 
2371, Dabas, Rozmaring u. 22. 
Felelős vezető: Bálint Ferencné 
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FÜGGELÉKEK 

 
 

1. számú függelék: 
 

 
Újhartyán Város Önkormányzatának Hivatalos Hirdető tábláiról jegyzék 

 
 
 

1. Polgármesteri Hivatal előtt 
 

Cím: 2367 Újhartyán, Fő u. 21. 
 
 

2. Városi POSTA előtt 
 
Cím: 2367 Újhartyán, Újsor u. 3. 

 
 

3. Faluközpont előtt 
 
Cím: 2367 Újhartyán, Hősök tere 4. 

 
 

4. Óvoda előtt 
 

Cím: 2367 Újhartyán, Kossuth L u. 2. 
 
 

5. Iskola előtt 
 
Cím: 2367 Újhartyán, Zrínyi u. 1 

 
 

6. Újhartyáni vendéglő előtt 
 

Cím: 2367 Újhartyán, Pipacs u. 1. 
 
 

7. Orvosi ügyeleti központ előtt 
 

Cím: 2367 Újhartyán, Fő u. 26. 
 
 

8. VÍZMŰ előtt 
 

Cím: 2367 Újhartyán, Cigleher u. 1/a 
 
 
 



53 

2. számú függelék 
 

 
ÚJHARTYÁN 

ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISEL Ő-TESTÜLETÉNEK 
 

az Újhartyáni Polgármesteri Hivataláról, valamint ügyfél fogadásának  
rendjéről  

 
 

1. §.  
 

(1) A polgármesteri hivatal (továbbiakban: hivatal) egységes, saját költségvetési 
előirányzata körében önálló költségvetési szerv. 

 
(2) Elnevezése :   Újhartyáni Polgármesteri Hivatala  

Székhelye :     2367. Újhartyán, Fő u. 21.  
 

2. §.  
 

(1) A Hivatal alapvető feladata a képviselő-testület és a bizottságok működésével 
kapcsolatos feladatok ellátása, különös figyelemmel a döntés-előkészítésre és 
végrehajtására. A polgármester, az alpolgármester és a jegyző feladat- és határkörét, 
ideértve az egyes ügyintézők hatáskörébe utalt jogköröket is, a képviselő-testület a 
Hivatal által látja el.  

 
(2) A Hivatal a következő alap- és vállalkozási tevékenységet végezhet: 

a) önkormányzat igazgatási tevékenység, 
b) önkormányzati vagyon kezelése, hasznosítása, 
c) szociális és nevelési segélyezés, 
d) egyéb szociális ellátások, 
e) polgári védelmi tevékenység, 
f) sportegyesületek, szövetségek támogatása 
g) helyiségek bérbe, illetve használatba adása, 
h) az éves költségvetésben meghatározott beruházási, felújítási, egyéb feladatok 

lebonyolítása, 
i) vállalkozási tevékenységek végzése a működésre meghatározott bevételi 

előirányzat az adott éves költségvetésben meghatározott összeg erejéig, 
j) bérleti díjból származó bevételek kezelése, 
k) az önkormányzat elszámolásai (finanszírozás), 
l) egyéb rendszeres jövedelemszerző szolgáltatás, 
m) lapkiadás, 
n) családi események rendezése. 

 
3. §.  

 
(1) A Hivatal feladatait a belső szervezeti egységekre tagozódva látja el. A Hivatal 

felépítése a következő : Külön osztályok nincsenek. Pénzügyi csoport van egyedül. A 
hivatal dolgozóinak a testület által engedélyezett keretlétszáma  12,5 fő a jegyző 
nélkül. 
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(2) Közvetlenül a polgármesternek alárendelten, munkájukat a jegyző irányításával az 1. 
számú függelékben szereplő mellékelt munkaköri leírások szerint látják el. A 
munkaköri leírások tartalmi részét az adott intézmény vezetője saját hatáskörben 
módosíthatja. 

 
(3) A belső szervezeti egységek feladatait, esetleges belső szervezeti tagozódásukat az 

ügyrend szabályozza. 
 

(4) A köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény 48/A.§ (3) bekezdése 
alapján a képzettségi pótlékra jogosító munkakörük: 
-pénzügy 
-anyakönyvvezetés 
-igazgatás 

 
4. §.  

 
(1) A Hivatalban a törvényes munkaidő heti 40 óra. 

 
(2) A Hivatalban a kiadmányozási jogot a jogszabályok keretei között, a polgármester és a 

jegyző gyakorolja. Távollétükben ez a jog az alpolgármestert, vagy a testület által 
megbízott képviselőt, illetve a jegyző tekintetében a Szervezeti és Működési 
Szabályzatban meghatározott mindenkori helyettest illeti meg. Kiadmányozási joggal 
– a hatás- és feladatkörét érintő ügyeket illetően a polgármester és a jegyző nem ruház 
fel senkit aláírási jogkörrel. A kiadmányozási jog részletes szabályait a jegyző által 
kiadott belső szabályzat tartalmazza. 

 
(3) A Hivatal munkaértekezleteinek rendje: 

a) a Hivatal vezetése a hivatal dolgozói részére   heti 1 alkalommal , vagy szükség 
szerinti számban munkaértekezletet tart. 
b) a szervezeti egységek vezetői részére szükség szerint, de legalább  havi 1 
alkalommal munkamegbeszélést kell tartani. 
 
 

5. §.  
 

(1) A Hivatal heti ügyfélfogadási rendje: 
 
hétfőtől-csütörtökig:       7óra 30-tól        16 óráig 
péntek :              7 óra 30-tól      14 óráig 

 
 

(2) A polgármester, alpolgármester és a jegyző ügyfélfogadási rendje: 
a) a polgármester : minden hét  hétfő napján : 8 órától  12 óráig 
b) az alpolgármester:   - 
c) a jegyző : miden hét hétfő napján :   12 órától  16 óráig 

 
(3) A polgármesteri hivatal vezetője köteles biztosítani az anyakönyvvezető 

közreműködését a heti szabad- és pihenőnapokon tartott házasságkötéseknél, 
névadókon és házassági évfordulókon. 

 
 

6. §.  
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(1) Az ügyfeleket az ügyfélfogadási időben a Hivatal bejáratánál – jól látható módon – 

tájékoztatni kell. 
 
(2) A tájékoztatásnak tartalmaznia kell az egyes szervezeti egységeknél, illetve az 

ügyfélszolgálatnál intézhető ügyfajtákat is. 
 
 

7. §.  
 

(1) A Hivatal működésének részletes szabályait a jegyző által készített belső szabályzat 
tartalmazza. 

 
(2) Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba. 

 
(3) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.  

 
 
 
 
Ügyviteli szabályzat 1.számú függeléke: 
 
 

MUNKAKÖRI  LEÍRÁSOK 
 

Újhartyán Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatába 
építve található. Jelen szabályzat 20. sz. melléklete. 
 
 
 
 
 
Az Ügyviteli Szabályzat  2. sz. függeléke: 

 
 

 
A TITKOS ÜGYIRATOK KEZELÉSÉNEK SZABÁLYAI 

 
 

1. Az Ügyviteli Szabályzat alapján a titkos ügyiratok nem tartoznak a központi iktatás 
rendszerébe. 

2. Újhartyán Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatalában keletkező titkos ügyiratokat a 
polgármester és a jegyző minősíti. Az ügyiraton - a minősítési jelölés mellett ( piros TÜK 
betűk ) - a minősítés időbeli hatályát, ha az nem lehetséges, a "visszavonásig" jelölést kell 
feltüntetni. 

3. A titkos ügyiratok kezelésére a jegyző jelöli ki a személyeket ( valamint azok helyetteseit 
). 

4. A titkos ügyiratok betekintésére jogosult személyek körét a minősítésre jogosultak 
határozzák meg. 

5. A Titkos ügyiratok kezelésére az államtitokról és szolgálati titokról szóló 1987. évi 5. tvr., 
valamint a végrehajtásáról szóló 17/1987. (VI.9.) MT. rendelet szabályai az irányadók. 
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6. A hivatali titoknak minősülő iratokat a Szabályzat előírásainak megfelelően kell kezelni, 
azzal a kikötéssel, hogy ameddig a polgármester vagy a jegyző nem engedélyezi, az 
ügyintézőn, valamint az ügyviteli dolgozón kívül más abba nem tekinthet be. 

7. A jegyző minden félév vége előtt ellenőrzi a TÜK-iratok kezelésének, ill. őrzésének 
rendjét. 

 
 
 
 
Az Ügyviteli Szabályzat 3. sz. függeléke: 

 
 

 
A főszámos ügyiratok szabályozását, irattárózását a  335/2005. (XII. 29.) Korm. rendelet  
szabályozza. 
 
 
 
 
 
Az Ügyviteli Szabályzat 4. sz. függeléke: 

 
 

AZ ELŐADÓI ÍV KITÖLTÉSÉNEK SZABÁLYAI 
 
 
 
1. Az előadói ív bal felső sarkába a Polgármesteri Hivatal által használt fejléces bélyegzőt 

kell lenyomni. 
2. Szám: az iktatásban soron következő szám, ezután egy "/" jelet kell tenni, majd meg kell 

jelölni az iktatás évét ( pl. 100/1995. ). 
3. Az előirat száma : amennyiben az iktatandó ügynek a korábbi években előzménye van, azt 

ebben a rovatban fel kell tüntetni. 
4. Az utóirat száma : az ügyben újonnan érkező ügyirat számát ebben a rublikában kell 

feltüntetni. 
5. Ügyintéző : a polgármester vagy a jegyző által meghatározott köztisztviselő. Ha az 

ügyintéző kijelölése az előírat alapján már megtörtént, az iktató tünteti fel az ügyiraton az 
ügyintéző jelzését. A fentebb megjelölt vezetők a korábban kijelölt ügyintéző helyett mást 
is kijelölhetnek. 

6. Tárgy : az ügy tárgyát rövid, de érthető szöveggel kell beírni. A bejegyzés csak az ügy 
tárgyát legjobban jellemző szavakat, ill. az ügyben érdekelt nevén kívül csak a 
legszükségesebb szöveget tartalmazhatja. A magánszemély neve után a lakcímet is be kell 
jegyezni. 

 
 
Az előadói ív többi rovatát értelem szerint kell kitölteni. Az irattári jeleket a 2/1984. (TK.28.) 
MTTH sz. utasítás alapján kell használni. 
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Ügyviteli szabályzat 5. számú függeléke: 
 

 
 

Utalványozás és ellenjegyzés 
Rendje 

 
 
Utalványozó:  Jegyző,  Göndörné Frajka Gabriella 
 
Kötelezettség vállaló: Jegyző   Göndörné Frajka Gabriella 
 
Pénzügyi ellenjegyző: Pénzügyi csoport vezető,  Tóth Anikó 
 
Érvényesítő:  Gazdálkodási főelőadó,  Ménich Andrásné, Lauter Orsolya 
 
Pénztáros:   Pénzügyi előadó,   Laoter Orsolya 
 
Pénztárellenőr: Pénzügyi csoport vezető,  Tóth Anikó 
 
A jegyző pénztári felvétel esetében pénzügyi ellenjegyző:   Tóth Anikó 
 
 
 

Kiadmányozás rendje 
 

 
A kiadmány hitelesítésével megbízott személy:  Kovács Edit igazgatási főelőadó 
 
 
 
 
 
Ügyviteli szabályzat 6. számú függeléke: 

 
 
 
 

ÚJHARTYÁN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA JEGYZ ŐJÉNEK 
 

UTASÍTÁSA 
 

AZ ÜGYIRATKEZELÉS SZABÁLYAIRÓL ÉS AZ ÜGYVITEL 
SZABÁLYZATÁRÓL 

 
 

 
I. FEJEZET 

 
ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 
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1, A Szabályzat hatálya Újhartyán Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatalára terjed ki. 
2, Az ügykezelés során kezelendő nem minősített irat : az államtitkot, ill. szolgálati titkot 

nem tartalmazó irat. 
3, Titkos ügykezelésben kezelendő irat : a "Szigorúan titkos", valamint a "Titkos" minősítésű      
és "TÜK-iratként kezelendő" irat. 
 
 

Az irat védelmével kapcsolatos szabályok 
 
1, Iratot munkaköri feladat ellátásán kívül a munkahelyről kivinni, valamint munkahelyen 

kívül tanulmányozni, feldolgozni, tárolni csak a jegyző engedélyével lehet, ügyelve arra, 
hogy tartalmát illetéktelen ne ismerje meg. 

2, Ügyfélnek és képviselőjének a rá vonatkozó iratba való betekintés lehetőségét és arról 
másolat készítését oly mértékben kell biztosítani, amennyire ez mások személyiségi 
jogainak sérelme nélkül lehetséges. 

3, Az ügyintézőnél lévő iratba más személy - nem Hivatali dolgozó - az esetben tekinthet be, 
ha a közhivatali munkájával, tevékenységével összefüggő feladatok ellátása ezt 
szükségessé teszi. 

 
Az ügyiratkezelés szervezete, irányítása és felügyelete 

 
1, Az ügyiratkezelést a Hivatal ügykezelője látja el, a jogszabályok rendelkezéseinek 

megfelelően. A jogszabályban nem szabályozott kérdésekben jelen Szabályzat 
rendelkezéseit kell alkalmazni. 

2, Az iktatást iktatókönyvbe történő iktatással az ügykezelő látja el. 
3, Az iratok átvételét, átadását, irattározását, valamint továbbítását és selejtezését - a jegyző 

irányítása mellett - az ügykezelő végzi. 
4, A Hivatal iratkezelési és titokvédelmi feladatait a jegyző irányítja és ellátja annak 

felügyeletét. 
 

II. FEJEZET 
 

A küldemények átvétele, elosztása és bontása 
 
1, A Hivatal részére postán érkező iratokat, tértivevényeket és más küldeményeket a 

kézbesítéssel is megbízott hivatalsegéd munkanapokon 8.00 órakor veszi át. 
2, Az ügyfél az iratot személyesen is leadhatja az ügykezelőnek vagy az illetékes előadónak. 

A személyesen benyújtott beadványokról az ügyfélnek átvételi igazolást kell adni.  
3, Amennyiben a személyesen átvett küldeményt nem zárt borítékban adják le, az ügyfelet 

tájékoztatni kell a mellékletek hiányáról - amennyiben hiányos a beadvány, átvétele ilyen 
esetben sem tagadható meg. 

4, Az ügyfelektől átvett iratot haladéktalanul, de legkésőbb az átvételt követő munkanap 9.00 
óráig az iktatást végző ügyintéző részére iktatásra át kell adni. 

 
A küldemények kezelése 

 
1, A hivatalsegédtől átvett postai küldeményeket az ügykezelő átadja a felbontásra jogosult 

polgármesternek vagy jegyzőnek. 
2, A küldeményeket lehetőség szerint a polgármester és a jegyző együtt bontják fel. 
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3, A polgármester és a jegyző együttes távolléte esetén a küldeményeket az ügykezelő bontja 
fel és gondoskodik azok iktatásáról. Amennyiben az iraton szignálás szükséges, azt 
érkezteti, majd a polgármester vagy a jegyző megérkezésekor azt haladéktalanul 
szignáltatásra átadja. 

4, Amennyiben megállapítást nyer, hogy az ügyben a Hivatalnak nincs hatásköre eljárni, a 
jegyző intézkedést tesz annak áttételére. 

5, A küldemény felbontásakor ellenőrizni kell a feltüntetett tartalom meglétét. Az esetlegesen 
felmerülő irathiány okát a küldő szervvel - lehetőleg rövid úton - tisztázni kell és ennek 
tényét az iraton rögzíteni kell. 

6, A borítékot mindig az irat mellé kell csatolni, ha a postára adás időpontjához 
jogkövetkezmény fűződhet vagy, ha a feladó neve és pontos címe az iratból nem 
állapítható  meg. Amennyiben a küldemény pénzt vagy egyéb értéket ( pl. illetékbélyeg ) 
tartalmaz, az értéket a felbontó köteles az iraton részletesen feltüntetni. 

 
Az ügyintéző kijelölése, munkanapló 

 
1. Az ügyintéző iraton történő feltüntetését a postát bontó polgármester vagy jegyző látja el. 
2. A Hivatalban a jelen Szabályzat mellékletében meghatározott munkanaplót kell használni. 
 
 

III. FEJEZET 
 

Az iratok nyilvántartásba vétele 
 

Iktatás 
 
1. A beérkező iratok folyamatos, központi nyilvántartásba vételéről ( a továbbiakban: iktatás ) 

a titkársági ügyintéző gondoskodik. 
2. Nem tartoznak a központi iktatás körébe : 
 - a közszolgálati nyilvántartáshoz kapcsolódó iratok, 
 - a személyzeti ügyek, 
 - az állami és szolgálati titkot tartalmazó iratok. 
 
 

Az iktatás menete 
 

Az iratok nyilvántartásba vétele magába foglalja : 
 
- az előzmény esetleges megállapítását és visszakeresését, 
- előzmény hiányában vagy az alszámok beteltével az előadói ív és az iktatóbélyegző 
adatainak 
  kitöltését és az előzmény szerelésének, valamint csatolásának feltüntetését, 
- az eljárási határidők feltüntetését, 
- előadói munkanaplók vezetését, 
- a lezárt ügyek irattári jel és az irattárba tétel idejének feltüntetését az előadói íven. 
 
1. Amennyiben a beérkező ügynek előzménye van, azt a jegyző állapítja meg és 

"előzményes" jelzéssel látja el az iratot. Az ügyintézőknél keletkező irat esetén az 
ügyintéző köteles az előzményt megállapítani és jelezni. 

2. Az előadói ív kitöltésének szabályait a Szabályzat melléklete tartalmazza. 
3. Az iratok iktatása gyűjtőszámon vagy főszámon történik. 
4. A gyűjtőszámra iktatandó ügyek körét jelen Szabályzat melléklete tartalmazza. 
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5. A gyűjtőszámra iktatandó ügyek körét az ügyintézők javaslatai alapján a tárgyévet 
megelőző december 20-ig a jegyző határozza meg. 

6. Az iktatott ( és szerelt ) ügyiratot az iktatás napján, de legkésőbb az azt követő munkanap 
9.00 óráig az iktatást végző a kijelölt ügyintézőhöz továbbítja. 

 
Az irat mutatózása 

 
1. Az iktatókönyv megnyitásával egyidejűleg név- és tárgymutatót kell felfektetni, regiszteres 

könyvvel. Ennek vezetése az iktatást végző feladata. 
 

Határid ő-nyilvántartás 
 

1. Határidőbe helyezés előtt az iktató köteles az ügyiratot átvizsgálni annak megállapítása 
végett, hogy a kezelési utasításoknak, ill. a kezelés szabályainak megfelelő módon eleget 
tettek-e. Amennyiben nem, az iratot visszaadja az ügyintézőnek. 

2. A véglegesen le nem zárt ügy határidőbe helyezését az ügyintéző kezdeményezi. A 
határidő időtartama 15 napnál kevesebb nem lehet. 

3. A jegyző szúrópróbaszerűen ellenőrzi a határidőbevétel indokoltságát. 
4. A határidőzés tényét az előadói munkanaplóban is fel kell tüntetni. 
5. A határidő figyelése az iktatást végző feladata. Ha a határidő lejárt, annak napján az 

iratokat az ügyintéző részére átadja. 
 

Irattári kivezetés 
 

1. A véglegesen lezárt iratot irattári jellel kell ellátni és irattárba kell helyezni. Az iratot az 
ügyintéző köteles irattári jellel ellátni. 

2. Az ügyirat iktatókönyvből való kivezetését és irattárba helyezését az iktatást végző 
ügyintéző látja el. 

 
Adatszolgáltatás 

1. Az iktatást végző havonta lezárja az előadói munkanaplókat és elkészíti az ügyiratok 
elintézéséről szóló jelentést. 

2. A jelentés tartalmazza :  
 - a tárgyhóban ügyintézésre átadott iratok számát, 
 - a 30 napon belül elintézett iratok számát, 
 - a 30 napon túl elintézett iratok számát, 
 - az elintézetlen iratok számát. 
 

A munkakör-átadással kapcsolatos rendelkezések 
 

1. Azt a köztisztviselőt, aki a továbbiakban iratokat nem tarthat magánál, a rábízott iratokkal 
el kell számoltatni. 

2. Munkakör átadása esetén átadás-átvételi jegyzőkönyvet kell felvenni. 
 
 
Ügyviteli szabályzat 7. számú függeléke: 

 
Újhartyán Város Önkormányzat 

Polgármesteri Hivatalban használatos  
Bélyegzők jegyzéke: 
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Polgármester által használt bélyegzők: 
 
 
Jegyző által használt bélyegzők: 
 
 
Építésügy által használt bélyegzők: 
 
 
Pénzügy által használt bélyegzők: 
 
 
 
Igazgatás által használt bélyegzők: 
 
Anyakönyv vezető által használt bélyegzők: 

 
 
Adóhatóság által használt bélyegzők: 
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3. számú függelék 
 

Újhartyáni Polgármesteri Hivatalának szolgálati és hivatali titkokról szóló 
szabályzata 

 
 

A minősített adatvédelemről szóló 2009. évi CLV. törv. alapján a minősített iratok 
kezelésének szabályait az alábbiakban állapítom meg: 
 
Általános rendelkezések 
1. § (1) Az államtitoknak és szolgálati titoknak minősülő adathoz (továbbiakban: minősített 
adat) feladat- és hatáskörében a polgármester, valamint a jegyző engedély nélkül, 
az önkormányzat köztisztviselője (a továbbiakban: betekintő) betekintési engedély alapján, 
míg egyéb személy (továbbiakban: megismerő) megismerési engedély alapján férhet hozzá. 
 
(2) A betekintési engedély kiadása a polgármester kizárólagos hatáskörébe tartozik. 
 
(3) A minősítő által kiadott engedély alapján gyakorolt megismerésről a szabályzat szerint 
nyilvántartást kell vezetni, mely a titkos ügykezeléssel megbízott köztisztviselő (a 
továbbiakban: titkos ügykezelő) feladata. Ezen személy a munkaügyekkel megbízott 
köztisztviselő. 
 
2. § A Polgármesteri Hivatal minden köztisztviselője köteles a polgármesternek vagy 
a jegyzőnek jelezni az olyan tényt, adatot vagy információt, amely alapján valószínűsíthető, 
hogy illetéktelen személy minősített adat birtokába jutott. 
 
A minősített adatkezelés rendszere 
3. § (1) A minősített adatok kezelését (a továbbiakban: titkos ügykezelés) csak a 
szabályzatban kijelölt titkos ügykezelők végezhetik. 
 
(2) A titkos ügykezelés az általános iratkezeléstől szervezetileg elkülönítetten és más 
helyiségben történik. A minősített iratok nyilvántartására külön iktatókönyv szolgál. 
 
A védelemre kötelezett személyek hatásköre 
4. § (1) A polgármester a következő titokvédelmi hatáskörét ruházza át a titokvédelmi 
felügyelőre (a továbbiakban: jegyző): 
a.) a titkos ügykezelés felügyeletét, 
b.) a minősített adat alapján további minősített adat készítését, azon eredeti minősítés 
feltüntetését, 
c.) a minősített adat másolását, sokszorosítását, birtokban tartását. 
 
(2) A polgármester a titokvédelmi hatáskörei közül a betekintőre ruházza át annak 
feladat- és hatáskörébe tartozó minősített adat esetén 
a.) a birtokban tartását, 
b.) a feldolgozását és felhasználását. 
 
A titkos ügykezelő feladata 
5. § (1) A minősített adathordozót az átvétel után haladéktalanul nyilvántartásba veszi 
az e célra rendszeresített iktatókönyvbe történő bejegyzéssel. 
 
(2) A polgármester utasításainak megfelelően gondoskodik a minősített adathordozó 
őrzéséről vagy a betekintésre jogosultnak történő átadásról. 
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(3) A polgármester vagy a jegyző utasítása alapján másolatot készít a minősített 
adathordozóról vagy sokszorosítja azt. A másolat nyilvántartást vezeti. 
 
(4) A betekintési jog visszavonása vagy a betekintési jog idejének lejártakor a minősített 
adathordozót visszaveszi. 
 
6. § (1) A jegyző utasításának megfelelően elkészíti a minősítési javaslatot és azt a 
minősítendő adattal együtt a minősítésre jogosult polgármesternek átadja. 
 
(2) A minősítésre javasolt adatot a továbbítástól számított legfeljebb 60 napig a szabályzat 
5. számú melléklete szerint nyilvántartja. Ha e határidőn belül minősítésre nem 
került sor az adatot az általános iratkezelési szabályok szerint nyilvántartásba veszi 
 
7. § (1) Ellátja a titkos ügykezeléshez kapcsolódó egyéb ügyviteli feladatokat, így 
különösen: 
a.) naprakészen nyilvántartja a betekintésre jogosultakat, 
b.) hitelesítésre előkészíti a minősített adat nyilvántartására szolgáló segédleteket, 
c.) vezeti a titkos ügykezelés egyéb nyilvántartásait, 
d.) elvégzi a minősített adatok leírását, másolását és sokszorosítását. 
 
(2) Gondoskodik a minősített adathordozók megőrzéséről, valamint a feleslegessé 
vált minősített adathordozók megsemmisítéséről. 
 
Min ősítés 
8. § (1) A minősítés jogát a polgármester gyakorolja. 
(2) Minősítési kötelezettség esetén a minősítendő adat kezelője egy példányos tervezetet 
készít, melyet átad a jegyzőnek. A jegyző által jóváhagyott tervezetről a titkos ügykezelő 
két példányos tisztázatot készít. 
 
(3) A tisztázat kiadmányozás nélküli eredeti példányát a minősítési javaslattal együtt 
kell továbbítani a minősítési jog gyakorlójához. A másolati példányt a 6. § -ának (2) 
bekezdése 
alapján nyilvántartásba kell venni. 
 
(4) A minősítési javaslatnak tartalmaznia kell: 
a.) az államtitokkör vagy a szolgálati titokkör azon pontját, amely a minősítést megalapozza, 
b.) a minősítés érvényességi idejét, 
c.) azokat a tényeket és körülményeket, amelyek a minősítést szükségessé teszik, 
d.) a minősített adathordozóról készítendő példányszámot, 
d.) javaslatot az esetleg szükséges különleges kezelési utasításokra. 
 
Min ősített adathordozó készítése 
9. § (1) Papíralapú minősített adathordozót csak a titkos ügykezelı készíthet. Az 
adathordozó készítése során olyan körülményeket kell biztosítani, hogy az adat tartalmát 
jogosulatlan személy ne ismerhesse meg. 
 
(2) Az (1) bekezdésben foglaltak biztosítása érdekében: 
– számítógépes szövegszerkesztő segítségével általában csak egy példányban készülhet, 
– számítógépes szövegszerkesztés esetén a szövegállományt külön is titkosítani 
kell, az adathordozó kiadmányozása után a szövegállományt ki kell törölni. 
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10. § (1) Ha a minősített adathordozón, annak jellege miatt (pl.: mágneslemez, hangfelvétel 
vagy egyéb technikai eszköz) minősítési jelölés feltüntetésére nincs mód a minősítés 
tényét külön iratba kell foglalni. 
 
(2) A külön irat tartalmazza a minősítési jelölést, az érvényességi időt, a minősítési 
javaslat készítőjének nevét, beosztását. A külön iratot nyilvántartásba kell venni. 
 
A minősített adathordozó nyilvántartása 
11. § (1) A minősített adathordozó nyilvántartására szolgáló iktatókönyv tartalmazza 
az érkezett, készített, továbbított, illetve irattárba helyezett adathordozó nyilvántartási 
számát (iktatószám), érkezésének időpontját, tárgyát, küldőjének megnevezését, 
példányszámát, terjedelmét, példányszámainak sorszámát és az egyes példányok őrzésének 
helyét. 
 
(2) A minősített adathordozók érkezési, keletezési idejüknek megfelelően emelkedő 
számsorrendben kell nyilvántartani. Az utóiratot az előírt következő alsorszámán kell 
nyilvántartásba venni. 
 
(3) Az iktatókönyvet minden év utolsó munkanapján a soron következő rovat átírásával 
le kell zárni. A záradék szövege: “A minősített iratok ...... évi iktatókönyvét...... 
(azaz:.......................................sorszámmal lezárom). Kelt........ Aláírás........”. A záradékot a 
jegyző írja alá. 
 
12. § (1) A minősített adathordozón vagy a külön iraton a minősítésen túl fel kell tüntetni: 
- Polgármesteri Hivatal megnevezését, 
- a példány sorszámát, 
- iktatószámot, 
- az egyes példányok címzettjét, 
- az irat tárgyát, 
- mellékletek esetén azok példányszámát, nyilvántartási számát, lapjainak számát és 
minősítésüket, 
- a kiadmányozó aláírását, 
- az iratkezelési záradékot. 
 
(2) Az iratkezelési záradék tartalmazza: 
- a készített irat példányszámát, 
- lapszámát, 
- az irattári kezelési jelzést, 
- az irat készítőjét, telefonszámát, 
- az iratot leíró nevét, 
- az egyes példányok címzettjét. 
 
Min ősített adathordozó sokszorosítása 
13. § (1) Minősített adathordozó sokszorosítását a polgármester vagy a jegyző engedélyezi. 
Az adathordozót sokszorosítani csak a minősítés feltüntetése után szabad. 
 
(2) A sokszorosításról szabályzat 6. sz. melléklete szerinti nyilvántartást kell vezetni. 
A többszörözött példányokat a minősített adat nyilvántartási számán kell nyilvántartásba 
venni. 
 
(3) A sokszorosítás során keletkezett felesleges vagy hibás példányokat haladéktalanul 
meg kell semmisíteni. A megsemmisítés tényét és időpontját a nyilvántartásban fel 
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kell tüntetni. A megsemmisítés legalább két betekintésre feljogosított személy jelenlétében 
történhet. 
 
(4) A sokszorosított példányokat sorszámmal kell ellátni és elosztójegyzékkel átadni. 
 
A minősített adathordozó őrzése 
14. § (1) A minősített adathordozók őrzésére kizárólag erre a célra rendelt  
páncélszekrény szolgál.  
 
(2) A páncélszekrényt használaton kívül zárva kell tartani annak kulcsát a titkos ügykezelő 
folyamatosan magánál tartja. A lemezszekrény másodkulcsát lezárt, lepecsételt a 
polgármester és a jegyző által aláírt borítékban a polgármester őrzi. A boríték felbontásáról, 
megsérüléséről vagy elvesztéséről jegyzőkönyvet kell felvenni. 
 
(3) A betekintésre, feldolgozásra vagy felhasználásra átadott minősített adathordozót 
a munkaidő végén a lemezszekrényben el kell zárni. 
 
Más szervtől érkezett minősített adat átvétele 
15. § (1) A más szervtől érkezett minősített adathordozót a titkos ügykezelő veheti át, 
az önkormányzat székhelyén kívül átadott adathordozót a címzett vagy megbízottja is 
átveheti. 
 
(2) Minősített küldemény átvétele esetén meg kell győződni arról, hogy a címzés 
alapján a jogosult átveheti-e, az átadási okmányban és a küldeményen feltüntetett 
nyilvántartási szám egyezik-e és a küldemény sértetlen. 
 
(3) Sérült vagy bontott küldemény esetén a kézbesítő jelenlétében fel kell bontani a 
küldeményt tartalmának ellenőrzése érdekében. A felbontásról két példányban jegyzőkönyvet 
kell készíteni, melyet a felbontó és a kézbesítő aláír. A jegyzőkönyv egy példányát 
a küldőnek kell eljuttatni. 
 
Min ősített adat átadása, visszavétele, továbbítása 
16. § (1) A titkos ügykezelő a polgármester által történt írásbeli kijelölés (szignálás) 
alapján a minősített adathordozót a betekintésre jogosultak a szabályzat 8. számú melléklete 
szerint átadókartonon dokumentálva átadja. A visszavétel ugyanezen az átadókartonon 
dokumentálva történik. 
 
(2) A minősített adat átadása, visszavétele előtt a titkos ügykezelő ellenőrzi, hogy a 
nyilvántartási szám, a címzés és a keltezés a minősítő vagy a polgármester utasításának 
megfelel. 
 
17. § (1) Minősített adathordozót vagy ilyenre vonatkozó minősítési javaslatot a megfelelő 
minősítési jelöléssel ellátott zárt borítékban kell továbbítani. A boríték ragasztási 
pontjait kör- vagy szalagragasztóval meg kell erősíteni, a megerősítést a titkos ügykezelő 
által használt bélyegzőlenyomattal el kell látni. 
 
(2) Minősített küldemény postai úton nem továbbítható. 
 
(3) A minősített küldeményt saját kézbesítővel kell továbbítani. Ebben az esetben a 
minősített adathordozót zárható táskában kell szállítani.  
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Záró rendelkezések 
18. § (1) A szabályzat 2013.augusztus 01.-jén lép hatályba. 
 

 

 

Schulcz József   sk.      Göndörné Frajka Gabriella sk. 

polgármester        jegyző 
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4. számú függelék 
 

Újhartyáni Polgármesteri Hivatal közszolgálati adatvédelmi szabályzata 
 
 
 

 

ÚJHARTYÁN 
VÁROS 

ÖNKORMÁNYZAT 
 

 
 

ADATVÉDELMI 
SZABÁLYZATA  
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I. Bevezető rendelkezések  
 
1. A szabályozás célja  
 
A szabályozás célja, hogy -amennyiben jogszabály kivételt nem tesz -személyes adatával  
mindenki szabadon rendelkezhessen, a közérdekű adatokat pedig mindenki megismerhesse. A  
nyilvántartott személyes adatok védelme érdekében olyan technikai, szervezési intézkedések,  
ellenőrzési rendszerek kerüljenek kialakításra, melyek biztosítják az adatvédelmi  
követelmények teljesítését.  
A szabályozás célja továbbá, hogy biztosítsa a személyes, a közérdekű és a közérdekből  
nyilvános adatok biztonságos védelmét, az informatikai feldolgozás és tárolás feltételeit.  
 
2. Kapcsolódó jogszabályok  
 
• a személyes adatok védelméről és közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló módosított  
1992. évi LXIII. törvény (továbbiakban: Atv.),  
• a statisztikáról szóló módosított 1993. évi XLVI. törvény,  
• a köztisztviselők jogállásáról szóló módosított 1992. évi XXIII. törvény (továbbiakban:  
Ktv.),  
• a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló módosított 1992. évi  
LXVI. törvény (továbbiakban: Nytv.),  
• a közpénzek felhasználásával, a köztulajdon használatának nyilvánosságával, átláthatóbbá  
tételével és ellenőrzésének bővítésével összefüggő egyes törvények módosításáról szóló  
2003. évi XXIV. törvény,  
• a helyi önkormányzati képviselik jogállásának egyes kérdéseiről szóló 2000. évi XCVI.  
törvény,  
• a közszolgálati jogviszonnyal összefüggi adatkezelésre és a közszolgálati nyilvántartásra  
vonatkozó szabályokról szóló 233/2001. (XII. 10.) Korm. rendelet,  
• a közszolgálati nyilvántartás egyes kérdéseiről szóló módosított 7/2002. (III. 12.) BM  
rendelet (továbbiakban: Vhr.),  
• a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló módosított 1992. évi  
LXVI. törvény végrehajtásáról szóló módosított 146/1993. (X. 26.) Korm. rendelet,  
• az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet.  
 
3. A szabályozás hatálya  
 
A szabályozás hatálya kiterjed a Újhartyán Város Önkormányzat Hivatalára  
(továbbiakban: Hivatal), belső szervezeti egységeire.  
 
 
4. Értelmezi rendelkezések  
 
Személyes adat: bármely meghatározott (azonosított vagy azonosítható) természetes  
személlyel (a továbbiakban: érintett) kapcsolatba hozható adat, az adatból levonható, az  
érintettre vonatkozó következtetés. A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi  
e miniségét, amíg kapcsolata az érintettel helyreállítható. A személy különösen akkor  
tekintheti azonosíthatónak, ha őt – közvetlenül vagy közvetve – név, azonosító jel, illetőleg  
egy vagy több, fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára  
jellemzi tényezi alapján azonosítani lehet.  
 
Különleges adat:  
a) a faji eredetre, a nemzeti és etnikai kisebbséghez tartozásra, a politikai véleményre vagy  
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pártállásra, a vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, az érdek-képviseleti  
szervezeti tagságra,  
b) az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre, a szexuális életre vonatkozó adat, valamint a  
bűnügyi személyes adat.  
 
Közérdekű adat: az állami vagy helyi önkormányzati feladatot, valamint jogszabályban  
meghatározott egyéb közfeladatot ellátó szerv vagy személy kezelésében lévő, valamint a  
tevékenységére vonatkozó, a személyes adat fogalma alá nem esi, bármilyen módon vagy  
formában rögzített információ vagy ismeret, függetlenül kezelésének módjától, önálló vagy  
gyűjteményes jellegétől. 
  
Közérdekből nyilvános adat: a közérdekű adat fogalma alá nem tartozó minden olyan adat,  
amelynek nyilvánosságra hozatalát vagy hozzáférhetővé tételét törvény közérdekből elrendeli.  
 
Hozzájárulás: az érintett kívánságának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely  
megfeleli tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá  
vonatkozó személyes adatok – teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez. 
  
Tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, és az  
adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri.  
 
Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkezi  
szervezet, aki, vagy amely az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre  
(beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az  
általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja.  
 
Adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy  
a műveletek összessége, így például gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása,  
megváltoztatása, felhasználása, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy  
összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további  
felhasználásának megakadályozása. Adatkezelésnek számít a fénykép-, hang-vagy  
képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzik (pl. ujj- 
vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése is.  
 
Adattovábbítás: ha az adatot meghatározott harmadik személy számára hozzáférhetővé  
teszik.  
 
Nyilvánosságra hozatal: ha az adatot bárki számára hozzáférhetővé teszik.  
 
Adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem  
lehetséges.  
 
Adatmegsemmisítés: az adatok vagy az azokat tartalmazó adathordozó teljes fizikai  
megsemmisítése.  
 
Adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése,  
függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az  
alkalmazás helyétől.  
 
Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem  
rendelkezi szervezet, aki, vagy amely az adatkezelő megbízásából -beleértve a jogszabály  
rendelkezése alapján történi megbízást is -személyes adatok feldolgozását végzi. 
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Személyesadat-nyilvántartó rendszer (nyilvántartó rendszer): személyes adatok bármely  
strukturált, funkcionálisan vagy földrajzilag centralizált, decentralizált vagy szétszórt  
állománya, amely meghatározott ismérvek alapján hozzáférhető.  
 
Adatállomány: az egy nyilvántartó rendszerben kezelt adatok összessége.  
 
Harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem  
rendelkezi szervezet, amely, vagy aki nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az  
adatfeldolgozóval.  
 
EGT-állam: az Európai Unió tagállama és az Európai Gazdasági Térségről szóló  
megállapodásban részes más állam, továbbá az az állam, amelynek állampolgára az Európai  
Közösség és tagállamai, valamint az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban  
nem részes állam között létrejött nemzetközi szerződés alapján az Európai Gazdasági  
Térségről szóló megállapodásban részes állam állampolgárával azonos jogállást élvez.  
 
Harmadik ország: minden olyan állam, amely nem EGT-állam.  
 
5. Az adatvédelem szervezete  
 
A Hivatalban kezelt személyes adatok védelméről, és a Hivatal tevékenységére vonatkozó  
közérdekű és közérdekből nyilvános adatok nyilvánosságáról szóló jogszabályi előírások  
betartásáról a jegyző által megbízott adatvédelmi felelős gondoskodik. A szabályok pontos  
betartása érdekében szerepe van e munkában a szervezeti egységek vezetőinek, valamint a  
hivatal minden munkatársának.  
 
Az önkormányzat hivatala informatikai hálózatának üzemeltetéséről (ideértve a hardver  
eszközök karbantartásával, a szoftver hibák elhárításával, az informatikai hálózat külső  
behatolás elleni védelmével, a hálózati meghibásodás elhárításával kapcsolatos teendőket) a 
Hivatal rendszergazdája gondoskodik. 
  
5.1. Az adatvédelmi felelős kijelölése és feladatai 
  
Adatvédelmi felelőssé – feladatai, hatásköre és felelőssége pontos meghatározásával – írásban  
megbízott, jogi, közigazgatási, számítástechnikai vagy ezeknek megfeleli   
végzettségű köztisztviselő nevezheti ki. Az adatvédelmi felelős a kijelölt munkatársa, aki 
ebben a minőségében közvetlenül a jegyzőnek van  
alárendelve.  
Az adatvédelmi felelős feladatai:  
- közreműködik, illetőleg segítséget nyújt az adatkezeléssel összefüggi döntések  
meghozatalában, valamint az érintettek jogainak biztosításában,  
- ellenőrzi az Atv. és az adatkezelésre vonatkozó más jogszabályok, valamint a Szabályzat  
rendelkezéseinek és az adatbiztonsági követelményeknek a megtartását,  
- kivizsgálja a hozzá érkezett bejelentéseket, és jogosulatlan adatkezelés észlelése esetén  
annak megszüntetésére hívja fel az adatkezelőt vagy az adatfeldolgozót;  
- jogosult az előírásokat megsértőkkel szemben felelősségre vonási eljárást kezdeményezni,  
- javaslatot tesz a jegyzőnek, ha az adatbiztonság érdekében intézkedés meghozatalát látja  
szükségesnek,  
- ellenőrzi a számítógépes programokat, valamint az archivált adatokat tartalmazó  
számítástechnikai adathordozók nyilvántartását és tárolását.  
- koordinálja az adatvédelmi tevékenységet segíti nyilvántartási rendszer kialakítását,  



71 

módosításait,  
- feladata az adatvédelmi szabályzat kezelése, naprakészen tartása, illetve a módosítások  
átvezetése, a belső adatvédelmi nyilvántartás vezetése,  
- ismerteti a Hivatal dolgozóival az adatvédelmi követelményeket, szükség esetén oktatást  
szervez,  
  
 
5.3. A Hivatal munkatársai az adatvédelmi szabályok betartása során:  
 
- gondoskodnak az általuk felvett és kezelt adatok jellegének beazonosításáról, tartalmának  
helyes rögzítéséről és azok védelméről.  
- napközben esetleges hiba észlelésekor értesítik a rendszergazdát,  
- lemezmozgások, CD/DVD adathordozón, pendrive-on tárolt adatok mozgatása során  
minden alaklommal elvégzik a vírusellenőrzést.  
 
5.4. A Hivatal rendszergazdája:  
 
- ellátja a Hivatal informatikai hálózatának szakmai felügyeletét. Feladata a rendszerek  
működése során keletkezett esetleges hibák kijavítása,  
- felelős a számítástechnikai rendszer üzembiztonságáért, szervezi a hardver eszközök  
rendszeres karbantartását,  
- folyamatosan figyelemmel kíséri a veszélyforrások körében bekövetkezett változásokat,  
szükség esetén intézkedést kezdeményez,  
- szükség esetén gondoskodik a rendszer újraindításáról, illetve az újraindításhoz szükséges  
paraméterek reprodukálhatóságáról,  
- folyamatosan ellenőrzi a védelmi eszközök működését,  
- a vírusinformációk naprakészen tartása érdekében folyamatosan kapcsolatot tart a  
vírusvédelemmel foglalkozó szervezetekkel, javaslatot tesz a velük való együttműködésre,  
- A vírusfertőzés gyanúja esetén gondoskodik a feltételezett fertőzött rendszer izolálásáról,  
a fertőzés okának felderítéséről, a vírusmentes generálásról,  
- gondoskodik arról, hogy minden számítógépen és a hálózatokon automatikus  
vírusellenőrzés működjön,  
- gondoskodik az eredeti programot és a biztonsági másolatot tartalmazó adathordozó  
biztonságos őrzéséről,  
- ellenőrzi a vásárolt szoftverek helyes működését, a használat jogszerűségét,  
- folyamatosan figyelemmel kíséri és vizsgálja a rendszer működését és annak biztonságát,  
ellenőrzi a rendszer saját adminisztrációját, javaslatot tesz a rendszer bővítésére,  
fejlesztésére,  
- az egyedi alkalmazást használó szervezeti egységgel egyeztetett időpontban az  
adatbázisról biztonsági másolatot készít (szerverre, winchesterre vagy CD-re). Az  
archivált adatokat nyilvántartásba veszi és gondoskodik biztonságos őrzésükről. A fenti  
feladatok ellátása a szervezeti egységek kijelölt munkatársainak feladata,  
- a Hivatal adatszerverén létrehozott „Átadás” nevű mappa adatok átadására szolgál. Az itt  
található adatok évente két alkalommal – előzetesen közölt időpontban – törlésre  
kerülnek,  
- Az adatszerver további helyein lévő adatok archiválásáról a Hivatal munkatársai  
gondoskodnak, az archiválás technikai lebonyolításában a rendszergazda/informatikus  
segítséget nyújt,  
- a közös könyvtárakba mentett adatokat évente megvizsgálja és a fölöslegessé vált adatokat  
törli. Az adatokat igény szerint frissíti.  
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5.5. Az informatikai hálózat meghibásodása esetén a meghibásodás okának és helyének  
megjelölésével azonnal értesíteni kell a rendszergazdát. 
  
A beavatkozásig az addig el nem mentett állományokat, felhasználásokat – amennyiben arra 
lehetőség van – el kell menteni. A meghibásodás elhárítását követien fel kell mérni a 
meghibásodás eredményeként bekövetkezett adatok és állományok sérülését, az adatvesztést. 
A teljes informatikai hálózat újraindítását követien – amennyiben adatvesztés történt – az 
utolsó mentett állományt kell visszatölteni. 
 
Helyreállítást és újraindítást követően belső szervezeti egységek határozzák meg -a 
munkafolyamatokra figyelemmel – a szervezeti egységen belüli az egyes munkaállomások és 
hozzáférések helyreállításának sorrendjét. 
 
 
 
II. A személyes adatok jogi és technikai védelme  
 
1.Papíralapú, adatot hordozó eszközön nyilvántartott adatok védelme  
 
Az ügyiratokat a Hivatal Iratkezelési Szabályzatában előírtak szerint kell kezelni és tárolni.  
Az ügyiratok kezelése tárolása során arra jogosulatlan személy azokba nem tekinthet be. Ezért  
a kijelölt ügyintéző, s minden -az ügyirattal kapcsolatba kerüli -köztisztviselő felelősséggel  
tartozik. A tárolási idő alatt bármilyen adatkezelési eseményről írásos feljegyzést kell  
készíteni. Az irat típusától függően az irattári jel határozza meg a tárolási időt, melynek lejárta  
után -a nem selejtezheti iratok kivételével -az iratot selejtezni kell, vagy a Levéltárnak kell  
átadni. Az ügyiratok tárolási idejének lejárta után az adatokat tartalmazó papírokat úgy kell  
megsemmisíteni, hogy az azon szereplő személyes adatok felismerhetetlenek -töröltnek  
tekinthetik -legyenek.  
 
1.1. A Hivatalban az érintett kérelmére induló hatósági ügyintézés során az ügyintéző  
köteles az érintett figyelmét felhívni arra a tényre, hogy a kérelmére indult eljárásban a  
személyes adatainak kezeléséhez való hozzájárulását a törvény szerint vélelmezni kell. 
  
1.2. A különleges adatok kezeléséhez az ügyfél hozzájárulását a 1. számú melléklettel vagy  
jegyzőkönyvben rögzített nyilatkozattal kell kikérni, kivéve, ha a hozzájárulását illetve a  
különleges adatát írásbeli beadványban maga az ügyfél közölte. 
  
1.3. Az ügyintézés során csak azokat a személyes, vagy különleges adatokat szabad  
felvenni, amelyek az ügy szempontjából feltétlenül szükségesek. A felvett adatokat csak az  
adott ügy intézése érdekében szabad felhasználni, más eljárásokkal, illetve adatokkal nem  
kapcsolhatók össze.  
 
1.4. Az adatminőség biztosítása céljából személyes adatot csak az ügyfél személyének  
azonosítására alkalmas és érvényes hatósági igazolványból, különleges adatot az ügyfél írásos  
hozzájárulása szerint szabad felvenni. 
  
1.5. A papíralapú fogalmazványban és a számítógépen rögzített személyes és különleges (a  
továbbiakban: személyes) adatokat, amennyiben céljukat betöltötték, további felhasználásuk  
megakadályozása érdekében felismerhetetlenné kell tenni (papíralapú adathordozó  
megsemmisítése, számítástechnikai adathordozóból a teljes kiadmánytervezetek, vagy  
azokból a személyes adatok törlése).  
1.6. Személyes adatokat is tartalmazó iratot a Hivatalból kivinni -munkaköri feladat  
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ellátásának kivételével -csak a jegyző engedélyével lehet. Az ügyintéző ez esetben is köteles 
gondoskodni arról, hogy tartalmát illetéktelen személy ne ismerhesse meg. Az iratok, illetve 
az adatok telefonon, faxon, e-mailban csak a Hivatal vonalainak, számítógépeinek 
igénybevételével továbbíthatók.  
 
1.7. A Hivatal adatszerveréhez távoli hozzáféréssel rendelkező munkatársaknak fokozott  
gondossággal kell eljárniuk a személyes adatokat is tartalmazó iratok használatakor. Az  
adatszerverhez való hozzáférés befejeztével a rendszerből haladéktalanul ki kell lépni.  
 
1.8. Az iratokba való betekintés és másolat készítése során biztosítani kell a személyes  
adatok védelmét. A sokszorosításra kiadott képviselő- testületi és bizottsági előterjesztések 
védelmét is biztosítani kell, hogy azok tartalmát jogosulatlan személyek ne ismerhessék meg. 
Az ilyen iratokat elkülönítetten kell kezelni. 
 
1.9. A Hivatal munkatársai soron kívül kötelesek teljesíteni az érintettnek azt a kérelmét,  
amely a személyes adatai kezelésére vonatkozó tájékoztatásra, vagy az adatainak  
helyesbítésére, törlésére irányul.  
 
1.10. A Képviselő- testület és a bizottságok üléseiről készült testületi jegyzőkönyvek közül a 
zárt  
ülések jegyzőkönyveit és az azokról készült hangfelvételeket elkülönítetten kell kezelni. 
.  
1.11. Azon helyiségeket, ahol a számítástechnikai eszközöket működtetik, illetve személyes  
adatokat is tartalmazó ügyiratok kezelése folyik, munkaidőn kívül, továbbá munkaidőben, ha  
az ügyintéző nem tartózkodik a szobában, zárva kell tartani. 
  
1.12. A tűzrendészeti előírásokat be kell tartani. Ennek érdekében gondoskodni kell  
oltókészülék felszereléséről. 
  
1.13. Bekapcsolt berendezéseket felügyelet nélkül hagyni tilos. A napi munka végeztével a  
számítógépet(ket) áramtalanítani kell, az adathordozókat, dokumentációkat biztonsági zárral  
ellátott tűzbiztos szekrényben kell tárolni.  
 
1.14. Amennyiben a számítógépet használó munkatárs hosszabb időre elhagyja a helyét, úgy  
az általa használt számítógépet kikapcsolja, vagy zárolt állapotba helyezi az illetéktelen  
hozzáférések elkerülése érdekében. Minden dolgozó csak a saját felhasználónévvel,  
jelszavával léphet be a hálózatba.  
 
1.15. A számítástechnikai eljárás során keletkezett munkapéldányt, vagy egyéb okból  
feleslegessé vált példányokat meg kell semmisíteni.  
 
2. A számítástechnikai adathordozón rögzített személyes és közérdekű adatok védelme  
 
Az adatkezelés jelentős részben a számítástechnikai eszközök használatával történik, ezért  
meg kell teremteni a számítógépes adatfeldolgozásban alkalmazott hardver eszközök  
működési biztonságát. Az adatfeldolgozó programrendszerek, valamint a feldolgozást  
támogató rendszer-szoftverek alkalmazásakor kiemelt figyelmet kell fordítani azok tartalmi és  
logikai egységére, előírásszerű felhasználásukra. 
  
2.1. A Hivatalban csak jogtiszta számítógépes programot szabad futtatni. Minden  
programról biztonsági másolatot kell készíteni, majd az eredeti adathordozót írásvédetté kell  
tenni. Program telepítési joga kizárólag a rendszergazdának, illetve a szállítónak van.  
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2.2. Vírusellenőrzés nélkül floppyt vagy más adathordozót a számítógépbe helyezni, arról  
programot vagy adatot a rendszerbe tölteni tilos. 
  
2.3. A programok felhasználói dokumentációját a felhasználás helyén kell elhelyezni.  
 
2.4. Az adatállományok módosítása kizárólag a feldolgozásra készült programmal  
végezheti el.  
 
2.5. A számítógép-vagy programhibából adódó adatvesztés esetén az adatrögzítést azonnal  
be kell fejezni és a további adatvesztés elkerülése érdekében a rendszergazda segítségét kell  
kérni.  
 
2.6. A számítógépeken tárolt információk biztonságos megőrzése céljából az adatokról  
biztonsági másolatot kell készíteni.  
 
2.7. A munkaállomások saját könyvtáraiba mentett adatok gondozásáért a felhasználók  
felelősek.  
 
2.8. A hozzáférés védettségét az operációs rendszer és a felhasználói programok védelmi  
rendszere biztosítja.  
- A hálózat supervisor jelszavát a rendszergazdai határozza meg, az azt tartalmazó iratot  
zárt, lepecsételt borítékban, a jegyzői irodában elhelyezett tűzbiztos  
lemezszekrényben tárolják.  
- A munkaállomások felhasználói jelszavait a felhasználók határozzák meg, azt az  
Informatikai Szabályzatában foglaltak kötelesek megváltoztatni.  
- Ha bármilyen okból (pl. számítógép meghibásodása, leíró távolléte) fel kell törni egy  
jelszót tartalmazó borítékot, akkor a felhasználónak új jelszót kell választani.  
 
2.10. Az adathordozók érzékenyek, így óvni kell a közvetlen hő-, por-, víz-, fényhatásoktól,  
a fizikai sérüléstől, ezért használat közben óvakodni kell a mágneses réteg megérintésétől,  
használata után pedig zárható dobozban vagy gyári csomagolásban elektromos erőterektől  
(monitor, televízió, hangszóró, hűtőszekrény, mikrohullámú süti), szennyeződésektől távol  
kell tartani. A vírust tartalmazó, attól nem mentesítheti adathordozót és a hibás floppykat,  
CD-ket, DVD-ket selejtezésig elkülönítetten kell tárolni.  
 
3. Személyes adatok célhoz kötöttsége  
 
3.1. Személyes adat akkor kezelhető, ha az érintett, akinek személyes adatát kezelik, ehhez  
hozzájárul vagy a törvény, illetőleg -törvény felhatalmazása alapján, az abban meghatározott  
körben -az önkormányzat rendelete elrendeli. A személyes adatok védelméhez fűződő jogot  
és az érintett személyiségi jogait -ha a törvény kivételt nem tesz -az adatkezeléshez fűződő  
más érdekek (ide értve a közérdekű adatok nyilvánosságát) nem sérthetik. Az érintett  
hozzájáruló nyilatkozata nem -illetve csak kifejezett szándéka, beleegyezése esetén -terjed ki  
arra, hogy személyi adatait más tudomására hozzák.  
 
3.2. Személyes adatot kezelni csak meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség  
teljesítése érdekében lehet, e cél érvényre jutását az adatkezelés minden fázisában biztosítani  
kell. Csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához  
elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas, s a cél megvalósulásához szükséges mértékben és  
ideig.  
 
3.3. Az érintettel az adat felvétele előtt közölni kell, hogy az adatszolgáltatás önkéntes  
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vagy kötelező. Kötelező adatszolgáltatás esetén meg kell jelölni az adatkezelést elrendelő  
jogszabályhelyet. Az érintett kérelmére indult eljárásban a szükséges adatainak kezeléséhez  
való hozzájárulását vélelmezni kell. 
  
4. Az érintettek jogai  
 
4.1. Az érintett kérheti adatainak helyesbítését, illetve -jogszabály által elrendelt  
adatkezelés kivételével annak törlését is. A valóságnak nem megfeleli adatot -ellenőrzési  
eljárás lefolytatása után -az adatkezelő helyesbíteni köteles. 
  
4.2. Az érintett és képviselője az eljárás során keletkezett iratokba betekinthet, és azokról  
másolatot készíthet. Nem lehet betekinteni, illetve másolatot készíteni az alábbi iratokról:  
a.) határozatok tervezetei,  
b.) ellenőrzési feljegyzések,  
c.) államtitkot, szolgálati titkot.  
 
4.3. Az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatainak kezeléséről, annak céljáról,  
jogalapjáról, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapták (kapják) meg az adatokat. Az  
adatkezelő köteles a tájékoztatásra vonatkozó kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő  
alatt (legfeljebb azonban 30 napon belül) írásban, közérthető formában megadni a  
tájékoztatást.  
 
4.4. A tájékoztatás csak a honvédelem, a nemzetbiztonság, bűnmegelőzés vagy bűnüldözés  
érdekében, továbbá állami, vagy önkormányzati pénzügyi érdekből, valamint az érintett vagy  
mások jogainak védelme érdekében tagadható meg. Az adatkezelő köteles az érintettel a  
felvilágosítás megtagadásának indokát közölni.  
 
5. A személyes adat módosítása, törlése  
 
5.1. Személyes adatok helyesbítése és törlése csak a törvényben meghatározott eljárással 
végezheti el. A helyesbítésről és a törlésről az érintettet, továbbá mindazokat értesíteni kell, 
akiknek korábban az adat adatkezelés céljából továbbításra került. Az értesítés mellőzhető, ha 
ez -az adatkezelés céljára való tekintettel -az érintett jogos érdekét nem sérti. 
 
5.2. A személyes adatot törölni kell, ha: 
- kezelése jogellenes, 
- az érintett – az Atv. 11. § (1) bekezdésének b) pontjában foglaltak szerint – kéri, 
- az adat hiányos vagy téves – és ez az állapot jogszerűen nem korrigálható –, feltéve, hogy 
a törlést törvény nem zárja ki,  
- az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott  
határideje lejárt,  
- azt a bíróság vagy az adatvédelmi biztos elrendelte. 
  
6. Adatszolgáltatás külső szerveknek  
 
A Hivatal más szerv és természetes személy részére adatot csak jogszabályban meghatározott  
módon szolgáltathat. A közigazgatási szervektől, bíróságtól, ügyészségtől, rendőrségtől,  
önkormányzatokról érkezett megkereséseket 15 napon belül kell teljesíteni.  
Fontos követelmény, hogy a megkeresésekben rögzítve legyen az adatkezelésre való  
jogosultság, valamint az adatkezelés célja.  
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III. Közérdek ű adatok nyilvánossága  
 
1. A közérdekű adatok közzététele  
 
1.1. A Hivatal feladatkörében -az SZMSZ-ben meghatározottak szerint -eljáró személyek  
neve és beosztása bárki számára hozzáférhető, nyilvános adat. 
  
1.2. A Hivatalról a hiteles, pontos és gyors tájékoztatást saját kezdeményezéssel, továbbá a  
szükséges felvilágosításokkal, valamint adatoknak a sajtó rendelkezésére bocsátásával kell  
elősegíteni.  
 
1.3. A tájékoztatás általános formái: sajtótájékoztatók, fórumok tartása, interjúk adása,  
internetes megjelenés, tájékoztató kiadványok. Általános tájékoztatási joggal a   
jegyző rendelkezik. 
  
2. Közérdekű adatok kérelemre történő szolgáltatása  
 
2.1. A közérdekű adat megismerésére irányuló kérelem teljesíthetőségéről – a kérelem  
tárgya szerint illetékes szervezeti egység vezetőjének javaslata alapján -a jegyző  
dönt. A közérdekű adat megismerése iránti igény teljesítése nem tagadható meg azért, mert a  
nem magyar anyanyelvű igénylő az igényét anyanyelvén vagy az általa értett más nyelven  
fogalmazza meg. Amennyiben a kért adatokat a kérelmező nem tudja pontosan megjelölni, a  
kérelmezőnek ehhez segítséget kell nyújtani. 
  
2.2. Az igény teljesítésének megtagadásáról és annak indokairól a kérelmezőt a kérelem  
beérkezésétől számított 8 napon belül írásban vagy – amennyiben az igényben közölte  
elektronikus levelezési címét – elektronikus úton értesíteni kell.  
 
2.3. A közérdekű adat megismerésére irányuló kérelemnek – annak teljesíthetősége esetén  
– a kérelem tárgya szerint illetékes szervezeti egység a legrövidebb idő alatt,  
legfeljebb azonban a kérelem beérkezésétől számított 15 napon belül tesz eleget. Az adatokat  
tartalmazó dokumentumról vagy dokumentumrészről a kérelmező jegyzetet készíthet,  
valamint – költségtérítés ellenében -kérheti a dokumentum, illetve dokumentumrész  
másolatát vagy – amennyiben ez aránytalan költséggel nem jár -az adat elektronikus  
adathordozó útján történi rendelkezésre bocsátását.  
 
2.4. Amennyiben a közérdekű adatot tartalmazó dokumentum az igénylő által meg nem  
ismerhető adatot is tartalmaz, a másolaton a meg nem ismerhető adatot felismerhetetlenné kell  
tenni. Amennyiben a kérelem már közzétett adatra irányul, ennek tényéről és az adat  
fellelhetőségéről a kérelmezőt tájékoztatni kell 
.  
2.5. Tudományos kutatómunkához, szakdolgozatok, tanulmányok készítéséhez az  
anyaggyűjtést és közzétételt a jegyző egyedi kérelem alapján engedélyezheti. 
  
2.6. A Képviselő- testület, illetve a Képviselő- testület szervei elé kerülő előterjesztések, 
megállapodások, szerződések, előkészítés alatt álló iratok és a döntés-előkészítés körében 
alkotott iratok nem közérdekűek. Ezek tartalmáról nyilatkozni a döntést megelőzően csak az 
előterjesztők  
jogosultak. A döntéshozatalt követi 10 éven belül előterjesztett igény teljesítéséről -az Atv.  
19/A§ (2)-(3) bekezdésében meghatározott szempontok figyelembevételével – a megyei  
jegyző dönt.  
 



77 

 
IV. Különös szabályok  
 
1. A köztisztviselők személyi iratainak és adatainak kezelése  
 
A közszolgálati jogviszonnyal összefüggi adatkezelésre és a közszolgálati nyilvántartásra  
vonatkozó szabályokról szóló 233/2001. (XII. 10.) Korm. rendelet alapján kell ellátni a  
köztisztviselő személyi iratainak és adatainak kezelését, továbbá a közszolgálati  
alapnyilvántartás és a központi közszolgálati nyilvántartás vezetését.  
Célja: adatokat biztosítson a közszolgálati jogviszonyról, valamint más ehhez kapcsolódó  
jogszabályokból eredő, jogszabályokban meghatározott kötelezettségek teljesítéshez és a  
jogok gyakorlásához.  
Az e fejezetben foglalt adatvédelmi szabályok betartásáért, ellenőrzéséért a személyi 
anyaghoz hozzáférhető munkaügyi ügyintéző a felelős.  
Hatálya:  
E fejezet hatálya kiterjed a Újhartyán Város Önkormányzat Hivatalánál közszolgálati 
jogviszonyban álló köztisztviselőkre, ügykezelőkre és fizikai alkalmazottakra (továbbiakban: 
köztisztviselő). 
E fejezet rendelkezéseit figyelembe véve kell vezetni a közszolgálati nyilvántartást, kezelni az 
abban szereplő adatokat, az ahhoz kapcsolódó iratokat és ellátni az informatikai feladatokat. 
A fejezet hatálya alá tartozik minden olyan irat, vagy egyéb adathordozó (továbbiakban: 
személyi irat), amely a közszolgálati jogviszonnyal kapcsolatos adatokat tartalmazza, ideértve 
az annak létesítését kezdeményezi iratot, pályázatot is. 
 
2. A személyes adatok kezelésével kapcsolatos szabályok  
 
Személyi irat minden adathordozó, amely a közszolgálati jogviszony létesítésekor, fennállása 
alatt, megszűnésekor, illetve azt követően keletkezik, és a köztisztviselő személyével 
összefüggésben adatot, megállapítást tartalmaz. 
A személyi iratok köre: 
- A személyi anyag iratai (Ktv. 64. § (1) bekezdés): 
• alapnyilvántartás adatlapja (számítógépes),  
• önéletrajz,  
• erkölcsi bizonyítvány,  
• esküokmány,  
• kinevezés és annak módosításai,  
• vezetői megbízás és annak visszavonása,  
• címadományozás,  
• besorolás,  
• visszatartás,  
• áthelyezés,  
• teljesítményértékelés, minősítés,  
• közszolgálati jogviszonyt megszüntető irat,  
• hatályos fegyelmi büntetés,  
• közszolgálati igazolás másolata.  
 
-A közszolgálati jogviszonnyal összefüggi egyéb iratok.  
- A köztisztviselőnek a közszolgálati jogviszonyával összefüggi más jogviszonyaival  
kapcsolatos irat.  
- A köztisztviselő saját kérelmére kiállított vagy önként átadott adatokat tartalmazó irat.  
 
A személyi irat iktatása és irattározása esetén gondoskodni kell arról, hogy az iratba 
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jogosulatlan személy ne tekintsen be. 
Személyi irat leírását csak a jegyző által kijelölt ügyintéző végezheti. A leírás során 
elrontott, vagy felesleges példányú iratot haladéktalanul meg kell semmisíteni 
iratmegsemmisítő géppel. 
A személyi anyagok, iratok zárt borítékban személyesen – átvételi elismervény ellenében – 
vagy postai úton ajánlottan továbbíthatóak. 
A személyi iratra csak olyan adat és megállapítás vezetheti fel, amelynek alapja: 
- közokirat vagy a köztisztviselő írásbeli nyilatkozata, 
- a munkáltatói jogkört gyakorló írásbeli rendelkezése, 
- a bíróság vagy más hatóság döntése, 
- jogszabályi rendelkezés. 
 
Ha a közszolgálati jogviszony nem jön létre, a köztisztviselőnek a közszolgálati jogviszony 
létrehozását kezdeményező iratot vissza kell adni, a személyi anyagot az érintett szervnek 
vissza kell küldeni. (Nem minősül közszolgálati jogviszonyt kezdeményező iratnak a pályázat 
kiírása nélkül beküldött önéletrajz.) 
A személyi iratot – kivéve, amelyet a Ktv. 64. § (3) bekezdés átadta más közigazgatási 
szervnek -a közszolgálati jogviszony megszűnésétől számított 50 évig meg kell őrizni. 
A személyi anyag, személyi adathordozó, dokumentáció elhelyezése külön helységben 
történik, a személyzeti anyagot kizárólag erre a célra használható tűzbiztos páncélszekrényben 
(lemezszekrényben) kell tartani. A páncélszekrény kulcsát a jegyző, vagy a 
humánpolitikai ügyekkel foglalkozó köztisztviselő őrzi, akik kötelesek azt biztonságos helyen 
tartani úgy, hogy ahhoz illetéktelen személyek ne férhessenek. 
 
3. A közszolgálati alapnyilvántartás vezetésének szabályai  
 
A köztisztviselők személyi iratainak és adatainak kezelését, feldolgozását a nyilvántartás  
vezetésével kapcsolatos feladatokat a jegyző által e feladattal megbízott munkaügyi  
 köztisztviselő látja el. Az adatlap személyzeti irat, amely a személyi anyag része és  
az erre vonatkozó szabályok szerint kell kezelni. A személyi iratok közül a személyi anyagot  
csak a jegyző által megbízott munkaügyi  köztisztviselő (adatkezelő) kezelheti.  
Távollétében a munkaköri leírásban megjelölt helyettesítője látja el a feladatot. Az egyéb  
személyi iratok kezelésére a munkáltatói jogokat gyakorló jegyző ad eseti utasítást. Az  
adatlap, illetve az alapnyilvántartás vezetése számítógépes módszerrel történik.  
A számítógéppel vezetett adatokat ki kell nyomtatni:  
- a köztisztviselő:  
• adatainak első alkalommal történő felvételekor;  
• áthelyezésekor;  
• közszolgálati jogviszonyának megszűnésekor,  
 
 
- továbbá a betekintési jog gyakorlójának erre irányuló külön kérelmére azokat az adatokat,  
amelyekre betekintési joga kiterjed.  
 
A fentiek alapján készített iratokat személyzeti iratként kell kezelni. 
Az adatokban bekövetkezett változásokról a köztisztviselő 5 napon belül köteles tájékoztatni 
a 
munkáltatói jogkör gyakorlóját. 
A munkaügyi köztisztviselő 3 napon belül köteles az adatlapra rávezetni az igazolt változást, 
és 
véglegesen törli a hatályát vesztett fegyelmi büntetést a számítógépes adatállományból. 
A közszolgálati nyilvántartásból nem közérdekű adatot továbbítani csak jogszabályban 
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meghatározott esetben, mértékben és személyeknek lehet. 
A közszolgálati alapnyilvántartásból – kérelemre – a köztisztviselő neve, a besorolására 
vonatkozó adat közérdekű adatként a köztisztviselő előzetes tudta, beleegyezése nélkül 
kiadható. 
A közszolgálati nyilvántartás adataiból az alapnyilvántartás minden adatlapjához hozzáférhet 
a kinevezési jogkör gyakorlójaként a jegyző, az adatkezelő munkaügyi köztisztviselő. 
Ha a köztisztviselő adathelyesbítést, vagy adattörlést kér, az adatkezelő munkaügyi 
köztisztviselő 
– a jegyző egyidejű értesítése mellett – köteles a kérelmet 3 napon belül teljesíteni a  
bemutatott okirat alapján.  
Amennyiben az adatkezelő munkaügyi köztisztviselő a kérelem teljesítését megtagadja, vagy 
nem  
tartalmának megfelelően teljesíti, a köztisztviselő jogosult kérelmét írásban a jegyzőhöz  
benyújtani. A kérelem tárgyában a jegyző 8 napon belül írásban dönt.  
A számítógépes alapnyilvántartásból azonnal és véglegesen törölni kell a köztisztviselő  
személyazonosító adatait áthelyezéskor, vagy a közszolgálati jogviszony megszűnésekor.  
A hivatal a közszolgálati alapnyilvántartás vezetésével és feldolgozásával kapcsolatos  
technikai feladatok ellátásával más szervet nem bízhat meg.  
 
5. Egyéb adatvédelmi és adatbiztonsági szabályok  
 
Minden személyi iratot új főszámra kell iktatni. Az így beiktatott személyzeti iratokat  
tartalmuknak megfelelően csoportosítva, keletkezésük sorrendjében alszámra, az e célra  
személyenként kialakított gyűjtőben kell őrizni. Személyi iratokat tartalmazó gyűjtőket a  
jegyző által kijelölt helyiségben, kizárólag az erre a célra használható lemezszekrényben  
kell tárolni. Az így elhelyezett iratokról tartalomjegyzéket kell készíteni, amely tartalmazza az  
iktatószámot és az ügyirat keletkezésének időpontját is.  
Az együttesen kezelendő személyi anyagot a fentiek szerint kell tárolni, a lemezszekrény  
másodkulcsát a jegyzőnél kell elhelyezni.  
A személyi anyagnak nem minősülő egyéb személyi iratokat az azt kezelő, felhasználó  
köztisztviselő köteles biztonságos és zárható helyen úgy tárolni, hogy ahhoz jogosulatlan  
hozzá ne férjen.  
A személyi anyagok tárolására szolgáló helyiségre fokozottan érvényesek a tűz-és  
vagyonvédelmi szabályok.  
Az adatvédelem érdekében biztosítani kell, hogy az adatbetekintés jogával azonos időben, egy  
helyiségben csak egy köztisztviselő éljen. Ennek érdekében a köztisztviselő e szándékát  
előzetesen köteles az adatkezelő munkaügyi köztisztviselőnek bejelenteni.  
A pályázati eljárás lefolytatása esetén az adatvédelmi szabályok megtartásáról a munkaügyi  
köztisztviselő és a jegyző együttesen gondoskodik úgy, hogy a benyújtott  
pályázatokat személyesen kezelik, azokról másolatot nem készítenek és tartalmukat – a  
pályázó beleegyezése nélkül és jogszabály eltéri rendelkezése hiányában – harmadik  
személlyel nem közlik. 
  
6. Adatszolgáltatás  
 
A jegyző engedélye alapján a következik szerint teljesíthető adatszolgáltatás. 
Az alapnyilvántartásból statisztikai célra csak személyazonosításra alkalmatlan módon 
szolgáltatható adat. 
Az alapnyilvántartásból személyazonosító adatokat is tartalmazó adatszolgáltatás az alábbi 
esetekben teljesítheti: 
- a törvényben előírt adatszolgáltatási kötelezettség esetén, 
- a betekintési joggal rendelkezik részére, 
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- a köztisztviselő írásbeli hozzájárulása alapján az abban meghatározottak szerint. 
Az adatszolgáltatásról nyilvántartást kell vezetni a munkaügyi köztisztviselőnek, melyben fel 
kell 
tüntetni, hogy kinek, milyen célból és milyen terjedelemben teljesítették az adatszolgáltatást. 
A köztisztviselő kérelmére tájékoztatást kell adni, a nyilvántartást 5 évig meg kell őrizni. 
 
 
7. A betekintési jog gyakorlásának szabálya 
  
A személyi iratokba az alábbi szervek és személyek jogosultak betekinteni (Ktv. 63. §).  
Az alapnyilvántartás adataiba:  
- saját adataiba a köztisztviselő,  
- a köztisztviselő felettese,  
- a minősítést végző vezető,  
- a törvényességi ellenőrzést végző,  
- a fegyelmi eljárást lefolytató testület vagy személy,  
- munkaügyi per kapcsán a bíróság,  
- feladatkörükben eljárva a nemzetbiztonsági szolgálatok, valamint a közszolgálati  
jogviszonnyal összefüggésben indult büntetőeljárásban a nyomozóhatóság, az ügyész és a  
bíróság,  
- a személyzeti, munkaügyi és illetmény-számfejtési feladatokat ellátó szerv e feladattal  
megbízott munkatársa feladatkörén belül.  
A betekintési jog gyakorlását az adatlapon írásban dokumentálni kell.  
A közérdekű adatokon (Ktv. 61. § (2) bek.) túl a köztisztviselő nyilvántartott adatairól  
tájékoztatás nem adható, személyi anyagát kiadni nem lehet, kivéve a Ktv. 64. § (3)  
bekezdésében foglaltakat.  
A köztisztviselőt – kérelmére – tájékoztatni kell arról, hogy ki és milyen célból tekintette meg  
személyes adatait, illetve kinek milyen terjedelemben, milyen célból továbbították azokat. 
  
8. A személyi adatokat kezelő személyek felelőssége 
  
A közszolgálati jogviszonnyal összefüggő adatok kezeléséért:  
- a jegyző,  
 - a munkaügyi köztisztviselő,  
- a minősítést végző vezető,  
- a köztisztviselő, ügykezelő, fizikai alkalmazott saját adatainak közlése tekintetében  
tartozik felelősséggel. 
  
8.1. Jegyző  
 
A jegyző felel a közszolgálati jogviszonnyal összefüggi adatok védelmére és kezelésére  
vonatkozó jogszabályok, valamint az e Szabályzatban rögzített előírások megtartásáért, illetve  
e követelmények teljesítésének ellenőrzéséért.  
E felelősségi körében köteles gondoskodni:  
- a közszolgálati adatvédelmi szabályzat érvényesüléséről, kiadásáról és szükség szerinti  
módosításáról, kiegészítéséről a mindenkor hatályos jogszabályoknak megfelelően,  
- az ellenőrzés módszereinek és rendszereinek kialakításáról és működtetéséről,  
- a közszolgálati jogviszonnyal összefüggő adatok védelmével kapcsolatos követelmények  
közigazgatási szerven belüli közzétételéről,  
- folyamatosan, de legalább negyedévente ellenőrzi a közszolgálati jogviszonnyal  
összefüggő adatok kezelésére vonatkozó szabályok érvényesülését.  
A felelősségi körén belül köteles intézkedni arról, hogy:  
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- ha a köztisztviselő egyéb, nem általa szolgáltatott adatainak javítását vagy helyesbítését  
kéri, a munkáltatói jogkör gyakorlójánál, akkor az adathelyesbítést, illetve kijavítást  
engedélyezze.  
- a minisítés folyamatában a Ktv. 35. § (1) bekezdése alapján bevont harmadik személy  
kizárólag csak a jogszerű és a tárgyilagos minősítéshez szükséges adatokat ismerhesse  
meg.  
.  
9.2. Munkaügyi köztisztviselő 
 
A személyzeti feladatot ellátó köztisztviselő felelősségi körén belül köteles gondoskodni 
arról, hogy: 
- az általa kezelt -a közszolgálati jogviszonnyal összefüggő -adat és megállapítás az 
adatkezelés teljes folyamatában megfeleljen a jogszabályi rendelkezések tartalmának,  
- a közszolgálati jogviszonnyal összefüggi adat helyesbítését és törlését kezdeményezni a  
jegyzőnél, ha megítélése szerint a személyi iraton szereplő adat a valóságnak már nem felel 
meg,  
- a megfelelő személyi iratra minden olyan adat, vagy tény az annak keletkezésétől, illetve  
megváltozásától számított 3 munkanapon belül felvezetésre kerüljön, amelynek alapja  
közokirat, vagy a köztisztviselő írásbeli nyilatkozata, vagy a munkáltatói jogkör  
gyakorlójának írásbeli rendelkezése, illetve bíróság, vagy más hatóság döntése, vagy  
jogszabályi rendelkezés,  
- a köztisztviselő által kért és megfelelő módon igazolt adathelyesbítés, illetve javítás  
átvezetése a személyi iraton 1 munkanapon belül megtörténjen,  
 
9.3. A köztisztviselő, ügykezelő, fizikai alkalmazott:  
 
Felelős azért, hogy az általa a közigazgatási szerv részére átadott, bejelentett adatok hitelesek,  
pontosak, teljesek és aktuálisak legyenek.  
A köztisztviselő a nyilvántartott adataiban bekövetkezett változást haladéktalanul, de  
legkésőbb 5 munkanapon belül köteles bejelenteni az adatkezelő munkaügyi 
köztisztviselőnek.  
 
 
10. Pénzügyi kifizetések szabályai  
 
A rendszeres járandóságok (illetmény) átutalással kerülnek kifizetésre a köztisztviseli által – 
pénzintézetnél – nyitott folyószámlára. 
A számfejtett tételekről készített értesítőt – zárt borítékban – a köztisztviselő veheti át. A 
rendkívüli juttatások kifizetése történhet készpénzes kifizetéssel a pénztárban, amely során 
személyre szóló jegyzéken kell igazoltatni az összeg átvételét. 
A Hivatal dolgozói kötelesek a munkájuk során (számfejtés, kifizetés) megismert 
információkat szolgálati titokként kezelni. 
 
11. Vagyonnyilatkozatok kezelésével kapcsolatos szabályok  
 
Újhartyán Város Önkormányzat Képviselő- testülete tagjai vagyonnyilatkozatainak őrzésére,  
tárolására, kezelésére és a betekintésre vonatkozó szabályokat a helyi önkormányzati  
képviselik jogállásának egyes kérdéseiről szóló 2000. évi XCVI. törvény, rendelkezéseit kell 
alkalmazni.  
Az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségről szóló 2007. évi CLII: törvény alapján  
vagyonnyilatkozat-tételre kötelezett személyek vagyonnyilatkozatainak őrzésére, tárolására,  
kezelésére és a betekintésre szabályzat rendelkezéseit kell alkalmazni.  
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V. Záró rendelkezések  
 
Jelen szabályzat 2011. április 14.  napján lép hatályba 
 
 
Újhartyán, 2011. április 14. 
 
 
 
                                                                               Göndörné Frajka Gabriella.  
                                                                                                jegyző 
 
 
 
1.számú melléklet  
 
 

H O Z Z Á J Á R U L Á S 
 
 

Alulírott __________________________ a kapott tájékoztatás alapján hozzájárulok, a  
személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló módosított 1992.  
évi LXIII. törvény 2. § 2. a.) és b.) pontjában meghatározott különleges adataim – faji eredet;  
nemzeti, nemzetiségi és etnikai kisebbségekhez való tartozás; politikai véleményre, vagy  
pártállásra, érdekképviseleti-szervezeti tagságra, vagy más világnézeti meggyőződésre, illetve  
egészségi állapotra; kóros szenvedélyre; szexuális életre vonatkozó adat, valamint a bűnügyi  
személyes adat.  
 
 
Újhartyán, ________________________  
                                                                                                                           
 
                                                                                                                     aláírás  
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5. számú függelék 
 

Köztisztviselők teljesítmény értékelése 
 

 
 

 

 
 
 

Teljesítményértékelési szabályzat 
 

Újhartyán Városi Önkormányzat  
Polgármesteri Hivatal 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2010. 
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Bevezetés 
 
Az Önkormányzati Hivatal, figyelembe véve az adottságait, helyzetét, a szakmai 
tevékenységét jelen szabályzatban határozza meg a köztisztviselői teljesítmények értékelésére 
vonatkozó helyi szabályokat. 
 
A szabályzat személyi hatálya kiterjed valamennyi az intézménnyel köztisztviselői 
jogviszonyban álló munkavállalóra, beleértve a részmunkaidős foglalkoztatást is. 
 
A szabályzat rendelkezéseit a teljesítményértékelés adott évi ütemezett feladatok szerint kell 
alkalmazni. 
 
A hivatal a köztisztviselői teljesítményértékelést a közigazgatási tevékenység 
hatékonyságának növelése érdekében végzi. A szabályzat több ponton is utal arra, hogy a 
teljesítményértékelés célja a közigazgatási feladatellátás milyenségének fejlesztése, a célok 
megfelelő teljesítése, a közszolgálat szakmai megbecsülésének fokozása. 
 
A hivatal elkötelezett a részletes, valós teljesítményeket tükröző értékelés mellett, melyben 
megjelenik a köztisztviselői önértékelés eleme, és a reális követelmény meghatározásának 
igénye. 
 
A szabályozás összeállítására a BM módszertani ajánlása figyelembevételével került sor. 
 

I. rész 
 

Általános szabályok 
 
 
1. A szabályozás szükségessége 
 
A teljesítményértékelés rendjének belső szabályzatban való rögzítését az indokolja, hogy a 
köztisztviselők jogállásáról szóló törvény megfogalmazza a teljesítményértékelés 
követelményét, de konkrét szabályokat, elveket, eljárásrendet nem határoz meg a 
teljesítményértékelés rendjével kapcsolatban. 
A jelen szabályozás célja, hogy meghatározza a teljesítményértékelés tartalmi és módszertani 
kérdéseit. 
 
 
2. A teljesítményértékelés fogalma, tartalma, célja, kapcsolatai 
 
A teljesítményértékelés olyan értékelési tevékenység, mely kiterjed: 
- a köztisztviselői munka eredményének,  
- a szervezeti magatartásnak, valamint 
- a munkavégzéshez szükséges képességeknek az értékelésére. 
 
A teljesítményértékelés során az értékelésnek: 
- meghatározott célrendszeren kell alapulnia, 
- fejlesztő értékelésnek kell lennie, 
- tartalmaznia kell az önértékelési elemeket. 
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A teljesítményértékelés célja, hogy a köztisztviselők teljesítménye fokozatosan – különösen a 
feladatellátáshoz szükséges képességek, készségek, tudás és tapasztalat fejlesztésével – 
javuljon, és ezzel segítse a közigazgatási tevékenység hatékonyságának, eredményességének 
növekedését. 
A teljesítményértékelés során szükség van: 
- a képzési szükségletek felmérésére,  
- a fejlődési törekvések támogatására, 
- a munkavállalók önértékelésére,  
- a fejlesztési, fejlődési célok meghatározására, 
- a fejlődéshez szükséges eszközök, források felkutatására, bővítésére, javítására, 
- a munkaköri leírások alapján a dolgozók tevékenységének áttekintésére. 
A teljesítményértékelés célja elsősorban a köztisztviselők által elért eredmények értékelése, a 
fejlődésük előmozdítása. 
A teljesítményértékelés funkciója, hogy a hivatal közigazgatási és önkormányzati feladatai 
során egy olyan eszköz szerepét töltse be, mely az önkormányzati célok megvalósításához 
segíti hozzá az önkormányzatot azáltal, hogy: 
- teljesítményelvárásokat határoz meg a vezetővel, (jegyzővel, körjegyzővel) szemben, 
valamint a többi köztisztviselővel szemben,  
- összehangolja az ágazati, önkormányzati, valamint a köztisztviselő munkakörére 
meghatározott célokat, és egységes rendszerű teljesítményértékelést határoz meg, 
- biztosítja a köztisztviselők fejlődését. 
 
A teljesítményértékelés által megfogalmazott megállapításokat fel kell használni, mint 
a) a köztisztviselő szakmai munkájának értékelését, valamint 
b) a köztisztviselői minősítés alapdokumentumát. 
 
 
3. A teljesítményértékelés és a minősítés 
 
A teljesítményértékelés és a minősítés rendszere egymáshoz közeli fogalmak, tartalmukban 
azonban jelentős különbségeket mutatnak. 
 
A minősítés jellemzője: 
- a köztisztviselőt az előmeneteli pályáján – reá irányadó öregségi nyugdíjkorhatár betöltését 
megelőző öt év kivételével – legalább négyévente és minden magasabb besorolási fokozatba 
sorolása előtt, vagy a köztisztviselő írásbeli kérelmére, ha az utolsó minősítése óta két év már 
eltelt – a teljesítményértékeléseket is figyelembe véve – minősíteni kell, feltéve, hogy a 
minősítési időszakban a köztisztviselő legalább egy évig a minősítő irányítása alatt dolgozott, 
- a minősítés célja köztisztviselő 
- szakmai teljesítményének megítélése,  
- a teljesítményt befolyásoló ismeretek, képességek, személyiségjegyek értékelése,  
- a szakmai fejlődés elősegítése,  
- a minősítés minősítő lapon történik,  
- a minősítés kötelező tartalmi elemei: 
 a) általánosan: 
 - szakmai ismeret és jártasság,  
 - elemzőkészség, 
 - ítélőképesség, 
 - pontosság, 
 - írásbeli kifejezőkészség, 
 - szóbeli kifejezőkészség, 
 - felelősségérzet, 
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 - hivatástudat, 
 - kapcsolatteremtő,- fenntartó készség, 
 - szorgalom, igyekezet, 
 b) vezetők esetében 
 - a vezetett csoport munkájának színvonala, 
 - a munka szervezettsége. 
 c) a minősítő által lényegesnek tartott egyéb szempontok,  
- a minősítésben csak kellően alátámasztott, tényeken alapuló megállapítások szerepelhetnek,  
- a minősített alkalmasságának megítélését a minősítő írásban indokolni köteles, 
- a munkáltatói jogkör gyakorolója köteles a köztisztviselőt soron kívül minősíteni, ha a 
teljesítményértékelés alapján megállapítható, hogy a köztisztviselő a 
teljesítménykövetelményeket nem vagy csekély mértékben, illetve nagyon alacsony 
színvonalon teljesítette, 
- a köztisztviselővel a minősítést ismertetni kell, 
- a köztisztviselő a minősítésre írásban észrevételt tehet,  
- a köztisztviselő a minősítés megismerésének tényét aláírásával igazolja,  
- a köztisztviselő részére a minősítés egy példányát át kell adni. 
 
A teljesítményértékelés jellemzői: 
- a teljesítményértékelés előre meghatározott teljesítménykövetelmények teljesítésének 
milyenségét mutatja,  
- a teljesítménykövetelmények évenként kerülnek megállapításra, 
- a teljesítményértékelésre szintén évenként került sor, 
- a teljesítményértékelés tartalmára vonatkozóan központi előírás nincs, 
- a teljesítménykövetelményeket és az értékelést a köztisztviselővel ismertetni kell, 
- a teljesítményértékelés egy példánya a köztisztviselő részére átadásra kerül, 
- a teljesítményértékelés alapján lehetőség van 
- a köztisztviselő besorolása szerinti fizetési fokozathoz tartozó alapilletmény megemelésére, 
illetve csökkentésére,  
- a kimagasló teljesítmény nyújtó köztisztviselőknek a köztisztviselők jogállásáról szóló 
törvényben meghatározott illetményrendszerre vonatkozó szabályoktól eltérő személyi 
illetmény megállapítására. 
 
A minősítés és teljesítményértékelés kapcsolata: 
1. A minősítés a teljesítményértékelésnél tágabb fogalmi kör, mivel a minősítés magában 
fogalja a szakmai munka értékelését, valamint olyan képességek, készségek minősítését, 
melyek befolyásolják a köztisztviselő tevékenységét. 
2. A teljesítményértékelést évente kell végezni, s megállapításait figyelembe kell venni a 
minősítésnél. 
3. A teljesítményértékelés rendszere biztosítja a lehetőséget arra, hogy a köztisztviselő 
szakmailag fejlődjön, rendszeres visszaigazolást kapjon a vele szembeni szakmai 
elvárásokról, valamint teljesítményének megítéléséről. 
4. A minősítés az egyén képességire, készségeire, személyiség jegyeire vonatkozóan értékeli a 
köztisztviselő tevékenységét. Ezek konkrétan nem határozhatóak meg 
teljesítménykövetelményéként. 
 
 
4. A teljesítményértékelés során használt alapfogalmak 
 
Értékelés: Az értékelés olyan tevékenység, melynek során ellenőrzés (önellenőrzés, illetve 
más által végzett ellenőrzés,) tájékozódás, ismeretszerzés, tapasztalatok alapján állapítjuk meg 
és minősítjük az előre meghatározott követelményekhez képeset elért eredményeket.  
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Teljesítmény: A teljesítmény az a tevékenység, feladatellátás, mely objektív vagy szubjektív 
módon mérhető, értékelhető. 
 
Eredmény: Az eredmény csak valamihez viszonyítva lehet eredmény. Lényegében az előre 
meghatározott követelmények, célok, feladatok megvalósulását jelenti. 
 
Teljesítményértékelés: A teljesítményértékelés során az előre meghatározott követelmények 
és az elért eredmények összevetése történik. 
 
 
5. A teljesítményértékelés alapelvei 
 
A teljesítményértékelés alapelvei:  
 

a) A belső szabályzatok következetességének elve 
Biztosítani kell  
- a belső szabályozások teljes körűségét,  
- a szabályozásokban az adott szabályozási terület olyan leírását, megfogalmazását, hogy 
közvetlen segítséget nyújtsanak a feladatellátók részére, 
- az egyes felelősségi és hatásköri szabályok egyértelműségét. 
 

b) A teljesítménykövetelmények szempontrendszere teljességének elve 
Ügyelni kell arra, hogy a teljesítményértékelés alapjául meghatározott 
teljesítménykövetelmény szempontrendszere teljes rendszert alkosson.  
 

c) A teljesítménykövetelmények szempontrendszere átláthatóságának elve 
A teljesítménykövetelmények szempontrendszerét úgy kell kialakítani, hogy a megadott 
kritériumok száma kezelhető, jól átlátható legyen, kerüljenek csoportok kialakításra, a 
szempontok igazodjanak a köztisztviselők által ellátott munkakörökhöz is. 
 

d) A teljesítménykövetelmények számon kérhetőségének elve 
A teljesítménykövetelményeket úgy kell meghatározni, hogy azok ténylegesen számon 
kérhetőek is legyenek. Ne tartalmazzon olyan dolgokat, amelyek jobbára 
személyiségjegyekhez, képességekhez, készségekhez tartoznak. 
(A számon kérhető feladatokat ismernie kell a köztisztviselőnek, ezért meg kell határozni 
teljesítménykövetelményként külön dokumentumban, illetve a munkaköri leírásokban.) 
 

e) A teljesítményértékelés eredményorientáltságának elve 
A teljesítményértékelés célja nem a hibák, hiányosságok keresése, hanem sokkal inkább a 
követelmények teljesítésében elért eredmények keresése a tanulságok figyelembevételével, 
melyek beépítésre kerülnek a következő teljesítménykövetelmény rendszerbe. 
 

f) Az értékelési rendszer stabilitásának elve 
A köztisztviselők teljesítményét viszonylag stabil, állandó értékelési rendszer alapján kell 
végezni, hogy a teljesítmények az évek között összehasonlíthatóak legyenek, s ezzel segítse 
az érintett személy fejlődését. 
 
 

g) Az értékelési rendszerben az objektív elemek túlsúlyának elve 
Az értékelési rendszert úgy kell működtetni, hogy abban jelentős szerepet kapjanak az 
objektív értékelést biztosító elemek. 
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h) Az értékelési rendszerben a szubjektív elemek megfelelő körülírásának elve 

Az értékelési rendszerben a szubjektív értékeléssel minősíthető követelményeket megfelelő 
pontossággal, az elérni kívánt eredmények leírásával kell megadni, hogy így az objektív 
értékelés irányába mozduljon el. 
 

i) Az értékelési rendszerben az önértékelési elem megjelenítésének elve 
Az értékelési rendszert úgy kell kialakítani, hogy abban kapjon szerepet az önértékelés is. Az 
önértékeléshez biztosítani kell a köztisztviselő számára a követelmények, és az értékelési 
rendszer ismeretét, az önértékelés célját. 
 

j)  Az értékelés rendszerességének elve 
Az értékelés rendszeressége azt jelenti, hogy a köztisztviselők teljesítményét, évente el kell 
végezni.  
 

k) Az értéhkelés során a valós értékek meghatározásának elve 
Az értékelés rendszerét úgy kell kialakítani, hogy értékekként olyan eredmények, 
teljesítmények kerüljenek rögzítésre, melyek összességében a közigazgatási tevékenység és az 
önkormányzat céljainak a megvalósulását is segítik. 
 

l) Az értékelés során kapott eredmények hasznosításának elve 
Az értékelés során kapott eredményeket a hivatal magasabb színvonalon való működtetése 
érdekében kell felhasználni. Az eredményekből levont következtetések figyelembe vételével 
kell meghatározni a következő évi teljesítménykövetelményeket. 

 
II. rész 

 
A teljesítményértékelés szintjei, szervezeti háttere 

 
 
6. A teljesítményértékelés szintjei 
 
Újhartyán Város Polgármesteri Hivatalában teljesítményértékelés során a köztisztviselők 
egyéni, illetve a vezető (jegyző) teljesítményértékelését végezzük. Csoportos értékelés a 
létszámra tekintettel nincs. 
 
 
6.1. Az egyéni teljesítményértékelések szintje 
 
A teljesítményértékelést az egyén szintjén kell elvégezni.  
Az értékelés alapja: az adott köztisztviselő szintjéig lebontott, meghatározott 
teljesítménykövetelmény. 
Az értékelés célja: az egyén munkateljesítménye fejlődésének segítése – a hivatal, illetve az 
önkormányzat céljaival összhangban. 
 
 
7. A teljesítményértékelés szervezeti háttere 
 
A teljesítményértékelés szervezeti háttere a következő: 
- Képviselő-testület, 
- Polgármester, 
- Jegyző,  
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- Köztisztviselő. 
A képviselő-testület: 
- meghatározza a köztisztviselői teljesítménykövetelmények alapját képező célokat, 
- tájékozódik a teljesítménykövetelmények hivatali szintű teljesítéséről, 
- tájékozódik a jegyző teljesítményértékeléséről. 
 
A polgármester: 
- részt vesz a köztisztviselői teljesítménykövetelmények alapját képező célok 
meghatározásának előkészítésében, 
- meghatározza a jegyző teljesítménykövetelményeit a képviselő-testület által meghatározott 
célok alapján,  
- értékeli a jegyző teljesítményét, 
- a jegyző teljesítményértékeléséről tájékoztatja a képviselő-testületet, 
- átruházhatja a hatáskörét az alpolgármesterre. 
 
A jegyző: 
- részt vesz a köztisztviselői teljesítménykövetelmények alapját képező célok 
meghatározásának előkészítésében,  
- megfogalmazza és írásban rögzíti a hivatalban dolgozó többi köztisztviselő 
teljesítménykövetelményeit,  
- elvégzi a teljesítményértékelési feladatokat a köztisztviselők vonatkozásában, 
- közreműködik a csoportos, és az intézményi értékelés elkészítésében, 
- átruházhatja hatáskörét más köztisztviselőre. 
 
A polgármester, illetve a jegyző a többi köztisztviselő vonatkozásában gondoskodik arról, 
hogy 
- a teljesítménykövetelmények az egyes szabályzatokban meghatározottakkal összhangban 
legyenek, 
- a teljesítménykövetelmények és a teljesítményértékelés alapján a munkaköri leírások 
minden évben felülvizsgálatra kerüljenek,  
- a teljesítményértékeléssel kapcsolatos szervezési feladatok ellátásra kerüljenek (tájékoztatást 
tart a teljesítményértékelés rendszeréről, biztosítja a teljesítményértékelési feladatok 
ütemezését). 
 
7.1. A feladatok ellátása átruházott hatáskörben 
 
A jegyzőnek indokolt az egyes köztisztviselők körére vonatkozó teljesítményértékeléssel 
kapcsolatos feladatainak átruházása akkor, ha a köztisztviselők hivatali létszáma meghaladja a 
20 főt. 
A 20 főnél magasabb létszám esetén a jegyző tevékenysége már nem lehet kellően 
körültekintő, s nehéz elképzelni azt is, hogy ennél több ember munkáját részleteiben képes 
megismerni, és arról év közben is folyamatosan tájékozódni tud. 
 
A hatáskör átruházást a jegyzőnek igazgatási áganként célszerű megoldani úgy, hogy az 
igazgatási ágak vezetői értékelését maga végzi, míg a vezetőkre ruházza át a saját igazgatási 
águkon belüli köztisztviselők teljesítményértékelési feladatait. 
 
Az átruházott hatáskörben eljáró személyek számára különösen fontos, hogy a 
teljesítményértékelés során egységes rendszert alkalmazzanak, azaz betartsák jelen 
szabályzatban foglaltakat, illetve folyamatosan kapcsolatot tartsanak a jegyzővel. 
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III. rész 
 

A teljesítményértékelés működtetésének rendszere, folyamata 
 
 
A teljesítményértékelés olyan folyamat, rendszer, amely nem zárul le az adott évi teljesítmény 
értékelésével, hanem az értékelés megállapításait, eredményeit felhasználva visszahat a 
következő évre meghatározandó általános célokra és elvárásokra. Így tehát a következő évre 
vonatkozó önkormányzati célok és a közigazgatási elvárások már a korábbi év(ek) 
tapasztalatait is figyelembe véve kell, hogy megfogalmazásra kerüljenek. 
 
A teljesítményértékelés folyamata három fő folyamatszakaszra tagolható: 
a) az önkormányzati és közigazgatási célok és elvárások meghatározására, 
b) a követelmények kialakítása rendjének rögzítésére, 
c) az értékelés rendjének rögzítésére. 
 

 
III/A. 

Az önkormányzati és közigazgatási célok és elvárások meghatározása  
 
 
E szakaszban történik a teljesítményértékelés feltételrendszerének kialakítása, így rögzíteni 
kell azt, hogy milyen a célok, elvárások meghatározási módja. 
 
 
8. Célok, elvárások megfogalmazása  
 
A teljesítményértékelés feltételrendszerét, a főbb célokat mindig az önkormányzati 
célkitűzésekkel és a közigazgatás hatékonyságát, eredményességét előmozdító célokkal 
összhangban kell meghatározni.  
A teljesítménykövetelmények meghatározásánál a következő szempontokat kell figyelembe 
venni: 
- az önkormányzat által ellátandó feladatokhoz, 
- a hivatalhoz, mint a közigazgatás szereplőjéhez,  
- a hivatal általános megítéléséhez és működéséhez, valamint 
- a köztisztviselőkhöz  
kapcsolódó célokat. 
Az önkormányzat képviselő-testülete által meghatározandó teljesítménykövetelmények 
alapját jelentő célok összeállítása, előkészítése során a jegyző feladata, hogy a tervezetnél 
figyelembe vételre kerüljenek a következők: 
a) a település működtetése, fejlesztése vonatkozásában: 
- az önkormányzat gazdasági programja, 
- az önkormányzat éves munkaterve, 
- az önkormányzat költségvetési rendeletei, és költségvetési koncepciója, 
- önkormányzati akcióprogramok, 
- önkormányzati feladattervek, 
b) az önkormányzati és közigazgatási feladatellátás vonatkozásában: 
- az önkormányzati feladatellátáshoz kapcsolatos helyi rendeletek, 
- az önkormányzat szervezeti és működési szabályzata,  
- a hivatal gazdálkodási ügyrendje, 
- a hivatal által ellátandó közigazgatási feladatok, 
- a hivatal által ellátandó önkormányzati tevékenységet segítő feladatok, 
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- a belső ellenőrzés, illetve a külső szervek által végzett ellenőrzések tapasztalatiból adódó 
feladatok. 
 
A jegyző feladata, hogy a polgármester és a képviselő-testület munkáját támogató 
tevékenység keretében javaslatot állítson össze a teljesítménykövetelmények alapját jelentő 
célokról. A célok összeállításának a jegyzőnek az előbb felsorolt dokumentumok közül 
legnagyobb hangsúlyt az önkormányzat gazdasági programjára, valamint az éves 
munkatervében foglaltakra kell helyeznie. 
 
A jegyző által előkészített dokumentum javasolt szerkezete: 
- előterjesztés, melyben tájékoztatást kap a képviselő-testület 
- a következő évi köztisztviselői teljesítménykövetelményekkel kapcsolatos célok 
meghatározásának fontosságáról, a felhasznált információkról, korábban elfogadott testületi 
dokumentumokról (gazdasági program, munkaterv stb.),  
- a teljesítménykövetelmények meghatározása alapján a polgármester és a jegyző további 
feladatairól,  
- a követelmények teljesítésének értékeléséről, az értékelés céljáról, a személyi juttatások 
differenciálhatóságáról. 
- határozati javaslat, és a határozat, mely tartalmazza: 
- az önkormányzatra vonatkozó átfogó célkitűzéseket,  
- az önkormányzat által ellátandó és ellátott feladatokra, tevékenységekre vonatkozó 
célkitűzéseket. 

 
III/B. 

 
A követelmények kialakítása rendjének rögzítése 

 
 
9. A követelmények meghatározása 
 
 
9.1. A teljesítménykövetelmény meghatározásának követelményei 
 
A teljesítménykövetelmények kialakításánál a követelmény meghatározására jogosult 
személynek az alábbiakat kell figyelembe venni: 
- a képviselő-testület által meghatározott, a teljesítménykövetelmények meghatározását 
megalapozó célkitűzések,  
- a köztisztviselő munkaköri leírása, 
- a köztisztviselő korábbi évekre vonatkozó teljesítménykövetelményei és azok eredménye. 
 
A teljesítményelvárások, követelmények az önkormányzat képviselő-testülete által 
figyelembe veendő dokumentumokon kívül még számos önkormányzati, illetve hivatali 
dokumentumban is meghatározásra, illetve részletezésre kerülnek. Ilyenek különösen: 
- az ügyrend, 
- számviteli-gazdálkodási szabályzatok, 
- egyéb belső szabályzatok, 
- munkaköri leírások. 
 
A fenti dokumentumokban meghatározott elvárások folyamatos összhangjának megteremtése 
és fenntartása a jegyző, valamint a polgármester feladata.  
 
A teljesítménykövetelmények meghatározásának olyannak kell lenniük, melyek: 
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- tartalmazzák a köztisztviselő pozíciója (vezető, középvezető) ellátásával kapcsolatos 
követelményeket, 
- utalnak az önkormányzat által meghatározott elvárásokra, 
- önkormányzati célokhoz, feladatokhoz kapcsolódnak, annak megvalósítását szolgálják,  
- összességében reális követelményeket támasztanak a köztisztviselő elé,  
- figyelembe veszik a köztisztviselő korábbi teljesítményértékelését, az ott tapasztalt 
erősségeket és gyengeségeket. 
 
A teljesítménykövetelmények megfogalmazásánál ügyelni kell: 
- az egyértelműségre,  
- a konkrét, tömör követelmény leírásra, 
- az áttekinthető szerkezetre. 
 
A képviselő-testület a teljesítménykövetelmények meghatározását megalapozó célkitűzéseivel 
egy előre kijelölt irányba tereli az önkormányzati, illetve a hivatali munkát. 
Fontos azonban az, hogy a képviselő-testület kellő körültekintéssel hozza meg döntését, így 
vegye figyelembe az ellátandó önkormányzati feladatait, annak sajátosságait, valamint a 
korábbi évek célkitűzéseit és azok megvalósulását. 
A megfelelő cél meghatározási tevékenységet közvetlenül kell segíteni a jegyzőnek, valamint 
a polgármesternek. 
A teljesítménykövetelmények meghatározása az első fontos lépcső a teljesítményértékelés 
adott évi folyamatában. 
A teljesítménykövetelmények megfogalmazásánál fontos figyelembe venni a következőket: 
- a teljesítménykövetelményeket először a jegyző hivatali szinten határozza meg, mivel ezzel 
szolgálja az önkormányzati célok megvalósítását,  
- a teljesítménykövetelmények meghatározásánál figyelembe kell venni a korábban 
meghatározott teljesítménykövetelményeket és azok értékelésének tapasztalatait. 
 
 
9.2. A teljesítménykövetelmény és értékelés szempontrendszerének általános 
meghatározása 
 
A teljesítményértékelés szempontrendszerének meghatározásakor figyelembe kell venni, hogy 
az elérni kívánt eredményekhez milyen folyamatok, milyen igazgatási ágak kapcsolódnak, 
mely folyamatok, tevékenységek azok, melyeken keresztül a cél megvalósítható. 
Az ismert feladatokhoz és folyamatokhoz, igazgatási ágakhoz kell meghatározni a 
követelményeket és az értékelés szempontrendszerét is. Azaz mérlegelni kell, hogy adott 
feladat ellátásakor, illetve adott folyamatban milyen mérhető eredményeket lehet 
meghatározni. 
Figyelembe kell venni továbbá azt is, hogy a feladatok, folyamatok mennyiben függnek a 
köztisztviselőktől, az egyes igazgatási területeken dolgozó köztisztviselői csoporttól, illetve a 
hivatal egészétől. 
A szempontrendszer meghatározásánál külön ügyelni kell arra, hogy az egyes köztisztviselők 
tevékenységének milyen irányítási, ellenőrzési, végrehajtási szerepe van adott folyamatban. 
 
A teljesítményértékelés szempontrendszerének olyannak kell lennie, hogy  
- az valóban segítse a köztisztviselőket a saját fejlődésük előmozdítása irányába,  
- hozzájáruljon az adott csoport fejlődéséhez,  
- összességében a hivatali és az önkormányzati célok megvalósítását segítse. 
 
A követelményeket (értékelési szempontokat) úgy kell összeállítani, és szükség esetén 
korrigálni, hogy azok:  
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- a hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők által erkölcsileg, illetve szakmailag is elfogadott 
értékelési szempontok legyenek, 
- illeszkedjenek a hivatal és az önkormányzat változó céljaihoz. 
 
 
9.3. A követelmény meghatározás sorrendje 
 
A követelmények kialakítása, meghatározása során a következő sorrendet kell betartani: 
- először a hivatal egészére, majd 
- az igazgatási területre, csoportra, végül 
- a köztisztviselőre vonatkozóan kell meghatározni a követelményeket. 
Először csak követelmény tervezeteket kell készíteni. 
9.3.1. A hivatal egészére vonatkozó teljesítménykövetelmények meghatározása 
 
A hivatal egészére vonatkozó teljesítménykövetelmények meghatározása olyan 
követelmények megfogalmazásával lehetséges, amely igazodik az önkormányzati és hivatali 
célokhoz, azok elérését szolgálják, segítik. 
A követelmények megfogalmazásánál figyelembe kell venni a hivatal működését befolyásoló 
tényezőket, mint pl.: 
- feladatváltozás,  
- feladatkör bővülés, 
- a feladatellátás során alkalmazandó alapjogszabályok változása, 
- a munkaerő fluktuációja,  
- a köztisztviselői létszám változása stb. 
 
A követelmények megfogalmazásánál kiinduló pontként a hivatallal szemben a korábbi 
évben, években előírt elvárásokat, követelményeket, illetve azok teljesítésének értékelését kell 
figyelembe venni. 
 
A követelményeket, és a követelmények teljesítésének elvárt mértékét, értékét először csak 
tervezet formájában kell elkészíteni. 
 
A tervezetnek tartalmaznia kell a következőket: 
I. részben: A hivatal megnevezését, 
II. részben: Az önkormányzatra és a hivatalra megfogalmazott általános és ágazati célokat,  
III. részben: A hivatal egészére vonatkoztatható tárgyévi teljesítménykövetelményeket. 
 
9.3.2. Az egyes igazgatási területekre vonatozó teljesítménykövetelmények 
meghatározása  
 
Az egyes igazgatási területre vonatkozó csoportos teljesítménykövetelmények 
meghatározásánál figyelembe kell venni a hivatal egészére vonatkozó 
teljesítménykövetelményeknél leírtakat, de azokat az adott igazgatási ágra kell vonatkoztatni. 
 
A követelményeket igazgatási áganként, először csak tervezet formájában kell elkészíteni. 
 
A tervezetnek tartalmaznia kell a következőket: 
I. részben: Az igazgatási ág, csoport megnevezését, 
II. részben: Az önkormányzatra és a hivatalra megfogalmazott általános és ágazati célokat,  
III. részben: Az igazgatási ág egészére vonatkoztatható tárgyévi teljesítménykövetelményeket. 
 
9.3.3. Az egyéni, köztisztviselői teljesítménykövetelmény meghatározása 
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Az egyéni köztisztviselői teljesítménykövetelmények meghatározását igazgatási 
csoportonként kell végezni, figyelembe véve az igazgatási csoportra meghatározott 
követelmény értékeket. 
 
A teljesítménykövetelmény meghatározására kötelezett személy, a köztisztviselővel szemben 
adott évre meghatározott teljesítménykövetelményeket először írásos tervezet formájában 
készíti el. 
 
A tervezetnek tartalmaznia kell a következőket: 
I. részben: A köztisztviselő személyes adatait  
II. részben: A köztisztviselő munkakörét és az adott munkakörre vonatkoztatható általános és 
ágazati célokat,  
III. részben: A tárgyévi teljesítménykövetelményeket. 
 
A tervezetet a szóbeli megbeszélés időpontjáról szóló tájékoztatás mellett átadja a 
köztisztviselőnek. A köztisztviselő számára legalább 5 munkanapot kell biztosítani arra, hogy 
a vele szemben meghatározandó követelményeket megismerje. 
 
A köztisztviselő és a teljesítménykövetelmények meghatározására jogosult személy a 
megbeszélés során: 
- áttekinti a tervezetben található egyes elvárások tartalmát, a követelmény szintek nagyságát, 
indokát, 
- együttesen ellenőrzi, hogy a teljesítménykövetelmények adott köztisztviselővel szemben 
megfelelően objektívek és reálisak legyenek,  
- javasolhatja a feltárt indokok, körülmények miatt a tervezetben szereplő követelmények 
módosítását. 
 
A teljesítménykövetelmény meghatározójának biztosítania kell a megbeszélés nyugodt 
környezetét, valamint azt, hogy a megbeszélés tartalmas legyen, ne csak formális. 
(A teljesítménykövetelmény tervezet megbeszélését célszerű az előző évre vonatkozó 
teljesítményértékelés megbeszélésével összekötni.) 
 
 
9.4. A teljesítménykövetelmények véglegesítése, átadása 
 
A teljesítménykövetelmények véglegesítése fordított szint sorrendben történik, mint a tervezet 
elkészítése. 
 
9.4.1. Az egyéni, köztisztviselői teljesítménykövetelmények véglegesítése 
 
A teljesítménykövetelmények meghatározására a szóbeli megbeszélést követően kerülhet sor. 
A véglegesített teljesítménykövetelmény dokumentumot 3 példányban kell készíteni, ahol 1-1 
példányt kap: 
- a köztisztviselő,  
- a munkáltatói jogkör gyakorlója,  
- az irattár (személyi anyag). 
 
A teljesítménykövetelmény dokumentumának részletes felépítésére vonatkozó előírásokat a 2. 
számú melléklet tartalmazza. 
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III/C 
 

Az értékelés rendje 
 
 
10. Az értékelés rendjének, elveinek meghatározása 
 
E munkaszakaszban gondoskodni kell a következők meghatározásáról: 
- a teljesítménykövetelmények teljesítésének értékelése során milyen értékelési fokozatokat 
kell alkalmazni,  
- melyek az értékeléshez felhasználható információk, és azok forrásai, 
- melyek az értékelés tartalmi, formai elemei, 
- milyen az értékelés módja. 
 
10.1. Az értékelési fokozatok kialakítása 
 
Az értékelési fokozatok kialakítása a teljesítményértékelés feltételrendszerének egyik 
legfontosabb eleme. 
Fontos, hogy az értékelés rendje úgy kerüljön megállapításra, hogy első pillantásra sugallja a 
teljesítmény megítélését. (Helytelen, ha adott követelménysorban egyes követelmények 
teljesítésénél pozitívum kap pl. magas pontszámmal kifejezett értékelést, míg másik 
követelmény esetében – a követelmény nem megfelelő megfogalmazása miatt – negatívum 
kap magas pontot. Így az értékelési folyamat és az összesítés is több nehézségbe ütközik.) 
 
Az értékelés során a legfontosabb szabályok a következők: 
- az adott követelményként meghatározott értékelési szempont könnyen értelmezhető legyen, 
- a követelményekhez adható konkrét értékek az értékelés során lehetőség szerint ugyanazok 
legyenek, az adott értékek jelentéstartalma ne változzon (pl. az 4-es mindig a legjobb, az 0 
mindig a leggyengébb értéket jelentse). 
 
Az értékelési fokozatok alkalmazásának területei 
 
Az értékelési fokozatokat alkalmazni kell 
- teljesítménykövetelmények megadása, illetve 
- a teljesítményértékelés során. 
 
Az értékelési fokozatok használata 
 
A teljesítmények mérésére az ún. osztályozó skálával, értékelési fokozatok alkalmazásával 
történik. 
 
A teljesítményértékelés során állandó, 0-4-ig terjedő értékek kerülnek alkalmazásra. 
 

Értékelési fokozat Hozzárendelt 
értékek 

Kiemelkedő teljesítmény 4 
Átlag feletti teljesítmény 3 

Átlagos teljesítmény 2 
Átlag alatti, fejlesztésre szoruló teljesítmény 1 

Nem kielégítő, fejlesztésre szoruló tevékenység 0 
 
A teljesítménykövetelményeknél alkalmazott értékek 
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A teljesítménykövetelményeket az 0-4 értékfokozatokkal kell megadni azért, hogy a 
teljesítmények a követelményekkel azonos rendszerben legyenek mérhetőek. 
 
Az értékelési szempontok úgy kerülnek meghatározásra, hogy 20 teljesítménycél általánosan, 
minden, a Hivatalban dolgozó köztisztviselőre ugyanaz. Ezek az általános célok egységesen a 
hivatali munka minőségének javítására, a szervezet kultúrájának, és az általános képességek 
fejlesztéséhez szükséges teljesítménycélok. 
 
Ezen felül minden köztisztviselőnek a munkaköréhez kapcsolódóan további 10 
teljesítménycél kerül kijelölésre, ami egyéniesített, a munka jellegéhez kapcsolódik. 
 
Így összesen 30 célmeghatározás kerül rögzítésre, az elérhető maximum pontszám 120 pont. 
Az elért pontok számát 4-el elosztva megkapjuk a köztisztviselő teljesítménymutató számát, 
illetve a hozzá tartozó szöveges minősítést.  
 

Értékelési fokozat Hozzárendelt 
értékek 

Kiemelkedő teljesítmény 25-30 

Átlag feletti teljesítmény 19-24 
Átlagos teljesítmény 13-18 

Átlag alatti, fejlesztésre szoruló teljesítmény 7-12 
Nem kielégítő tevékenység 1-6 

 
Az elért pontszám egyenlő azzal a százalékkal, amennyivel a köztisztviselő illetményét az 
adott évre el lehet téríteni, illetve ami alapján a szakmai munka értékelését meg lehet tenni.  
 
A szakmai munka értékelése során ez egyéni kiemelt bért akkor lehet felfelé módosítani, ha a 
kolléga kiemelkedő teljesítményt ért el, de akkor is a vezetők döntése, hiszen a személyi 
kiemelt illetmény önmagában a munka minőségének és a teljesítménynek az elismerése. Így 
tehát a kiemelkedő teljesítmény a személyi illetmény emelésének szükséges, de nem 
elégséges feltétele.   
 
10.2. Az értékeléshez felhasználható információk és forrásaik 
 
Az értékelés során – a szubjektivitás kiküszöbölése érdekében – minél több tényszerű elemre 
kell támaszkodni. Ehhez fel kell használni a hivatalban keletkezett, illetve ott rendelkezésre 
álló, illetve előállítható dokumentumokat, adatokat. 
Az értékelés előtt össze kell gyűjteni minden felhasználható információt, adatot, mivel ezáltal 
lehet megalapozott, tényszerű értékelést készíteni.  
Az értékeléshez felhasznált információk és forrásaik alkalmazásának lehetőségét, 
szükségességét az értékelés szintje határozza meg: egyén szintjén az egyénhez közvetlenül 
kapcsolható információkat lehet figyelembe venni. 
 
10.2.1. Az általánosan felhasználható információk és forrásaik 
 
Az általánosan felhasználható információk és forrásaik alkalmazhatósága elsősorban attól 
függ, hogy milyen szintű értékelésről van szó. 
 
Egyéni értékeléseknél felhasználható információk 
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Az egyéni értékelésnél felhasználható információk: 
- munkaköri leírások,  
- beszámolók, beszámoltatások,  
- elintézett ügyiratok, 
- az elintézetlen ügyiratok, 
- leterheltség vizsgálatok eredményei, 
- a köztisztviselővel kapcsolatos ügyfél észrevételek (panaszok, elégedettség), 
- köztisztviselővel kapcsolatos képviselő-testületi, bizottsági észrevételek, 
- közvetlenül a köztisztviselő munkájához kötődő hivatalos szervektől érkező észrevételek, 
- belső ellenőrzési megállapítások,  
- folyamatba épített előzetes és utólagos vezetői ellenőrzés (FEUVE) során tapasztaltak, 
- vezető észrevételei, feljegyzései, 
- fegyelmi eljárások stb. 
 
 
Alkalmazandó statisztikák, információk 
 
Az egyes felhasználható információkra és forrásokra vonatkozó előírások azért kerülnek 
meghatározásra, hogy az információ előállítása évek között egységes rendszerben történjen. 
 
A statisztikák köre: 
- ügyiratforgalom statisztika, 
- ügyfél észrevétel nyilvántartás, 
- képviselő-testületi, Bizottsági észrevétel nyilvántartás,  
- hivatalos szervektől érkező észrevételek nyilvántartása, 
- egyéb gyűjtött információk, statisztikák. 
 
Az értékeléshez felhasználható információk tekintetében a jegyző felelős az információ 
határidőre történő előállításáért. 
 
10.3. A köztisztviselők önértékelése 
 
A munkáltatói jogkör gyakorlója a köztisztviselőt a köztisztviselő teljesítményértékelésének 
tervezett időpontja előtt önértékelésre kéri fel. 
A köztisztviselő az önértékelését a részére rendelkezésre állított nyomtatványon készíti el, és 
a megadott határidőre átadja az értékelést végzőnek. 
A nyomtatványnak meg kell felelnie az azonosíthatósági követelményeknek, és tartalmaznia 
kell a meghatározott teljesítmény követelményeket, valamint az önértékelésre vonatkozó 
helyet. 
 
10.4. A köztisztviselő értékelésének tervezete 
 
A munkáltatói jogkör gyakorlója az értékelés tervezete összeállításakor figyelembe veszi a 
köztisztviselő önértékelését, jelentősen eltérő vélemény esetében bizonyítékokat, igazolásokat 
keres az értékelése alátámasztására. 
 
Az értékelés összesítésekor a köztisztviselő teljesítményét nem csak önmagában, hanem a 
köztisztviselő korábbi teljesítményei, valamint a vele szemben támasztott követelményekhez 
viszonyítva állapítja meg, meghatározva a fejlesztendő területeket, illetve kiemelve a 
köztisztviselő erősségeit. 
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A teljesítmény értékelés tervezetnek (a követelményekkel szinkronban) tartalmaznia kell a 
következőket: 
I. rész: A köztisztviselő személyes adatai 
II. rész: A köztisztviselő munkaköre és az általános és az ágazati célok 
III. rész: Teljesítménykövetelmények, és a követelmények értékelése 
IV. rész: Az értékelés összegzése 
 
A teljesítményértékelés tervezetet a munkáltatói jogkör gyakorlója köteles átadni az értékelt 
köztisztviselőnek. Az értékelés tervezetet legalább az értékelés szóbeli megbeszélésének 
kitűzött napja előtt 2 munkanappal át kell adni, lehetőséget biztosítva a köztisztviselőnek arra, 
hogy a munkáltatója értékelését átgondolhassa, érveket kereshessen, bizonyítékokat szerezzen 
véleménye igazolására. 
 
A köztisztviselő és a teljesítményértékelés elkészítésére jogosult személy a köztisztviselőre 
vonatkozó teljesítményértékelés megbeszélése során: 
- gondoskodik a megbeszéléshez szükséges nyugodt környezet biztosításáról és fenntartásáról,  
- ismerteti a teljesítményértékelését, az értékelése során felhasznált információk körét,  
- lehetőséget ad arra, hogy a köztisztviselő előadja saját álláspontját, nézetét az értékeléssel 
kapcsolatban,  
- megváltoztathatja az értékelés tervezetben foglaltakat. 
 
Az értékelő megbeszélés célja, hogy  
- az egyén: 

� feltárhassa személyes fejlődésére vonatkozó elképzeléseit,  
� ismertesse azokat a pontokat, melyekben segítségre szorul (értve ezalatt a 
kollégák segítségét, továbbképzési igényt stb.), 
� véleményezheti a teljesítményére vonatkozó értékelést, 

- az értékelő: 
� javaslatot tegyen a következő évi teljesítménykövetelményekre,  
� megfogalmazza a továbbfejlődés irányát, a fejlődés következő lépését. 

 
Az értékelő megbeszélés tapasztalatait a végleges írásbeli értékelésre fel kell vezetni. 
 
10.5. A teljesítményértékelés véglegesítése, átadása 
 
A teljesítményértékelések véglegesítéséről a munkáltatói jogkör gyakorlója a szóbeli 
megbeszélés után gondoskodik. 
 
A véglegesített teljesítményértékelést három példányban kell elkészíteni, melyből egy 
példány  
- a köztisztviselőé, 
- a munkáltatói jogkör gyakorlójáé, illetve az értékelőé,  
- az irattáré, ahol a személyi anyagok közé kerül. 
 
Az értékelés részletes tartalmi követelményeit az 5. számú melléklet tartalmazza. 
 
10.6. A teljesítményértékelések szintenkénti elkészítése 
 
Az egyéni teljesítményértékelések alapján a jegyzőnek gondoskodnia kell a 
teljesítményértékelés elkészítéséről. 
Az összesítés mutatja meg, hogy az egyes igazgatási ágakat képviselő köztisztviselői 
csoportok, illetve összességében a hivatal valamennyi köztisztviselője hogyan teljesítette a 
csoportjára, illetve a hivatalra vonatkozó követelményeket. 
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IV. rész 
 

A teljesítményértékelés sajátosságai 
 
 
A teljesítményértékelési folyamat az egyes munkakörök, illetve igazgatási ágak szerint mutat, 
mutathat eltérést. 
 
 
11. A jegyző, illetve a jegyzők csoportjának teljesítményértékelése 
 
A jegyző teljesítményértékelésének olyannak kell lennie, hogy segítségével a polgármester, 
illetve tájékoztatása alapján a képviselő-testület 
- képet alkothasson a jegyző hivatalt irányító szakmai tevékenységről,  
- megismerje a jegyző tevékenységének minőségét,  
- áttekintse az önkormányzat egyes célkitűzéseit és e vonatkozásban a jegyző által elért 
eredményeket,  
- megalapozott munkáltatói döntést hozhasson. 
 
A teljesítménykövetelmény meghatározása, átadása 
A jegyző teljesítménykövetelményének kialakításáról a polgármester határoz, de kikéri a 
jegyző véleményét is. 
A teljesítménykövetelmény átadásra kerül a jegyző részére. 
 
A jegyzőnél az értékelést a következő főbb szempontok alapján kell végezni: 
- az önkormányzatra vonatkozó átfogó célkitűzésekhez kapcsolódó 
teljesítménykövetelmények, 
- az egyes, az önkormányzat által ellátott feladatokra, tevékenységekre vonatkozó 
célkitűzések, 
- a hivatali ügyintézéshez kapcsolódó teljesítménykövetelmények, 
- az adóztatással kapcsolatos teljesítménykövetelmények, 
- az ellenőrzéshez kapcsolódó teljesítménykövetelmények,  
- az önkormányzati feladatellátást segítő tevékenységgel kapcsolatos 
teljesítménykövetelmények, 
- eseti célkitűzésekkel kapcsolatos teljesítmények. 
 
A jegyző számára a főbb követelmények alapján, azok részletezéseként részszempontokat is 
meg kell adni. Az egyes részszempontoknak ki kell terjednie az adott főbb szempontok 
lényegi elemeire, hogy általa a fő szempont kellő megítélésre kerüljön. 
 
Az értékelés menete: 
- az önértékelés elkészítése, 
- a részletes értékelés eredményei alapján a jegyző teljesítmény-értékelésének elkészítése, 
- az értékelés átadása, 
- az értékelés szóbeli megbeszélése, 
- az értékelés véglegesítése, átadása. 
 
12. A köztisztviselők teljesítményértékelése 
 
A köztisztviselők részére meghatározott teljesítménykövetelményeknek olyanoknak kell 
lenniük, melyek: 
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- az önkormányzat által meghatározott célokhoz kapcsolódnak, annak megvalósítását 
szolgálják, 
- figyelembe veszik a polgármester által a jegyző számára meghatározott 
teljesítménykövetelmények teljesítéséhez szükséges elvárásokat, s azok teljesítését szolgálják, 
- figyelembe veszik a hivatalra, megállapított teljesítménykövetelményeket,  
- konkrét elvárásokat fogalmaznak meg. 
 
A teljesítménykövetelmény meghatározása, átadása 
A köztisztviselők teljesítménykövetelményének kialakítását a jegyző, illetve az általa 
felhatalmazott személy átruházott hatáskörben végzi. 
 
A teljesítménykövetelmények megadása, és az értékelés a köztisztviselők esetében is a 
számon kérhető feladatokon keresztül lehetséges. 
A köztisztviselő munkaköri leírását úgy kell elkészíteni, hogy abban benne legyenek a 
számon kérhető feladatok. 
 
Az egyéni teljesítménykövetelmények meghatározásánál figyelembe kell venni a 
köztisztviselő: 
- munkakörét, 
- tapasztalatait,  
- a munkában eltöltött idejét is. 
 
Az egyes köztisztviselőknél az értékelést a jegyzőnél meghatározott főbb szempontok alapján 
kell végezni úgy, hogy a megadott szempontok a köztisztviselő munkakörének, igazgatási 
területének sajátosságai szerint eltérő hangsúlyt kapjon. (Ha a köztisztviselő valamely főbb 
szemponthoz kapcsolódó területre vonatkozóan munkavégzésre nem köteles, a szempont el is 
hagyható.) 
 
Az értékelés menete: 
- az önértékelés elkészítése, 
- a részletes értékelés eredményei alapján a köztisztviselő teljesítményértékelésének 
elkészítése, 
- az értékelés átadása, 
- az értékelés szóbeli megbeszélése, 
- az értékelés véglegesítése, átadása. 
 

V. rész 
 

A nyomtatványok előállítása 
 
 
A teljesítményértékelés zökkenőmentes lebonyolítása érdekében el kell készíteni az értékelés 
során használandó nyomtatványok körét, így: 
- a teljesítménykövetelmény nyomtatványokat,  
- a teljesítményértékelési formanyomtatványokat,  
- az egyéni, illetve a csoport értékelések összesítésére alkalmas nyomtatványokat. 
 
A nyomtatványokat a jegyző esetében a polgármester, a többi köztisztviselő esetében a jegyző 
hagyja jóvá. 
A jóváhagyott nyomtatványokból egy-egy példányt az adott évi teljesítménykövetelmény 
dokumentumok között meg kell őrizni. 
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VI. rész 
 

A teljesítményértékelés nyilvánossága, tájékoztatási feladatok 
 
 
13. A teljesítményértékelés nyilvánossága 
 
A teljesítményértékelés: 
- egyes elemei a teljes nyilvánosság mellett zajlanak, míg 
- más elemei bizalmasan kezelendőek. 
 
A teljesítményértékelés során bizalmasan kezelendő területek 
 
Az egyén teljesítménykövetelményei, valamint teljesítményértékelése, bele értve az 
önértékelését is bizalmasan kezelendő. 
Az egyéni szinten készült teljesítményértékelések nem nyilvánosak, azokról csak az értékelő, 
a munkáltatói jogkör gyakorlója, az értékelt személy, illetve jegyző esetében a képviselő-
testület szerezhet tudomást.  
 
A teljesítményértékelés során nyilvánosan kezelendő területek 
 
Az egy adott igazgatási területen dolgozó köztisztviselők csoportos szintre, illetve a hivatali 
szintre összesített teljesítményértékelés eredménye nyilvános, ahhoz mindenki hozzáférhet. 
Az összesítéseket úgy kell elkészíteni, hogy az személyiségi jogokat ne sértsen, tehát az 
adatok egyértelműen ne lehessenek hozzárendelhetőek konkrét személyhez. 
 
A csoportos és az intézményi szintű: 
- teljesítménykövetelményeket, illetve teljesítményértékeléseket, valamint 
- az intézményi szintű értékeléshez felhasznált statisztikákat 
közzé lehet tenni a Hivatal, Önkormányzat honlapján. 
 
 
14. Tájékoztatási feladatok 
 
A tájékoztatási feladatok eltérőek a jegyző, és az egyéb köztisztviselő tekintetében. 
 
A jegyző tekintetében a polgármester feladata, hogy a képviselő-testületet tájékoztassa a 
jegyző által elvégzett munka milyenségéről, a teljesítménykövetelményeknek való 
megfelelősségéről. 
A köztisztviselők tekintetében a jegyző feladata, hogy a polgármestert tájékoztassa a 
köztisztviselők igazgatási területenként meghatározott csoportos, valamint a hivatali szintre 
összesített értékeléséről. 
 
 

VII. rész 
 

A teljesítményértékelés eredményeinek hasznosítása  
 
 
15. A jegyző teljesítményértékelésének hasznosítása 
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A polgármester a jegyző illetményét a személyi juttatások előirányzatán belül, a jegyző 
szakmai munkájának értékelése alapján alapilletményét legfeljebb 30 %-kal megemelheti, 
vagy legfeljebb 20 %-kal csökkentett mértékben állapíthatja meg. 
 
Ha a köztisztviselő alapilletménye a korábbi teljesítményértékelés(ek) miatt már csökkent 
összegben került megállapításra, legfeljebb további 20 %-kal csökkenthető. 
 
A polgármester a jegyző részére a teljesítményértékelés alapján személyi illetményt is 
megállapíthat.  
 
 
16. A köztisztviselők teljesítményértékelésének hasznosítása 
 
A jegyző át nem ruházható hatáskörében, a megállapított személyi juttatások előirányzatán 
belül a szakmai munkája értékelése alapján a köztisztviselő besorolása szerinti fizetési 
fokozathoz tartózó alapilletményét legfeljebb 30 %-kal megemelheti, vagy legfeljebb 20 %-
kal csökkentett mértékben állapíthatja meg. 
 
Ha a köztisztviselő alapilletménye a korábbi teljesítményértékelés(ek) miatt már csökkent 
összegben került megállapításra, legfeljebb további 20 %-kal csökkenthető. 
 
A jegyző a hivatalnál a teljesítményértékeléssel alátámasztott, kimagasló teljesítményt nyújtó 
köztisztviselőnek a köztisztviselők jogállásáról szóló törvényben meghatározott 
illetményrendszerre vonatkozó szabályoktól eltérő személyi illetményt állapíthat meg. 
A személyi illetmény az éves költségvetésben megállapított létszám legfeljebb 20 %-áig 
terjedhet. 
 

VIII. rész 
 

Egyéb rendelkezések 
 
 
17. Határidők 
 
A teljesítményértékeléssel kapcsolatos feladatok ellátási határidejét a feladatok adott évi 
konkrét ütemezését a jegyző készíti el. 
Az ütemtervet a szabályzat mellékleteként kell kezelni. 
 
18. Hatályba lépés 
 
 
Jelen szabályzat 2010. január 10. nap lép hatályba, rendelkezéseit először a 2010. évi 
teljesítményértékelésnél kell alkalmazni. 
 
 
Kelt.: Újhartyán, 2010. január 6. 
 
 
 ...............................................  
 jegyző 
 
 



103 

Mellékletek: 
 
1. számú melléklet: A teljesítményértékelő lap 
 
2. számú melléklet: Teljesítményértékelési ütemterv 
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1. számú melléklet 
 
 
 

II. Teljesítményértékelő lap 

I. SZEMÉLYI RÉSZ 

 Az értékeltre és az értékelőre vonatkozó alapadatok az értékelés évében 
az értékelt köz- 
tisztviselő neve/ 
születési dátuma 

 

lakcíme beosztása  értékelő vezető neve beosztása 

          

     

  
 

 
Értékelések 

 
Megjegyzés 

Az értékelt 
köztisztviselő 

(dátum; aláírás) 

Az értékelő vezető 
(dátum; aláírás) 

 

 Célmeghatározó 
megbeszélés igazolása 

 A kiemelt 
célokat/feladatokat és a 
fejlesztési célokat 
megismertem, illetve 
megismertettem 

      
  

 Féléves áttekintő 
megbeszélés igazolása 

 A féléves áttekintő 
megbeszélés megtörtént 

      
  

 Év végi értékelő 
megbeszélés igazolása 

 A köztisztviselő az 
értékelést átnézte, és az 
értékelő lap kivonatát 
átvette 

 Az értékelő vezető 
értékelését 
elfogadom 

    
  

     Az értékeléssel 
kapcsolatban 
észrevételt teszek 

    
  

II. CÉLMEGHATÁROZÁS 

 sor- 
szám 

A köztisztviselő általános és többlet céljai/feladatai 

1.   

2.   

3.   

4.   

5.  

6.   

7.  

8.  
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 sor- 
szám 

A köztisztviselő munkaköréhez kötött célok 

 1.   

 2.   

 3.   

 4.   

 5.   

6.   

7.  

8.  

9.  

10.  

 
 
 
 
 
 
........................................................  ........................................................  
         értékelt köztisztviselő aláírása               értékelő vezető aláírása
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III/A.  A CÉLKIT ŰZÉSEK TELJESÜLÉSÉNEK ÉRTÉKELÉSE (VEZETŐ PÉLDÁNYA) 

Teljesítményértékelés pontozása kompetencia szintekkel kifejezve: 
Kivételes kompetencia szint 4 pont, 
Magas kompetencia szint 3 pont, 
Jó kompetencia szint 2 pont, 
Megfelelő kompetencia szint 1 pont, 
Kompetenciát fejleszteni szükséges 0 pont. 
 

sor- 
szám 

A köztisztviselő általános és többlet céljai/feladatai Az értékelt tölti ki A vezető tölti ki 

1.  4 – 3 – 2 – 1 - 0 4 – 3 – 2 – 1 - 0 

2.  4 – 3 – 2 – 1 - 0 4 – 3 – 2 – 1 - 0 

3.  4 – 3 – 2 – 1 - 0 4 – 3 – 2 – 1 - 0 

4.  4 – 3 – 2 – 1 - 0 4 – 3 – 2 – 1 - 0 

5.  4 – 3 – 2 – 1 - 0 4 – 3 – 2 – 1 - 0 

6.  4 – 3 – 2 – 1 - 0 4 – 3 – 2 – 1 - 0 

7.  4 – 3 – 2 – 1 - 0 4 – 3 – 2 – 1 - 0 

8.  4 – 3 – 2 – 1 - 0 4 – 3 – 2 – 1 - 0 

9.  4 – 3 – 2 – 1 - 0 4 – 3 – 2 – 1 - 0 

10.  4 – 3 – 2 – 1 - 0 4 – 3 – 2 – 1 - 0 

11.  4 – 3 – 2 – 1 - 0 4 – 3 – 2 – 1 - 0 

12.  4 – 3 – 2 – 1 - 0 4 – 3 – 2 – 1 - 0 

13.  4 – 3 – 2 – 1 - 0 4 – 3 – 2 – 1 - 0 

14.  4 – 3 – 2 – 1 - 0 4 – 3 – 2 – 1 - 0 

15.  4 – 3 – 2 – 1 - 0 4 – 3 – 2 – 1 - 0 
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16.  4 – 3 – 2 – 1 - 0 4 – 3 – 2 – 1 - 0 

17.  4 – 3 – 2 – 1 - 0 4 – 3 – 2 – 1 - 0 

18.  4 – 3 – 2 – 1 - 0 4 – 3 – 2 – 1 - 0 

19.  4 – 3 – 2 – 1 - 0 4 – 3 – 2 – 1 - 0 

20.  4 – 3 – 2 – 1 - 0 4 – 3 – 2 – 1 - 0 

  
 
 
 
 
 sor- 
szám 

A köztisztviselő munkaköréhez kötött célok Az értékelt tölti ki A vezető tölti ki 

 1.  4 – 3 – 2 – 1 - 0 4 – 3 – 2 – 1 - 0 

 2.  4 – 3 – 2 – 1 - 0 4 – 3 – 2 – 1 - 0 

 3.  4 – 3 – 2 – 1 - 0 4 – 3 – 2 – 1 - 0 

 4.  4 – 3 – 2 – 1 - 0 4 – 3 – 2 – 1 - 0 

 5.  4 – 3 – 2 – 1 - 0 4 – 3 – 2 – 1 - 0 

6.  4 – 3 – 2 – 1 - 0 4 – 3 – 2 – 1 - 0 

7.  4 – 3 – 2 – 1 - 0 4 – 3 – 2 – 1 - 0 

8.  4 – 3 – 2 – 1 - 0 4 – 3 – 2 – 1 - 0 

9.  4 – 3 – 2 – 1 - 0 4 – 3 – 2 – 1 - 0 

10.  4 – 3 – 2 – 1 - 0 4 – 3 – 2 – 1 - 0 

 
 
........................................................  ...........................................................  
         értékelt köztisztviselő aláírása                 értékelő vezető aláírása 
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III/B.  A CÉLKIT ŰZÉSEK TELJESÜLÉSÉNEK ÉRTÉKELÉSE (ÉRTÉKELT PÉLDÁNYA) 
 
Teljesítményértékelés pontozása kompetencia szintekkel kifejezve: 
Kivételes kompetencia szint 4 pont, 
Magas kompetencia szint 3 pont, 
Jó kompetencia szint 2 pont, 
Megfelelő kompetencia szint 1 pont, 
Kompetenciát fejleszteni szükséges 0 pont. 
 

sor- 
szám 

A köztisztviselő általános és többlet céljai/feladatai Az értékelt tölti ki A vezető tölti ki 

1.  4 – 3 – 2 – 1 - 0 4 – 3 – 2 – 1 - 0 

2.  4 – 3 – 2 – 1 - 0 4 – 3 – 2 – 1 - 0 

3.  4 – 3 – 2 – 1 - 0 4 – 3 – 2 – 1 - 0 

4.  4 – 3 – 2 – 1 - 0 4 – 3 – 2 – 1 - 0 

5.  4 – 3 – 2 – 1 - 0 4 – 3 – 2 – 1 - 0 

6.  4 – 3 – 2 – 1 - 0 4 – 3 – 2 – 1 - 0 

7.  4 – 3 – 2 – 1 - 0 4 – 3 – 2 – 1 - 0 

8.  4 – 3 – 2 – 1 - 0 4 – 3 – 2 – 1 - 0 

9.  4 – 3 – 2 – 1 - 0 4 – 3 – 2 – 1 - 0 

10.  4 – 3 – 2 – 1 - 0 4 – 3 – 2 – 1 - 0 

11.  4 – 3 – 2 – 1 - 0 4 – 3 – 2 – 1 - 0 

12.  4 – 3 – 2 – 1 - 0 4 – 3 – 2 – 1 - 0 

13.  4 – 3 – 2 – 1 - 0 4 – 3 – 2 – 1 - 0 

14.  4 – 3 – 2 – 1 - 0 4 – 3 – 2 – 1 - 0 

15.  4 – 3 – 2 – 1 - 0 4 – 3 – 2 – 1 - 0 

  



109 

 
 
 
 
 sor- 
szám 

A köztisztviselő munkaköréhez kötött célok Az értékelt tölti ki A vezető tölti ki 

 1.  4 – 3 – 2 – 1 - 0 4 – 3 – 2 – 1 - 0 

 2.  4 – 3 – 2 – 1 - 0 4 – 3 – 2 – 1 - 0 

 3.  4 – 3 – 2 – 1 - 0 4 – 3 – 2 – 1 - 0 

 4.  4 – 3 – 2 – 1 - 0 4 – 3 – 2 – 1 - 0 

 5.  4 – 3 – 2 – 1 - 0 4 – 3 – 2 – 1 - 0 

6.  4 – 3 – 2 – 1 - 0 4 – 3 – 2 – 1 - 0 

7.  4 – 3 – 2 – 1 - 0 4 – 3 – 2 – 1 - 0 

8.  4 – 3 – 2 – 1 - 0 4 – 3 – 2 – 1 - 0 

9.  4 – 3 – 2 – 1 - 0 4 – 3 – 2 – 1 - 0 

10.  4 – 3 – 2 – 1 - 0 4 – 3 – 2 – 1 - 0 

 
 
........................................................  ...........................................................  
          értékelt köztisztviselő aláírása   értékelő vezető aláírása 
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III/C.  A CÉLKIT ŰZÉSEK TELJESÜLÉSÉNEK ÉRTÉKELÉSE – ÖSSZESÍTETT ÉRTÉKELÉS 

Teljesítményértékelés pontozása kompetencia szintekkel kifejezve: 
Kivételes kompetencia szint 4 pont, 
Magas kompetencia szint 3 pont, 
Jó kompetencia szint 2 pont, 
Megfelelő kompetencia szint 1 pont, 
Kompetenciát fejleszteni szükséges 0 pont. 
 

sor- 
szám 

A köztisztviselő általános és többlet céljai/feladatai Összesített értékelés  

1.  4 – 3 – 2 – 1 - 0  

2.  4 – 3 – 2 – 1 - 0  

3.  4 – 3 – 2 – 1 - 0  

4.  4 – 3 – 2 – 1 - 0  

5.  4 – 3 – 2 – 1 - 0  

6.  4 – 3 – 2 – 1 - 0  

7.  4 – 3 – 2 – 1 - 0  

8.  4 – 3 – 2 – 1 - 0  

9.  4 – 3 – 2 – 1 - 0  

10.  4 – 3 – 2 – 1 - 0  

11.  4 – 3 – 2 – 1 - 0  

12.  4 – 3 – 2 – 1 - 0  

13.  4 – 3 – 2 – 1 - 0  

14.  4 – 3 – 2 – 1 - 0  

15.  4 – 3 – 2 – 1 - 0  
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16.  4 – 3 – 2 – 1 - 0  

17.  4 – 3 – 2 – 1 - 0  

18.  4 – 3 – 2 – 1 - 0  

19.  4 – 3 – 2 – 1 - 0  

20.  4 – 3 – 2 – 1 - 0 ∑∑∑∑:  

  
 
 
 
 
 sor- 
szám 

A köztisztviselő munkaköréhez kötött célok Összesített értékelés  

 1.  4 – 3 – 2 – 1 - 0  

 2.  4 – 3 – 2 – 1 - 0  

 3.  4 – 3 – 2 – 1 - 0  

 4.  4 – 3 – 2 – 1 - 0  

 5.  4 – 3 – 2 – 1 - 0  

6.  4 – 3 – 2 – 1 - 0  

7.  4 – 3 – 2 – 1 - 0  

8.  4 – 3 – 2 – 1 - 0  

9.  4 – 3 – 2 – 1 - 0  

10.  4 – 3 – 2 – 1 - 0 ∑∑∑∑: 

 
 
........................................................  ...........................................................  
         értékelt köztisztviselő aláírása                   értékelő vezető aláírása



 

 

IV. KOMPLEX ÉRTÉKELÉS 
 
Adható pontérték:.................................................  
 
Kialakult pontérték:..............................................  
 
Értékelés %-ban kifejezve:...................................  
 
 
A vezető komplex értékelése írásban (mit, hogyan, fejlesztés): 
 
.................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................  

.................................................................................................................................................................................  

.................................................................................................................................................................................  

.................................................................................................................................................................................  

.................................................................................................................................................................................  

.................................................................................................................................................................................  

.................................................................................................................................................................................  

.................................................................................................................................................................................  

 
Az értékelt köztisztviselő észrevételei, megjegyzései az értékeléssel kapcsolatban: 
 
.................................................................................................................................................................................  

.................................................................................................................................................................................  

.................................................................................................................................................................................  

.................................................................................................................................................................................  

.................................................................................................................................................................................  

.................................................................................................................................................................................  

.................................................................................................................................................................................  

.................................................................................................................................................................................  

.................................................................................................................................................................................  

 



 

 

V. TELJESÍTMÉNYCÉLOK KÖVETKEZŐ ÉVRE 
 
Az értékelő vezető javaslatai: 
 
.................................................................................................................................................................................  

.................................................................................................................................................................................  

.................................................................................................................................................................................  

.................................................................................................................................................................................  

.................................................................................................................................................................................  

.................................................................................................................................................................................  

.................................................................................................................................................................................  

 
A köztisztviselő elképzelései, javaslatai: 
 
.................................................................................................................................................................................  

.................................................................................................................................................................................  

.................................................................................................................................................................................  

.................................................................................................................................................................................  

.................................................................................................................................................................................  

.................................................................................................................................................................................  

.................................................................................................................................................................................  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
................................................................... ...................................................................  
          értékelt köztisztviselő aláírása                  értékelő vezető aláírása 
 
 
 

 

 

 
 
 
 



 

 

3. számú melléklet 
Teljesítményértékelési ütemterv 

 
 

Feladat megnevezése Határidő Felelős 
A teljesítménykövetelmények meghatározásának 
alapjául szolgáló célok meghatározására 
vonatkozó Képviselő-testületi előterjesztés és 
határozati javaslat elkészítése a korábbi 
teljesítményértékelések alapján 

november 15. 

Jegyző 

Az előkészített előterjesztés és határozati javaslat 
testület elé terjesztése 

november 30. 
polgármester 

A jegyző teljesítménykövetelmény tervezetének 
meghatározása 

november 15. 
polgármester 

A jegyző teljesítménykövetelmény tervezetének 
átadása és megbeszélése 

november 30. 
polgármester, jegyző 

A jegyző teljesítménykövetelményének 
véglegesítése 

december 5. 
polgármester 

A hivatali szintű teljesítménykövetelmény 
tervezet összeállítása 

november 30. 
jegyző 

Az egyéni teljesítménykövetelmény tervezetének 
meghatározása  

december 15. 
jegyző 

Az egyéni teljesítménykövetelmények átadása és 
megbeszélése 

december 15. jegyző, 
köztisztviselő 

Az egyéni teljesítménykövetelmények 
véglegesítése 

december 17. 
jegyző 

Az egyéni szintű teljesítményértékelés 
érdekében a köztisztviselő önértékelésre való 
felkérése 

november 15. 
jegyző 

A jegyző önértékelésének elkészítése november 15. jegyző 
A köztisztviselő önértékelések elkészítése november 20. köztisztviselők 
A jegyző teljesítményértékelés tervezetének 
elkészítése, átadása 

november 20. 
polgármester 

A jegyző teljesítményértékelésének 
megbeszélése 

november 30. 
polgármester, jegyző 

A jegyző teljesítményértékelésének 
véglegesítése, átadása 

november 30. 
polgármester 

   
 

A jegyző teljesítményértékeléséről a képviselő-
testület tájékoztatása 

január 30. 
polgármester 

A köztisztviselők teljesítményértékelés 
tervezetének elkészítése, átadása 

december 15. 
jegyző 

A köztisztviselők teljesítményértékelésének 
megbeszélése 

december 15. jegyző,  
köztisztviselő 

A köztisztviselők teljesítményértékelésének 
véglegesítése, átadása 

december 15. 
jegyző 

 



 

 

 
6. számú függelék 

 
Vagyonnyilatkozat kezelésről szóló szabályzat 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Vagyonnyilatkozat kezeléséről szóló  
Szabályzat 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
A polgármester és Önkormányzati képviselők vagyonnyilatkozat - kezelési 

szabályzata 
 
 

I. 
 

A polgármesteri és a képviselői vagyonnyilatkozat tételi kötelezettséggel kapcsolatos 
iratkezelők személyes felelőssége az alábbiak szerint kerül meghatározásra.   
 
a) A polgármester, alpolgármester és a képviselők vagyonnyilatkozatának átvételére a 
Vagyonnyilatkozatokat vizsgáló bizottság jogosult, az adminisztratív feladatokat a jegyző 
látja el.   
 
b) A vagyonnyilatkozatokat átvenni - az Ügyirat kezelési szabályzat szerint - lezárt borítékban   
lehet. Az átvételről igazolást kell kiadni az átadónak.   
 
c) A vagyonnyilatkozattal kapcsolatos adatok védelméért, az adatkezelés jogszerűségért a   
Vagyonnyilatkozatokat vizsgáló bizottság a felelős.   
 
d) A vagyonnyilatkozattal kapcsolatos iratokkal összefüggő adatok kezelésért:   
- a vagyonnyilatkozatokat vizsgáló bizottság  
- a jegyző,  
- a polgármester, alpolgármester, képviselő saját, valamint hozzátartozóinak 
vagyonnyilatkozata tekintetében tartozik felelőséggel.   
 
1. A Vagyonnyilatkozatokat vizsgáló bizottság felel:  
 
A vagyonnyilatkozattal összefüggő adatok védelmére és kezelésére vonatkozó szabályok,   
valamint az e szabályzatban rögzített előírások megtartásáért.   
 
2. A jegyző felelőssége gondoskodni arról, hogy az iratok kezelése megfeleljen az e   
szabályzatban előírtaknak, valamint a jogszabályi rendelkezések tartalmának.   
 
3. A polgármester, alpolgármester és a képviselő felel azért, hogy az általa bejelentett adatok   
hitelesek, pontosak, teljesek és aktuálisak legyenek. Felelősek továbbá azért, hogy a 
hozzátartozói vagyonnyilatkozattal kapcsolatos nyomtatványok a hozzátartozókhoz 
eljussanak, illetve a kitöltött nyomtatványok az átvételre jogosult részére átadásra kerüljenek.   
 
 

II. 
A vagyonnyilatkozat kezelése 

 
A vagyonnyilatkozat kezelése, őrzése irattározása a jegyző feladata. Az iratok őrzését,   
védelmét, csak külön zárt, égéskésleltető lemez szekrényben kell biztosítani a Polgármesteri   
Hivatal Irattárában. Az iratmegőrző szekrény kulcsát a Jegyző kezeli.   



 

 

 
A vagyonnyilatkozatokról és az ezzel kapcsolatban keletkezett iratokról külön bizottsági   
nyilvántartást kell vezetni. A nyilvántartásnak tartalmaznia kell:  
- a vagyonnyilatkozat - tételre kötelezett nevét,  
- a hozzátartozói vagyonnyilatkozat esetében azok számát,  
- az átvett és továbbított iratok megnevezését, időpontját.  
 

 
III. 

A vagyonnyilatkozatot tartalmazó iratokba a betekintés, eljárás szabályai 
 

1.) A Vagyonnyilatkozatokat kezelő bizottság: teljes körűen betekinthet az iratokba, beleértve 
az azonosító adatokat,   
valamint a hozzátartozói iratokat is, de csak ellenőrzés céljából.   
 
2.) A polgármesteri, alpolgármesteri és képviselői vagyonnyilatkozatot tartalmazó iratokba   
bárki, a nyilatkozaton feltüntetett azonosító adatok kivételével.     
 
3.) A hozzátartozó vagyonnyilatkozata nem nyilvános, abba csak a Vagyonnyilatkozatokat 
vizsgáló bizottság tagjai tekinthetnek be ellenőrzés céljából.   
 
 

IV. 
Vagyonnyilatkozattal kapcsolatos ellenőrzési eljárás 

 
A polgármesteri, alpolgármesteri, képviselői vagyonnyilatkozat megtekintését bárki 
kezdeményezheti. A kezdeményezést írásban kell megtenni a Vagyonnyilatkozatokat vizsgáló 
elnökénél. A Vagyonnyilatkozatokat vizsgáló bizottság eljárására a képviselő-testületi zárt 
ülésre vonatkozó szabályokat kell alkalmazni.   
 
A Vagyonnyilatkozatokat vizsgáló bizottság és az érintett nyilatkozattevő közösen - a 
sértetlenségi nyilatkozat megtétele után - felbontja a lezárt nyilatkozatot és a Polgármesteri 
Hivatal hivatalos helyiségében - folyamatos jelenlétük mellett - átadja:  
- a teljes betekintésre jogosultnak vagy  
- azonosító adat nélküli kivonatot készít és átadja a kérelmező részére, mely tényről 
jegyzőkönyvet kell felvenni.   
 
Mind a polgármesteri, alpolgármesteri, képviselői, mind a hozzátartozói vagyonnyilatkozatra   
vonatkozó azonosító adatokat csak a Vagyonnyilatkozatokat vizsgáló bizottság tagjai 
ismerhetik meg.   
 
Az eljárás kezdeményezéséről a Vagyonnyilatkozatokat vizsgáló bizottság a soron következő 
képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.   
 
A Vagyonnyilatkozatokat vizsgáló bizottság mérlegelési jogkörében jogosult dönteni az 
azonosító adatok köréről, de csak a vagyonnyilatkozat megtételére szolgáló nyomtatványon 
szereplő adatkörrel kapcsolatosan kérhet a nyilatkozat tevőtől azonosító adatokat.   
Az azonosító adatok körébe tartoznak - a teljesség igénye nélkül - a következők:  



 

 

- a hozzátartozóra vonatkozóan, pl.: születési idő, hely, anyja neve, lakcíme…  
- az ingatlanra vonatkozóan, pl.: ingatlan pontos címe…  
- a gépjárműre vonatkozóan, pl.: rendszám, alvázszám…   
- a pénzintézettel szembeni tartozás vonatkozásában, pl.: összege, lejárati ideje…  
 
A vagyonnyilatkozatokra vonatkozó azonosító adatokat az eljárás lezárását követő 8 napon   
belül meg kell semmisíteni. A megsemmisítés iratmegsemmisítővel történik, mely tényről a   
Vagyonnyilatkozatokat vizsgáló bizottság jegyzőkönyvet vesz fel. A jegyzőkönyvet a 
bizottság tagjai aláírják.   
 
A vagyonnyilatkozattal kapcsolatos eljárás lefolytatására csak a vagyonnyilatkozat konkrét   
tartalmára vonatkozó tényállás esetén van helye.   
Amennyiben az eljárásra irányuló kezdeményezés nem jelöli meg konkrétan a 
vagyonnyilatkozat kifogásolt részét és tartalmát, a Vagyonnyilatkozatokat vizsgáló bizottság 
elnöke felhívja a kezdeményezőt a hiány pótlására. Ha a kezdeményező 1m munkanapon 
belül nem tesz eleget a felhívásnak, vagy ha a kezdeményezés nyilvánvalóan alaptalan, a 
bizottság elnöke az eljárás lefolytatása nélkül elutasítja a kezdeményezést.   
 
Az ellenőrzési eljárás megismétlésének ugyanazon vagyonnyilatkozat esetében csak akkor   
van helye, ha az erre irányuló kezdeményezés új tényállást, illetve adatot tartalmaz. A 
vagyonnyilatkozattal kapcsolatos eljárásra irányuló - új tényállás nélküli - ismételt 
kezdeményezést a bizottság elnöke az eljárás lefolytatása nélkül elutasítja.   
 
A vagyonnyilatkozatról tejes körű másolat, felvétel nem készíthető.  
 
 

V. 
Vegyes rendelkezések 

 
1.) Ezen szabályzat rendelkezései nem korlátozzák a vagyonnyilatkozatot tevők azon jogát, 
hogy akár önként, akár a Vagyonnyilatkozatokat vizsgáló bizottság közreműködését kérve - 
arra előzetesen hozzájáruló nyilatkozatot téve - a teljes körű nyilvánosságra hozatal mellett 
döntsenek. 
   
2.) Bármely jogosulttól beérkezett kérelmet úgy kell teljesíteni, hogy az a bizottság elnökéhez   
történő beérkezést követő 30 napon belül teljesített legyen.   
 
3.) Ezen szabályzat nem érinti a képviselő-testület hatáskörét a vagyonnyilatkozattal 
kapcsolatos eljárás -zárt ülésen - történő tárgyalását.      
 
4.) Ezen szabályzat beépül az Újhartyán Város Önkormányzat Szervezeti és Működési 
Szabályzatába. 
 
Újhartyán, 2011. április 14. 
 
 
Schulcz József       Göndörné Frajka Gabriella 
polgármester        jegyző 



 

 

7. számú. függelék 
 

 
 Újhartyáni Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 
 

Újhartyáni Polgármesteri Hivatala részére 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

E L Ő S Z Ó 

Az államháztartási gazdálkodás szabályozásának megújítása egy meghatározott széles 
és fontos területen a 2007-2008. években törvényi szinten megtörtént, jelentős részben a 
költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. törvény által. 
A 2010. évtől történő teljes körű alkalmazás megkövetelte, hogy a törvényben 
lefektetett új jogállási és gazdálkodási szabályok következetesen végigvezetésre 
kerüljenek – végrehajtási – kormányrendeleti szinten is. Ennek következményeképpen 
elkerülhetetlenné vált az egységes szemléletű szabályozás, így az államháztartás 
működési rendjéről szóló 217/1998. (XII.30.) Korm. rendelet helyébe 2010. január 1-
jétől a 292/2009. (XII. 19.) Korm. rendelet lépett. 
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I. FEJEZET 
ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 

1. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT CÉLJA  

A Szervezeti és Működési Szabályzat (továbbiakban SZMSZ) célja, hogy rögzítse a 
polgármesteri hivatal adatait és szervezeti felépítését, a vezetők és alkalmazottak feladatait és 
jogkörét, továbbá a működési folyamatokat, figyelembe véve az Ámr. 20. § (1) bekezdés és a 
(2) bekezdés a)-k) pontjaiban meghatározottakat. 

1.1.A Szervezeti és Működési Szabályzat hatálya 
A Szervezeti és Működési Szabályzat hatálya kiterjed a polgármesteri hivatal vezetőire és 
dolgozóira, számukra a jogszabályokban, képviselő-testületi döntésekben megfogalmazott 
feladat- és hatásköri, szervezeti és működési előírások alkalmazására. 

2. A POLGÁRMESTERI HIVATAL M ŰKÖDÉSI RENDJÉT MEGHATÁROZÓ 
DOKUMENTUMOK  

A polgármesteri hivatal létrehozásáról a helyi önkormányzatokról szóló 1990. LXV. törvény 
38. § (1) bekezdése rendelkezik, ebben előírva, hogy a képviselő-testület egységes hivatalt 
hoz létre - polgármesteri hivatal elnevezéssel - az önkormányzat működésével, valamint az 
államigazgatási ügyek döntésre való előkészítésével és végrehajtásával kapcsolatos feladatok 
ellátására. A polgármesteri hivatal alapító szerve a Újhartyán Város Önkormányzat. 

A polgármesteri hivatal: 

  Törzskönyvi azonosító száma: 391238 

  Alapítói okirat kelte: 2013. május 16. 

2.1. Egyéb dokumentumok 

A polgármesteri hivatal működését a szakmai és gazdasági munka vitelét polgármester vagy a 
jegyző által kiadott szabályzatok, utasítások, munkaköri leírások határozzák meg. 

3. A POLGÁRMESTERI HIVATAL TEVÉKENYSÉGÉNEK MEGHATÁR OZÁSA 

Polgármesteri hivatal neve: Újhartyáni Polgármesteri Hivatala 
      székhelye: 2367 Újhartyán, Fő u. 21. 
Jogszabályban meghatározott közfeladata: Általános közigazgatás 
A polgármesteri hivatal alaptevékenysége: Közhatalmi költségvetési szerv 
A polgármesteri hivatal illetékessége: Újhartyán közigazgatási területe 
A polgármesteri hivatalban foglalkoztatottakra vonatkozó foglalkoztatási jogviszony: 

A költségvetési szerv foglalkoztattjainak kinevezésére, kinevezése módosítására, illetve a 
költségvetési szervvel (munkáltatóval) fennálló jogviszony megszűnésére elsődlegesen a 
köztisztviselők jogállásáról szóló, többször módosított 1992. XXIII. Törvény 
(továbbiakban: Ktv.) a Ktv. Kifejezett rendelkezése hiányában, másodlagosan a Munka  
Törvénykönyvéről szóló, többször módosított 1992. évi XXII. Törvény (továbbiakban Mt.) 
rendelkezései irányadók. 

3. A POLGÁRMESTERI HIVATAL JOGÁLLÁSA ÉS HOZZÁ RENDE LT 
KÖLTSÉGVETÉSI SZEREK  

A polgármesteri hivatal közhatalmi, a feladatellátáshoz gyakorolt funkciói szerint önállóan 
működő és gazdálkodó költségvetési szerv. 
Pénzforgalmi számla száma : 65500068-31062758-51100005 
Pénzforgalmi számlavezető pénzintézet: Örkényi Takarék Szövetkezet 



 

 

Az irányító szerv által a polgármesteri hivatalhoz az – Ámr. 16. § (1)-(3) bekezdéseiben 
foglaltak figyelembe vételével – rendelt költségvetési szervek a következők: 
Költségvetési szerv(ek) megnevezése: Polgármesteri Hivatal 
Besorolása: Helyi államigazgatási szerv 

II. FEJEZET 
A POLGÁRMESTERI HIVATAL FELADATAI 

1. A POLGÁRMESTERI HIVATAL FELADATAI ÉS HATÁSKÖRE  

A polgármesteri hivatal tevékenysége a képviselő-testület, annak bizottságai, tisztségviselői 
munkája eredményességének elősegítésére irányul. Ellátja a jogszabályokban meghatározott 
feladatokat, előkészítő, szervező, végrehajtó, ellenőrző, szolgáltató tevékenységet folytat. 

a) Újhartyán Önkormányzatának Képviselő-testületével kapcsolatban: 

− szakmailag előkészíti az önkormányzati rendelet-tervezeteket, a képviselő-testületi 
előterjesztéseket, a határozati javaslatokat, vizsgálja a törvényességet, 

− nyilvántartja a Képviselő-testület döntéseit, 

− szervezi a Képviselő-testület rendelkezéseinek végrehajtását, a végrehajtás 
ellenőrzését, 

− ellátja a Képviselő-testület munkájával kapcsolatos egyéb nyilvántartási, ügyviteli, 
adminisztrációs feladatokat. 

b) A Képviselő-testület bizottságai működésével kapcsolatban: 
− biztosítja a feladat jellegének megfelelően a bizottságok működéséhez szükséges 

ügyviteli feltételeket, 

− a bizottsági előterjesztések, jelentések, beszámolók, egyéb anyagok szakmai 
előkészítését végzi, 

− a bizottságok kezdeményezéseinek megvalósítási lehetőségeiről tájékoztatást nyújt, a 
bizottságokhoz érkező kérelmeket, javaslatokat – azok igénye alapján – szakmailag 
véleményezi, 

− végzi a bizottsági döntések végrehajtását. 

c) A helyi képviselők munkájának segítése érdekében: 
− elősegíti a képviselők jogainak gyakorlását, 

− köteles a képviselőt a teljes hivatali munkaidőben soron kívül fogadni és részére a 
szükséges felvilágosítást megadni, illetve megfelelően intézkedni, 

− közreműködik a képviselők tájékoztatásának megszervezésében. 

d) A nemzetiségi önkormányzatok munkájának segítése érdekében: 

− a nemzetiségi önkormányzatok kérésére biztosítja a Képviselő-testület működési 
feltételeit, és ellátja az ezzel kapcsolatos teendőket. 

e) A tisztségviselők munkájával kapcsolatban: 

− a döntéseket előkészíti, szervezi azok végrehajtását, 

− a képviselő-testületi munkával kapcsolatos tisztségviselői tevékenységet segíti. 



 

 

f) Az Újhartyán Önkormányzat intézményeivel kapcsolatos irányítási, ellenőrzési feladatok  
ellátásában részt vesz, szakmai segítő tevékenységet folytat. 

g) Pénzügyi, gazdálkodási, vagyonkezelési, intézményi gazdálkodás ellenőrzési feladatok 
körében ellátandó: 

− intézményi tervezés, beszámoltatás, intézményi gazdálkodás irányítása, 

− beruházás, felújítás előkészítése, bonyolítása, 

− belső gazdálkodás szervezése, belső létszám- és bérgazdálkodás, intézményi 
pénzellátás, 

− költségvetési intézmények ellenőrzése, intézmények számviteli munkájának 
irányítása, 

− számítástechnikai, informatikai rendszer kezelése, 

− az Újhartyán  Önkormányzat ingatlanvagyonával, vagyoni érdekeltségeivel és egyéb 
vagyonával kapcsolatos közgazdasági, pénzügyi, jogi feladatok. 

h) A Képviselő-testület és a tisztségviselők kapcsolatrendszerének működését 
segítő feladatköröket (sajtó, nemzetközi ügyek) lát el. 

i) A Képviselő-testület által különböző szervekbe, szervezetekbe az Újhartyán  
Önkormányzat képviseletére delegáltak munkáját segíti, tájékoztatásukat – 
igény szerint – megszervezi, technikai, adminisztrációs feladatokat végez. 

j) Közreműködik az igazgatás szakmai kérdéseinek korszerűsítésében, más 
államigazgatási, önkormányzati hivatali szervekkel való kapcsolattartásban. 

k) A működés technikai feltételeit biztosító tevékenységi kört lát el szervezi az iktatást, 
irattárazást. 

Az Önkormányzat költségvetés tervezésével és végrehajtásával kapcsolatos sajátos 
előírásokat, feltételeket a jegyző által kiadott éves tervezési köriratban foglaltak szerint kell 
végrehajtani. 

1.1. A polgármesteri hivatal alaptevékenységei és az azt meghatározó jogszabályok: 

A polgármesteri hivatal tevékenységét alapvetően a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi 
LXV. törvény (Ötv.) 8. §-a, illetve ágazati jogszabályok határozzák meg. A jogszabály 
megjelölésénél, amennyiben az Ötv-n kívül más törvény is meghatároz feladat ellátási 
kötelezettséget azok a táblázatban feltüntetésre kerültek. 

Alaptevékenységek 

Alaptevékenység feladatai: 
 
A Polgármesteri Hivatal az önkormányzat működésével, valamint az államigazgatási ügyek 
döntésre való előkészítésével, és végrehajtásával kapcsolatos, illetve a nemzeti és etnikai 
kisebbségek jogairól szóló törvényben meghatározott feladatokat látja el, különös tekintettel a 
társadalmi közös szükségletek kielégítését szolgáló jogszabályokban meghatározott állami 
feladatok teljesítésére (államigazgatási, hatósági ügyek intézése). 
 
Az önkormányzat működésével kapcsolatos feladatai: az önkormányzati testületi szervekhez 
kapcsolódó adminisztrációs feladatok, az önkormányzati képviselők munkájának segítése, a 



 

 

belső munkaszervezési teendők. Előkészíti és végrehajtja a testületi szervek önkormányzati 
döntéseit. 
 
Államigazgatási feladatok: Ellátja a központi állami szervek megbízásából az önkormányzat 
számára hatáskört megállapító jogszabályok végrehajtásaként az államigazgatási feladatokat, 
előkészíti döntésre az államigazgatási ügyeket és gondoskodik e döntések végrehajtásának 
megszervezéséről. 
 
Megállapodás alapján ellátja Újhartyán Város Önkormányzat alábbiakban felsorolt önállóan 
működő költségvetési szerveinek pénzügyi-gazdálkodási feladatait: 
  
 Újhartyáni Német Nemzetiségi Általános Iskola 
 Német Nemzetiségi Óvoda – Konyha „Gyermekvár” 
 Német Nemzetiségi Önkormányzat Újhartyán 
 
 
A költségvetési szerv vállalkozási tevékenységet nem folytat.  
 

 

1.2. Szakfeladat száma és megnevezése 2012 január 01-től  

 
Újhartyáni Polgármesteri Hivatal 

Szakfeladat Megnevezés 
841112 Önkormányzati jogalkotás 
841114 Országgyűlési képviselőválasztáshoz kapcsolódó tevékenységek 
841115 Önkormányzati képviselőválasztáshoz kapcsolódó tevékenységek 

841116 
Országos és helyi nemzetiségi önkormányzati választáshoz kapcsolódó 
tevékenységek 

841117 Európai parlamenti képviselőválasztáshoz kapcsolódó tevékenységek 
841118 Országos és helyi népszavazáshoz kapcsolódó tevékenységek 
841126 Önkormányzatok és társulások általános végrehajtó igazgatási tevékenysége 

    

 

 

1.3. Gazdálkodó szervezetek felett gyakorolt alapítói, illetve tulajdonosi jogok 

A polgármesteri hivatal, mint költségvetési szerv alapítói, illetve tulajdonosi (tagsági, 
részvényesi, szavazatelsőbbségi) jogokat nem gyakorol. 

Az alapító Újhartyán Város Önkormányzat a következő gazdálkodó szervezetek esetében 
gyakorol alapítói, illetve tulajdonosi jogokat: 

 

Gazdálkodó szervezet  
megnevezése 

Tulajdonosi jog 
gyakorlásának formája 

Tulajdoni 
arány Alapítás éve 

UVÜ-OKIP Kft tulajdonos alapító 100% 1994 



 

 

Újhartyán-Kakucs 
Szennyvíztisztító Kft 

tulajdonos alapító 50% 1995 

ÚJFÖLD Kft tulajdonos alapító 25% 2004 

REMONDISZ-OKÖT Kft tulajdonos alapító 3,7% 2003 

1.4. A polgármesteri hivatal vállalkozási tevékenységei: 

A polgármesteri hivatal az alapító okiratban előírtaknak megfelelően vállalkozási 
tevékenységet nem folytat.   

 

III. FEJEZET 
A POLGÁRMESTERI HIVATAL SZERVEZETI FELÉPÍTÉSE 

1. A POLGÁRMESTERI HIVATAL SZERVEZETI FELÉPÍTÉSE  

A polgármesteri hivatal szervezeti felépítését a 1 számú melléklet (szervezeti ábra) 
tartalmazza. 

A polgármesteri hivatal 2013 évi engedélyezett létszáma:15 fő 

A polgármesteri hivatalban a gazdasági szervezet feladatait a pénzügyi csoport látja el. A 
gazdasági szervezet a polgármesteri hivatal, illetve – a munkamegosztás és a 
felelősségvállalás rendjéről szóló megállapodás szerint – a hozzá rendelt Általános Iskola, 
Óvoda, Konyha, Művelődés, Egészségügy költségvetési szervek működtetéséért, a 
gazdálkodás megszervezéséért és irányításáért, a vagyon használatával, védelmével 
összefüggő feladatok teljesítéséért, a pénzügyi, számviteli rend betartásáért felelős szervezeti 
egység.  

A polgármesteri hivatalnál a pénzügyi-gazdasági feladatok ellátásáért gazdasági szervezet 
hiányában Tóth Anikó pénzügyi vezető a felelős. Az Ámr. 15. § (2) bekezdés a)–b) pontjában 
meghatározott feladatok ellátásáért a jegyző a felelős. 

A polgármesteri hivatal jogi személyiségű szervezeti egységet nem hozott létre. 

A polgármesteri hivatal a következő szervezeti egységekre tagolódik : 

Pénzügyi  (gazdasági szervezet): (engedélyezett összlétszám: 5 fő) 
- Pénzügyi csoport (engedélyezett létszám: 4 fő) 

- Adócsoport (engedélyezett létszám: 1 fő) 

Igazgatási : (engedélyezett összlétszám: 8 fő) 
- Anyakönyvi csoport (engedélyezett létszám: 1 fő) 

- Általános igazgatási csoport (engedélyezett létszám: 7 fő) 

Közterület felügyelet: (engedélyezett összlétszám: 1 fő) 

- Közterület felegyelő csoport (engedélyezett létszám: 1 fő) 

Hivatalsegéd . 1 fő  

 



 

 

2. A POLGÁRMESTERI HIVATAL SZERVEZETI EGYSÉGEINEK F ELADATAI   

A polgármesteri hivatal belső szervezeti egységeinek, vezetői szintjeinek 
meghatározásánál elsődleges cél, hogy a polgármesteri hivatal feladatait zavartalanul és 
zökkenőmentesen láthassa el a követelményeknek megfelelően. 

A pénzügyi csoport (gazdasági szervezet) feladatai: 

Ellátja a polgármesteri hivatal éves költségvetésének előirányzatai tekintetében a 
gazdálkodással, könyvvezetéssel és az adatszolgáltatással kapcsolatos feladatokat. 

Ellátja a polgármesteri hivatal működtetésével, üzemeltetésével, a vagyongazdálkodása 
körében a beruházással, a vagyon használatával, hasznosításával, védelmével kapcsolatos 
feladatokat, és a polgármesteri hivatalhoz rendelt más költségvetési szerv, illetve a jogi 
személyiségű szervezeti egységének az Ámr-ben meghatározott feladatait. 

Előkészíti az Önkormányzat gazdasági programját. 

Elkészíti az Önkormányzat költségvetési koncepcióját, figyelembe véve a várható 
bevételeket és az ismert kötelezettségeket. 

Elkészíti az éves költségvetési és zárszámadás rendelettervezetet. 

Ellátja a polgármesteri hivatal, mint költségvetési szerv operatív gazdálkodási feladatait. 

Az önkormányzat költségvetési rendeletének megfelelően gondoskodik a költségvetési 
szervek pénzellátásáról. 

Döntésre előkészíti az önkormányzat hitelfelvételét. 

Elkészíti és végrehajtja a költségvetési szerv, vagy gazdasági társaság alapításával, 
megszüntetésével, átszervezésével kapcsolatos döntéseket. 

A Képviselő-testület döntésének megfelelően elkészíti az átmeneti gazdálkodásról szóló 
rendelettervezetet. 

Az önkormányzat vagyonáról naprakész, folyamatos nyilvántartást vezet. 

Elkészíti az önkormányzat gazdálkodásáról az időszaki beszámolót. 

Ellátja a feladatmutatókhoz kötött normatív hozzájárulások igénylésével és elszámolásával 
kapcsolatos feladatokat, továbbá gondoskodik a normatív hozzájárulásokról történő 
lemondásról és a visszafizetésről. 

A kettős könyvvitel rendszerében pénzforgalmi szemléletű nyilvántartás vezet. 

Közreműködik a nemzetiségi önkormányzat(ok) és a helyi önkormányzat közötti 
megállapodás tervezet összeállításában. 

Javaslatot tesz a bevételek növelésére és a kiadások csökkentésére. 

Gondoskodik az önkormányzat gépjárműadó, helyi adó bevételeinek, (pótlékok és 
bírságok) beszedéséről. 

Gondoskodik a gazdálkodási szabályok, így a kötelezettségvállalás, utalványozás, 
ellenjegyzés, szakmai teljesítés igazolás, érvényesítés  rendjének szabályozásáról és 
betartásáról. 

Gondoskodik a kötelezettségvállalások nyilvántartásáról. 

Az önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatainak teljesüléséről, felhasználásáról 
előirányzat felhasználási ütemtervet készít. 

Összeállítja az önkormányzat éves költségvetési elemi beszámolóját. 

A számvitel politika keretében elkészíti az eszközök és források leltározási és 
leltárkészítési szabályzatát, az eszközök és források értékelésének szabályzatát, a 
pénzkezelési szabályzatot. 



 

 

Elkészíti a polgármesteri hivatal számlarendjét, továbbá a selejtezési szabályzatot. 

Stb. 

Az igazgatási csoport feladatai: 

Ellátja a rendeletek kihirdetésével, közzétételével kapcsolatos teendőket, összeállítja 
Képviselő-testület hatályos rendeleteinek gyűjteményét. 

Ellátja a születési, házassági és halotti anyakönyvek vezetésével kapcsolatos feladatokat, 
lefolytatja a bejegyzéseket megelőző eljárásokat, adatszolgáltatást teljesít, anyakönyvi 
másolatot, értesítőt és hatósági bizonyítványt állít ki.  

Az ügyfél kérelmére vagy hivatalból megindítja a hazai anyakönyvezésre irányuló eljárást. 

Lefolytatja a birtokvédelmi eljárásokat a jogszabályokban előírtak alapján. 

Kezdeményezi a szabálysértési eljárásokat, a rendőrség, bíróság, más szabálysértési eljárás 
lefolytatására jogosult szerv megkeresésére közreműködik a közérdekű munkavégzések 
megszervezésében és végrehajtásában. 

A gyámhivatal megkeresésére leltárt készít a gyámság vagy gondnokság alatt állók 
vagyonáról. 

Ellátja a hirdetmények kifüggesztésével és a határozatok közszemlére tételével összefüggő 
feladatokat. 

Döntésre előkészíti a jogszabályok és a Képviselő-testület rendeletében előírtaknak 
megfelelően a polgármester hatáskörbe tartozó köztemetés, valamint temetési segélyezési 
ügyeket.  

Nyilvántartást vezet a hatáskörébe rendelt ügyekről. 

Elvégzi az ügyiratok iktatását, előadói ívek nyomtatását, irattározását, elvégzi az ügyiratok 
selejtezését, selejtezési jegyzőkönyvet készít, 

Gondoskodik a megsemmisítésre kerülő, illetve a Levéltár részére átadandó iratanyag 
összeállításáról, átadásáról a helyi Iratkezelési Szabályzat alapján. 

Az osztály feladatkörével kapcsolatos képviselő-testületi előterjesztések elkészítése. 

Gondoskodik a Képviselő-testületi ülések időpontjáról és napirendjéről szóló tájékoztatók 
megjelentetéséről, valamint a meghívók és előterjesztések kiküldéséről, a jegyzőkönyvi 
kivonatok és határozatok megküldéséről. 

Gondoskodik a Képviselő-testületi ülések jegyzőkönyveinek elkészítéséről. 

Ellátja a közmeghallgatások előkészítésével, lebonyolításával, a jegyzőkönyv 
elkészítésével kapcsolatos feladatokat. 

Gondoskodik a köztisztviselők képzésével, továbbképzésével kapcsolatos ügyek 
intézéséről. 

Nyilvántartja a köztisztviselők szabadságának kiadásával, egyéb munkaidő 
kedvezményével kapcsolatos adatokat. 

A Közterület felügyeleti csoport feladatai: 
A közterület-felügyelet ellátja a törvényekben, illetve más jogszabályokban előírt – az 
Újhartyán közigazgatási területén az alábbi feladatokat: 
a) a közterületek jogszerű használatának, a közterületen folytatott; engedélyhez, illetve 
útkezelői hozzájáruláshoz kötött tevékenység szabályszerűségének ellenőrzése, 
b) a közterület rendjére és tisztaságára vonatkozó jogszabályok által tiltott tevékenység 
megelőzése, megakadályozása, megszakítása, megszüntetése, illetve szankcionálása, 
c) a jogellenes állapot dokumentálása, jelzése, intézkedés kezdeményezése, ha a szükséges 
eljárás más hatóság (szerv) hatáskörébe tartozik (pl. közterületen jogosulatlanul, 



 

 

jogszabályellenesen elhelyezett építmények, tárgyak eltávolításának kezdeményezése). 
d) közreműködés a főváros köztisztaságáról szóló önkormányzati rendelet végrehajtásának 
ellenőrzésében, 
e) közreműködés a közrend, a közbiztonság védelmében, 
f) közreműködés a közterület, az épített és természeti környezet, a köztéri műalkotások, 
emlékművek,helyi építészeti értékek védelmében, 
g) közreműködés a közúti közlekedési szolgáltatásokról és a közúti járművek üzemben 
tartásáról szóló 89/1988. (XII. 20.) MT rendelet 7. §-ában foglaltak ellenőrzésében, 
h) közreműködik a tankötelezettséggel kapcsolatos szabályok érvényesítésében, 
i) figyelemmel kíséri az útburkolati hibákat valamint a közúti jelzőtáblák meglétét, 

állapotát 
és rendellenesség észlelése esetén értesíti a közút kezelőjét, 
j) ellenőrzi az utcanév és házszám táblák kihelyezését, karbantartását, 
k) az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény 48/A § (3) 
bekezdésében meghatározott kóbor ebek befogásával, őrzésével, értékesítésével vagy 
ártalmatlanná tételével kapcsolatos feladatok ellátásának kivételével közreműködés az 
állat-egészségügyi és eb-rendészeti feladatok ellátásában, 
l) a közterületen tárolt üzemképtelen járművek eltávolítása iránti intézkedés, 
 

3. A SZERVEZETI EGYSÉGEK KÖZÖTTI KAPCSOLATTARTÁS RE NDJE 

A kapcsolattartás módja: irányultsága szerint lehet szervezeten belüli és szervezeten kívüli. 
Jellege szerint megkülönböztetünk funkcionális és tanácskozási kapcsolattartást. A 
polgármesteri hivatalnál a kapcsolattartás rendje a következők szerint működik. 

3.1. A polgármesteri hivatalon belüli kapcsolattartás módja: 
Funkcionális: 

− belső szervezeti egységekkel történő kapcsolattartás: 
A szervezeti egységeknek a munkavégzésük során olyan munkakapcsolatot kell 
kialakítani, amely segíti az egymásra épülő feladatok költségtakarékos, magas 
színvonalú megoldását. Az együttműködés során a szervezeti egységeknek 
minden olyan intézkedésnél, amelyik másik szervezeti egység működési területét 
érinti, az intézkedést megelőzően egyeztetési kötelezettségük van. Az egységek 
segítik egymás munkáját határidőre történő adatszolgáltatással, az egységre háruló 
feladatok maradéktalan teljesítésével. A kapcsolat vezetői szinten és ügyintézői 
szinten egyaránt létrejöhet, a kapcsolat formáját az aktuális feladat határozza meg. 
A munkakapcsolat nem eredményezheti a feladatok átruházását. A kapcsolattartás 
történhet személyesen, telefonon, időpont egyeztetéssel, stb. Az egymásra épülő 
munkafolyamatokat végzők folyamatos szóbeli egyeztetést folytatnak, 
amennyiben s jogszabályok, illetve a belső eljárási rend előírja az egyeztetéseket 
írásban rögzítik.  

− vezetők és alkalmazottak közötti kapcsolattartás: 
A vezetők (polgármester, jegyző, szervezeti egység vezetésével megbízott 
dolgozó) és a polgármesteri hivatal állományába tartozó, vagy egyéb módon 
foglalkoztatott (Pl: megbízási szerződés) dolgozók a folyamatos kapcsolattartásért 
azonos felelősséggel tartoznak. A folyamatba épített előzetes, utólagos és vezetői 
ellenőrzés során a vezető napi kapcsolatban áll a dolgozóval, bármikor 
információt kérhet személyesen, telefonon, e-mailban. Ennek alapját az 
ellenőrzési nyomvonal adja, ami alapján a vezető és dolgozó közötti kapcsolódási 
(ellenőrzési, beavatkozási) pontok meghatározás megtörtént.  



 

 

Tanácskozási: 

− vezetői értekezlet: 

A polgármesteri hivatal összehangolt működése érdekében a polgármester/jegyző 
az általa indokoltnak tartott rendszerességgel, de havonta értekezletet (egyeztetést) 
tart. Az értekezleten a szervezeti egységek vezető megbízatást ellátó személyek 
vesznek részt. Az értekezlet időpontjáról az érintetteket tájékoztatni kell, akik 
azon – indokolt akadályoztatásuk kivételével – részt vesznek. A vezetői értekezlet 
feladata, hogy tájékozódjon a belső szervezeti egységek, szakmai közösségek 
munkájáról, továbbá az aktuális és konkrét tennivalók áttekintése. A 
polgármester/jegyző mást is meghívhat, akinek részvétele a napirendre tekintettel 
indokolt. Az értekezletről emlékeztető készül, amelyben meg kell jelölni az 
esetleges döntések, állásfoglalások végrehajtásáért felelős személyeket, a 
végrehajtás határidejét.  

− dolgozói értekezlet: 

A polgármesteri hivatal jegyzője szükség szerint, de évente legalább egy 
alkalommal összdolgozói munkaértekezletet tart. Az értekezletre meg kell hívni a 
polgármesteri hivatal valamennyi fő- és részfoglalkozású dolgozóját. A jegyző az 
összdolgozói értekezleten beszámol a polgármesteri hivatal eltelt időszak alatt 
végzett munkájáról, értékeli a polgármesteri hivatal programjának, munkatervének 
teljesítését, a dolgozók élet- és munkakörülményeinek alakulását, ismerteti a 
következő időszak feladatait. Az értekezlet napirendjét a jegyző állítja össze. Az 
értekezleten lehetőséget kell adni, hogy a dolgozók véleményüket, észrevételeiket 
kifejthessék, kérdéseket tegyenek fel és azokra választ kapjanak. 

− érdekvédelmi egyeztetés, tanácskozás: 

Azon dolgozók részére, akik valamilyen érdekképviselet tagjai (szakszervezet, 
érdekvédelem) lehetőséget kell biztosítani arra, hogy annak munkájában részt 
vegyenek. Az érdekképviseleti vezető a polgármesteri hivatal vezetésével előre 
egyeztetett időpontban tanácskozhat. Az érdekképviselet tagjai által egyes 
ügyekben megfogalmazott álláspontot a polgármesteri hivatal vezetésével 
egyezteti, melyről jegyzőkönyv készül. Ennek tartalmát a tagsággal ismertetni 
kell.  

3.2. A polgármesteri hivatalon kívüli kapcsolattartás módja: 

Funkcionális: 
− pályázat készítőkkel történő kapcsolattartás: 

A kapcsolattartásra a szerződésben megkötött feltételek figyelembe vételével 
kerülhet sor. Adatszolgáltatás ezekben az esetekben a szervezeti egység 
vezetőjének egyidejű tájékoztatása mellett teljesíthető. A kapcsolattartás történhet 
személyesen, telefonon, e-mailban. Ezek tartalmáról a szervezeti egység vezetője 
a vezetői értekezleteken beszámol.  

− adatszolgáltatás külső szervezetek részére: 

A polgármesteri hivatal belső szabályzataiban meghatározott módon és időben, az 
erre felhatalmazott dolgozó útján köteles a jogszabályok betartása mellett 
adatszolgáltatást (Kincstár, APEH, stb.) teljesíteni. Amennyiben az 
adatszolgáltatás eseti jellegű (Pl: ÁSZ ellenőrzés), abban az esetben a jegyző jelöli 



 

 

ki az adatszolgáltató személyét, aki köteles ennek eleget tenni, illetve beszámolni 
az adatszolgáltatás tartalmáról.  

Tanácskozási: 
A polgármesteri hivatal dolgozói az ügyrendben, illetve munkaköri leírásban 
foglalt feladatok esetében kötelesek a következőekben felsorolt eseményeken 
résztvenni és azokon a döntést elősegíteni, az önkormányzat érdekeit képviselni a 
jogszabályok maradéktalan betartása mellett: 

− bizottsági üléseken való részvétel; 
− képviselő testületi üléseken való részvétel; 
− szakmai előadásokon, megbeszéléseken való részvétel; 
− intézményekkel történő egyeztetések; 

 
4. A NEM JOGI SZEMÉLYISÉG Ű SZERVEZETI EGYSÉGEK VEZET ŐINEK 
JOGOSÍTVÁNYAI  

A polgármesteri hivatal jogi személyiségű szervezeti egységet – az Ámr. 21 § (1)-(4) 
bekezdéseiben előírt feltételek hiányában – nem hozott létre. A nem jogi személyiségű 
szervezeti egységek vezetői a polgármesteri hivatal képviseletében a következő esetekbe 
járhatnak el.  

  Pénzügyi csoportvezető: 

 Pénzforgalmi számlavezető pénzintézetnél a Képviselő-testület által jóváhagyott hitel 
felvétel, kötvénykibocsátás szerződésének előkészítésében. 

 Az APEH, Kincstár és egyéb szervezetek, valamint a polgármesteri hivatal közötti 
ügyek bonyolításában. 

 Első fokon eljár a helyi adók, az önkormányzat költségvetése javára más törvényben 
megállapított helyi adó, továbbá az adók módjára behajtandó köztartozások ügyében 
a törvényben meghatározott esetekben. 

Eljár az adók módjára behajtandó köztartozás jogosultjának megkeresése alapján 
tulajdonjogának, vagy kezelői jogának az önkormányzat javára történő átruházásról. 

 
5. MUNKAKÖRI LEÍRÁSOK  

A polgármesteri hivatal dolgozói (köztisztviselői) feladat- és hatáskörét, a hatáskörök 
gyakorlásának módját, a helyettesítés rendjét, az ezekhez kapcsolódó felelősségi szabályokat 
a munkaköri leírások tartalmazzák.  

A munkaköri leírásoknak tartalmazniuk kell a foglalkoztatott dolgozók jogállását, a 
szervezetben elfoglalt munkakörnek megfelelően feladatait, jogait és kötelezettségeit névre 
szólóan. 

A munkaköri leírásokat a szervezeti egység módosulása, személyi változás, valamint feladat 
változása esetén azok bekövetkezésétől számított 15 napon belül módosítani kell. 

A munkaköri leírások elkészítéséért és aktualizálásáért a jegyző felelős. 

 
6. A POLGÁRMESTERI HIVATAL TISZTSÉGVISEL ŐINEK MUNKAKÖRI 
FELADATAI  



 

 

A polgármester és a jegyző a hatáskörébe utalt munkáltatói jogokat a szervezeti egységek 
vezetői felé nem ruházza át, azt a jogszabályokban előírtaknak megfelelően gyakorolja. 

A polgármesteri hivatal szervezeti és működési szabályzatában nevesített valamennyi 
munkakörhöz tartozó feladat- és hatásköröket, a hatáskörök gyakorlásának módját, a 
helyettesítés rendjét, az ezekhez kapcsolódó felelősségi szabályokat, a következőek szerint 
határozom meg: 

6.1. Polgármester  feladatai 

Újhartyán Város Polgármestere 
A Polgármester feladatát és hatáskörét alapvetően az önkormányzati törvény, az egyéb 
jogszabályok, valamint az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzat határozza meg. 

A polgármesteri hivatal működésével kapcsolatos legfontosabb feladatai: 

a) A jegyző útján irányítja a polgármesteri hivatalt. 

b) A jegyző javaslatának figyelembe vételével meghatározza a polgármesteri hivatal 
feladatait az Önkormányzat munkájának szervezésében, a döntések előkészítésében 
és végrehajtásában. 

c) Dönt a jogszabály által hatáskörébe utalt államigazgatási ügyekben, hatósági 
jogkörökben, egyes hatásköreinek gyakorlását átruházhatja. 

d) A jegyző javaslatára előterjesztést nyújt be a Képviselő-testületnek a polgármesteri 
hivatal belső szervezeti tagozódásának, munkarendjének, az ügyfélfogadási 
rendjének meghatározására. 

e) Hatáskörébe tartozó ügyekben szabályozza a kiadmányozás rendjét. 

f) A polgármesteri hivatal köztisztviselőit érintő jegyzői munkáltatói jogkörben hozott 
döntésekkel – kinevezés, vezetői megbízás, felmentés, vezetői megbízás 
visszavonása, jutalmazás – kapcsolatban egyetértési jogot gyakorol. 

g) Gyakorolja az egyéni munkáltatói jogokat a jegyző és az alpolgármester 
tekintetében. 

 i) A Képviselő-testület döntéseivel összhangban irányítja az önkormányzati vagyonnal 
kapcsolatos gazdálkodást, szociális, oktatási, kulturális, sport, sajtó, nemzetközi és az 
egészségügyi alapellátással kapcsolatos feladatokat. 

j) Irányítja az egészségügyi alapellátást, melynek közalkalmazottjai felett munkáltatói 
jogkört gyakorol. 

Alpolgármester 
a) A Polgármestert távollétében, illetve akadályoztatása esetén az alpolgármester 

helyettesíti, mely jogkörben a Polgármester jogosultságai illetik meg. 

b) Ellátja a Polgármester által rábízott feladatokat. 

6.2. Jegyző feladatai 

A jegyző a polgármesteri hivatal vezetője, aki szakmailag felelős a polgármesteri hivatal 
működéséért. Tevékenysége során felelős a közérdeknek és a jogszabályoknak megfelelő, 
szakszerű, pártatlan és igazságos, a színvonalas ügyintézés szabályainak megfelelő 
ellátásáért. 
A jegyző feladatai – az Ötv-ben és más jogszabályokban meghatározottakon túlmenően – 
különösen a következők: 

a) A testületek (Képviselő-testület, bizottságok) működésével kapcsolatban 



 

 

− koordinálja az előkészítését, gondoskodik a törvényességről, a jogszabályok, a 
képviselő-testületi rendeletek, határozatok rendelkezéseinek betartásáról, 

− figyelemmel kíséri az előterjesztések, rendelet-tervezetek, határozati javaslatok 
előzetes bizottsági megtárgyalását, 

− figyelemmel kíséri a testületi ülések menetét törvényességi szempontból, ha a 
döntéseknél jogszabálysértést észlel, köteles jelezni, 

− gondoskodik a jegyzőkönyvek határidőben történő elkészítéséről, pontos vezetéséről, 
a döntések eljuttatásáról az érintettek részére, 

− tájékoztatást ad az Önkormányzat tevékenységét érintő fontosabb jogszabályokról. 

b) A polgármesteri hivatal működésével kapcsolatban 

− a polgármesteri hivatal belső szervezeti egységei útján ellátja a jogszabály által 
hatáskörébe utalt hatósági jogköröket, 

− a polgármesteri hivatal belső szervezeti tagozódására, a hivatal munkarendjére és az 
ügyfélfogadás rendjére javaslatot készít a polgármesternek, 

− hatáskörébe tartozó ügyekben szabályozza a kiadmányozás rendjét, 

− gyakorolja a munkáltatói jogokat a hivatal köztisztviselői és munkavállalói 
tekintetében, 

− vezeti, koordinálja és ellenőrzi a hivatal belső szervezeti egységeiben folyó munkát, 

− irányítja a polgármesteri hivatal operatív gazdálkodási tevékenységét, 

− kéthetente az csoportvezetők részére munkaértekezletet tart, melyen részt vesz a 
polgármester és az alpolgármester is. 

6.3. Vezetők feladatai 

Pénzügyi csoportvezető (gazdasági szervezet vezetője) 
  Helyettese: gazdálkodási főelőadó 

− Elvégzi a számlarend összeállítását és évenkénti aktualizálását, a helyi 
viszonyoknak megfelelően. 

− A gazdálkodást is érintő belső változások esetében a szabályzatok és belső 
utasítások módosítását a jegyzőnél kezdeményezi. 

− A terven felüli értékcsökkenés elszámolásának bizonylataként a körülmények 
leírásával, az okok megnevezésével, valamint az eszközök azonosító adatainak 
pontos megjelölésével jegyzőkönyvet készít. 

− A feleslegessé vált eszközökről összeállított jegyzéket összegyűjti és felülvizsgálja, 
majd azt követően átadja a Selejtezési Bizottságnak. 

− A selejtezett eszközök hasznosítása során gyakorolja a minősítési jogokat.  

− A selejtezés megkezdése előtt elkészíti a hirdetményt, és gondoskodik annak 
közzétételéről. 

− Gondoskodik az értékesítésre nem került vagyontárgyaknak a leltározást megelőző 
30  napon belül selejtezéséről.  

− Felelős a selejtezési eljárás szabályszerű végrehajtásának folyamatba épített 
dokumentált ellenőrzéséért. 



 

 

− Közreműködik az önkormányzat költségvetési koncepciójának összeállításában, 
ahhoz adatokat szolgáltat. 

− Elkészíti a polgármesteri hivatal/intézmény előzetes költségvetési javaslatát. 

− Begyűjti az önkormányzat bevételi forrását képező normatív állami hozzájárulás 
alapját képező mutatószámokat az intézményektől - írásban, az intézményvezető 
által aláírt formában - valamint felülvizsgálat után a Magyar Államkincstár Területi 
Igazgatósághoz (továbbiakban: Igazgatóság) határidőre továbbítja. 

− Közreműködik az önkormányzat költségvetési rendelettervezetének 
összeállításában. 

− A költségvetési rendelettervezet összeállítását követően ellenőrzi a saját bevételek 
előirányzatainak (helyi adók, intézményi térítési díjak, stb.) és a költségvetés 
megalapozottságát szolgáló helyi rendeleteknek az összhangját. 

− A költségvetési szervek (intézmények) részére a költségvetési javaslat 
összeállításával kapcsolatban írásban tervezési, módszertani útmutatót ad ki, abban 
előírva a költségvetési javaslat összeállításával kapcsolatos szakmai és pénzügyi 
követelményeket. 

− Elvégzi a költségvetés tervezéséhez, az intézmények által közölt mutatószám 
felmérés adatainak megalapozottságának ellenőrzését, az intézmények és a 
polgármesteri hivatal szervezeti egységei által benyújtott költségvetési igények 
indokoltságának és teljesíthetőségének dokumentált ellenőrzését. 

− A költségvetési rendelet elfogadását követő 15 napon belül, annak elfogadásáról 
írásban tájékoztatja az intézményeket. 

− Elkészíti az előirányzat átcsoportosításra, illetve módosításra vonatkozó javaslatot a 
központi és a saját hatáskörű előirányzat módosítások figyelembe vételével. 

− Elkészíti a zárszámadáshoz csatolt vagyonkimutatás. 

− Tájékoztatja a polgármesteri hivatalban értékben nyilvántartott vagyontárgyakban 
bekövetkezett változásról a könyvviteli nyilvántartását vezető dolgozót. 

− A jegyző távolléte esetén a kötelezettségvállalás, utalványozás, ellenjegyzés, 
érvényesítés szabályzatában meghatározott  esetben ellenjegyzésre jogosult. 

− Elkészíti az intézmények pénzellátási tervét féléves időszakra. 

− A beruházásokkal kapcsolatos számlákat kollaudálja (kollaudáltatja), és 
gondoskodik a kollaudált számla pénzintézethez történő benyújtásáról. 

− Az önkormányzat felügyelete alá tartozó önállóan működő és gazdálkodó 
költségvetési szervek az elismert tartozásállományukról szolgáltatott adatokat 
összegyűjti, azokat a polgármester és jegyző részére átadja.  

− Begyűjti a normatív állami hozzájárulással való elszámolás érdekében a tényleges 
mutatószámokat az intézményektől írásban, - az intézményvezető által aláírt 
formában. 

− Határidőben elvégzi az állami költségvetéssel történő elszámolás pénzügyi 
teljesítését. 



 

 

− Elvégzi az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek beszámolóinak 
elbírálását, felülvizsgálatát és jóváhagyását, valamint az intézmények írásbeli 
értesítését. 

− Ellenőrzi az intézmények pénzmaradványának szabályszerű kimunkálását.  

− Gondoskodik a gazdasági szervezeten belül a folyamatba épített, előzetes és 
utólagos vezetői ellenőrzési rendszerek kiépítésének, működésének 
jogszabályoknak és szabályzatoknak való megfeleléséről. 

− Összeállítja a gazdasági részlegre vonatkozó folyamatba épített, előzetes és 
utólagos vezetői ellenőrzések, valamint belső ellenőrzések működtetéséről szóló 
beszámolót. 

− A polgármesteri hivatalban a számviteli szabályzatokat minden év március 31-ig 
aktualizálja.  

− A választott számlavezető hitelintézet változásáról a kitűzött időpont előtt 30 
nappal a döntés dokumentumainak csatolásával és a választott hitelintézettel kötött 
szerződésben megjelölt bankszámlaszám egyidejű közlésével tájékoztatja a 
törzskönyvi nyilvántartást vezető Magyar Államkincstár Területi Igazgatóságát.  

− Döntést hoz az átmenetileg szabad pénzeszközök betétként való elhelyezéséről, 
valamint a hitelintézet kiválasztásáról, továbbá a betétkönyv megnyitásáért, illetve 
megszüntetéséért. 

− Ellátja a pénzkezelési szabályzatban előírtaknak megfelelően a pénztárellenőri 
feladatokat. 

− Ellátja a leltározási és leltárkészítési szabályzatban előírt leltárellenőri feladatokat.  

− Az üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott, vagyonkezelésbe vett 
eszközök piaci értékét - a számviteli politikában foglaltakat figyelembe véve - a 
rendelkezésre álló dokumentumok, információk alapján meghatározza.  

− Elvégzi az értékvesztésre, valamint annak visszaírására vonatkozó javaslat 
jóváhagyását. 

− Betartja az adatvédelmi és számítástechnikai védelmi szabályzatban az informatikai 
rendszerek működtetésével, az adatvédelemmel előírt szabályokat. 

− Az adatvédelmi és számítástechnikai védelmi szabályzatban előírtak szerint 
hozzáférési jogosultsága van az alkalmazott programokhoz.  

− Az adatfeldolgozás során a számítógép- vagy programhibából adódó adatvesztés 
esetén az adatrögzítést azonnal befejezi és a további adatvesztés elkerülésére az 
informatikai felelőst haladéktalanul értesíti. 

− Számítástechnikai feldolgozásra csak tartalmilag és formailag ellenőrzött adatokat 
rögzíthet. 

6.4. Beosztottak feladatai 

Gazdálkodási előadó 
  Helyettese: gazdálkodási előadó 

− A képviselő-testület által elfogadott eredeti előirányzatokat a jóváhagyott 
költségvetés alapján, a jóváhagyását követően a számlarendben előírtak szerint 15  
napon belül lekönyveli.  



 

 

− Az évközi módosításokat – saját hatáskörű, az önkormányzat képviselő- 
testületének rendelete alapján – a módosítás követő negyedév hónapjának 15. 
napjáig keresztül vezeti az előirányzat számlákon. 

− Elvégzi a főkönyvi könyvelés és az analitikus nyilvántartás adatainak egyeztetését 
havonta, de legkésőbb az időközi mérlegjelentést megelőzően, illetve a mérleggel 
lezárt évet követő év -ig. 

− A szabályszerűen kiállított bizonylatok alapján, (szakmai teljesítés igazolása, 
érvényesítés, utalványozás, ellenjegyzés) vezeti a könyvviteli nyilvántartásokat 
(könyvelés).  

− A rendelkezésre álló számítógépes programmal elvégzi a főkönyvi könyvelést, a 
befektetett eszközök és a  használt, illetve használatban lévő egyéb eszközök 
analitikus nyilvántartásáról a számítógépes programokkal nyilvántartást vezet. 

− Elvégzi az év közben állományba vett (üzembe helyezett) immateriális javak, tárgyi 
eszközök és üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott, vagyonkezelésbe 
vett eszközök lineáris értékcsökkenésének elszámolását, az üzembe helyezést, 
használatba vételt követően negyedév első napjától a számviteli politikában előírt 
leírási kulcsok alapján. 

− Azoknál a kiadásoknál amelyeknél felmerüléskor közvetlenül nem állapítható meg, 
hogy az alap- és vállalkozási tevékenységet milyen mértékben terheli az általános 
forgalmi adó, az adott kiadáshoz kapcsolódó előzetesen felszámított általános 
forgalmi adó összegét a 6. számlaosztály - közvetett (általános) kiadások - főkönyvi 
számláin lekönyveli és onnét negyedévente a általános kiadások felosztásának 
arányával megegyezően felosztja az alap és a vállalkozási tevékenységek között. 

− Elvégzi a közvetett kiadások szakfeladatokra történő felosztását negyedévenként. 

− A pénzeszközöket érintő gazdasági műveletek, események bizonylatainak adatait 
késedelem nélkül, készpénzforgalom esetén a pénzmozgással egyidejűleg, illetve 
bankszámla forgalomnál a hitelintézeti értesítés megérkezésekor, az egyéb 
pénzeszközöket érintő tételeket legkésőbb a tárgyhót követő hó 15-éig a 
könyvekben rögzíti. 

− Az egyéb gazdasági műveletek, események bizonylatainak adatait a gazdasági 
műveletek, események megtörténte után, negyedévenként, a negyedévet követő 
hónap 15.ig a könyvekben rögzíti. 

− Valamennyi gazdasági eseményről – a készpénzforgalomhoz kapcsolódó 
kivételével – a utalványrendeletet elkészíti, a kötelezettségvállalás, utalványozás, 
érvényesítés, ellenjegyzés rendjét meghatározó szabályzatban foglaltak szerint. Az 
utalványrendeletet az eredeti bizonylathoz tűzve irattározza, illetve gondoskodik 
annak megőrzéséről. 

− A selejtezés lezárását követően a bizottság által megküldött jegyzőkönyvek alapján 
az eszközök értékében, mennyiségében bekövetkezett változásokat a jegyzőkönyv 
átvételétől számított 15 napon belül, de legkésőbb a leltározás megkezdését 
megelőző 30 munkanapon belül lekönyveli. 

− A selejtezett eszközök analitikus és főkönyvi nyilvántartásokba történő átvezetését 
a számlarendben foglalt előírások alapján végrehajtja. 

− Elvégzi a költségvetési nyomtatványgarnitúra kitöltését és a költségvetési szervek 
információs füzeteivel együtt - az Igazgatóság részére - határidőre leadja. 



 

 

− Az előirányzat módosításokról folyamatosan, naprakész nyilvántartást vezet. 

− A kötelezettségvállalásról számítógépes programmal folyamatos nyilvántartást 
vezet. 

− Folyamatosan és naprakészen vezeti a szakmai teljesítés igazolására jogosultakról 
készült nyilvántartást. 

− A polgármesteri hivatalban tartalmi és formai szempontból felülvizsgálja a 
bizonylatokat és gondoskodik a könyvelésükről. 

− A pénztárellenőr távolléte esetén ellátja a pénztárellenőri feladatokat /helyettesít/. 

− Gondoskodik az intézmények részére a pénzellátási tervben rögzített, havonta 
esedékes összeget a tárgyhó 20-ig történő kiutalásáért. 

− Összeállítja az önkormányzati szintű időközi költségvetési jelentést és időközi 
mérlegjelentést és az Igazgatósághoz felé továbbítja. 

− Összeállítja a féléves és éves beszámolót és az Igazgatósághoz az általa 
meghatározott határidőre továbbítja. 

− Az OTP számlavezető pénzintézet által telepített elektronikus számítógépes 
rendszeren keresztül bonyolított átutalásokat rögzíti, figyelemmel arra, hogy a 
rögzített adatok átutalására a kötelezettségvállalás, utalványozás, ellenjegyzés, 
érvényesítés szabályzatában utalványozási jogkörrel és ellenjegyzési jogkörrel 
felhatalmazott engedélye (aláírása) után kerülhet sor.  

− A megrendelésre teljesített termék-előállítás (szolgáltatásnyújtás) esetében, a 
tényleges önköltség megállapítása végett a tevékenység befejezését követő hónap 
utolsó napjáig utókalkulációt készít.  

− A saját kivitelezésben megvalósított beruházások, felújítások aktiválható értékének 
meghatározásához, a beruházás, felújítás befejezését követő negyedév napjáig 
utókalkulációt készít. 

− Elvégzi a közvetett költségek felosztását és arról kimutatást készít a tárgy  
negyedévet követő hónap 30 napjáig. 

− Az önköltségszámítás és a könyvviteli adatok egyeztetéséről tájékoztatja a Tóth 
Anikó csoportvezetőt. 

− Betartja az adatvédelmi és számítástechnikai védelmi szabályzatban az informatikai 
rendszerek működtetésével, az adatvédelemmel előírt szabályokat. 

− Az adatvédelmi és számítástechnikai védelmi szabályzatban előírtak szerint 
hozzáférési jogosultsága van a pénzügyön alkalmazott programokhoz.  

− Az adatfeldolgozás során a számítógép- vagy programhibából adódó adatvesztés 
esetén az adatrögzítést azonnal befejezi és a további adatvesztés elkerülésére az 
informatikai felelőst haladéktalanul értesíti. 

− Számítástechnikai feldolgozásra csak tartalmilag és formailag ellenőrzött adatokat 
rögzíthet. 



 

 

IV. FEJEZET 
A POLGÁRMESTERI HIVATAL M ŰKÖDÉSÉNEK RENDJE 

1. A POLGÁRMESTERI HIVATAL MUNKAVÉGZÉSSEL KAPCSOLAT OS 
SZABÁLYAI  

1.1. A munkaviszony, munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony létrejötte 

A polgármesteri hivatal az alkalmazottak esetében a belépéskor munkaszerződésben, vagy 
határozatlan idejű kinevezéssel határozza meg, hogy az alkalmazottat milyen munkakörben, 
milyen feltételekkel és milyen mértékű alapbérrel foglalkoztatja.  

A polgármesteri hivatal feladatainak ellátására megbízásos jogviszony keretében is 
foglalkoztathat külsős személyeket. 

A polgármesteri hivatal megbízási szerződést köthet saját dolgozójával munkakörén kívül eső 
feladatra, határozott időre, átmeneti időszakra. 

1.2. A polgármesteri hivatallal munkaviszonyban álló dolgozók díjazása 

A munka díjazására vonatkozó megállapodásokat munkaszerződésben, vagy kinevezési 
okiratban kell rögzíteni.  

A minőségi vagy mennyiségi többletmunkát végző dolgozók jutalomban részesíthetők. 
Jutalmazásra, premizálásra csak a vezető munkájának évente történő értékelését követően 
kerül sor. 

1.3. A munkavégzés teljesítése, munkaköri kötelezettségek, hivatali titkok megőrzése 

A munkavégzés teljesítése a jegyző által kijelölt munkahelyen, az ott érvényben lévő 
szabályok és a munkaszerződésben vagy a kinevezési okmányban leírtak szerint történik. 
A dolgozó köteles a munkakörébe tartozó munkát képességei kifejtésével, az elvárható 
szakértelemmel és pontossággal végezni, a hivatali titkot megtartani. Ezen túlmenően nem 
közölhet illetéktelen személlyel olyan adatot, amely a munkaköre betöltésével összefüggésben 
jutott tudomására és amelynek közlése a munkáltatóra, vagy más személyre hátrányos 
következményekkel járhat. A dolgozó munkáját az arra vonatkozó szabályoknak és 
előírásoknak, a munkahelyi vezetője utasításainak, valamint a szakmai elvárásoknak 
megfelelően köteles végezni. 

Amennyiben adott esetben jogszabályban előírt adatszolgáltatási kötelezettség nem áll fenn, 
nem adható felvilágosítás azokban a kérdésekben, amelyek hivatali titoknak minősülnek és 
amelyek nyilvánosságra kerülése a polgármesteri hivatal érdekeit sértené. 

A polgármesteri hivatalnál hivatali titoknak minősülnek a következők: 

− a dolgozók személyes adatvédelmével, bérezésével kapcsolatos adatok, 

− az ellátottak, gondozottak személyiségi jogaihoz fűződő adatok. 

A hivatali titok megsértése fegyelmi vétségnek minősül. A polgármesteri hivatal 
valamennyi dolgozója köteles a tudomására jutott hivatali titkot mindaddig megőrizni, 
amíg annak közlésére az illetékes felettesétől engedélyt nem kap. 

1.4. Nyilatkozat tömegtájékoztató (média) szervek részére 

A tömegtájékoztató (média) eszközök munkatársainak tevékenységét a polgármesteri 
hivatal dolgozóinak az alábbi szabályok betartása mellett kell elősegíteniük: 

A televízió, a rádió, egyéb hírportálok és az írott sajtó képviselőinek adott mindennemű 
felvilágosítás nyilatkozatnak minősül. 



 

 

A felvilágosítás-adás, nyilatkozattétel esetén be kell tartani a következő előírásokat: 
− A polgármesteri hivatalt érintő kérdésekben a tájékoztatásra, illetve 

nyilatkozatadásra a polgármester vagy az általa esetenként megbízott személy 
jogosult. 

− Elvárás, hogy a nyilatkozatot adó a tömegtájékoztató eszközök munkatársainak 
udvarias, konkrét, szabatos válaszokat adjon. A közölt adatok szakszerűségéért és 
pontosságáért, a tények objektív ismertetéséért a nyilatkozó felel. 

− A nyilatkozatok megtételekor minden esetben tekintettel kell lenni a hivatali 
titoktartásra vonatkozó rendelkezésekre, valamint az önkormányzat jó hírnevére 
és érdekeire. 

− Nem adható nyilatkozat olyan üggyel, ténnyel és körülménnyel kapcsolatban, 
amelynek idő előtti nyilvánosságra hozatala a polgármesteri hivatal 
tevékenységében zavart, a polgármesteri hivatalnak anyagi, vagy erkölcsi kárt 
okozna, továbbá olyan kérdésekről, amelyeknél a döntés nem a nyilatkozattevő 
hatáskörébe tartozik. 

− A nyilatkozattevőnek joga van arra, hogy a vele készített riport kész anyagát a 
közlés előtt megismerje. Kérheti az újságírót, riportert, hogy az anyagnak azt a 
részét, amely az ő szavait tartalmazza, közlés előtt vele egyeztesse. 

− Külföldi sajtószervek munkatársainak nyilatkozat minden esetben csak a 
polgármester engedélyével adható. 

1.5. A munkaidő beosztása 

A polgármesteri hivatal munkarendje, mely a munkaidőt és a pihenőidőt (ebédidő) 
tartalmazza a következő: 

- hétfőtől csütörtökig 730 órától - 1600  óráig 

- pénteken 730 órától - 1400 óráig 

A hivatalos munkarendtől eltérő, külön beosztás szerint dolgoznak: 

− kézbesítő/takarító, 

1.6. Szabadság 

Az éves rendes és rendkívüli szabadság kivételéhez előzetesen a munkahelyi vezetőkkel 
egyeztetett tervet kell készíteni. A rendkívüli és fizetés nélküli szabadság engedélyezésére 
minden esetben csak a jegyző jogosult.  

A dolgozók éves rendes szabadságának mértékét a köztisztviselők jogállásáról szóló, 
valamint a Munka Törvénykönyvében foglalt előírások szerint kell megállapítani. A 
dolgozókat megillető és kivett szabadságról nyilvántartást kell vezetni. 

A polgármesteri hivatalban a szabadság nyilvántartás vezetéséért Kökényesi Gabriella  a 
felelős. 

1.7. A helyettesítés rendje 

A polgármesteri hivatalban folyó munkát a dolgozók időleges vagy tartós távolléte nem 
akadályozhatja. 

A dolgozók távolléte esetére a helyettesítés rendszerének kidolgozása jegyző feladata. 

A helyettesítéssel kapcsolatos, egyes dolgozókat érintő konkrét feladatokat az SZMSZ 
tartalmazza, amit a munkaköri leírásokban rögzíteni kell. 



 

 

1.8. Munkakörök átadása 

A polgármesteri hivatal vezető állású dolgozói, valamint a jegyző által kijelölt dolgozók 
munkakörének átadásáról, illetve átvételéről személyi változás esetén jegyzőkönyvet kell 
felvenni. 

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. 

Az átadás-átvételi eljárást a munkakörváltozást követően legkésőbb 15 napon belül be kell 
fejezni. 

A munkakör átadás-átvételével kapcsolatos eljárás lefolytatásáról a jegyző gondoskodik. 

1.9. Az polgármesteri hivatallal munkaviszonyban álló dolgozók továbbképzése 

A polgármesteri hivatal a tanulásban, továbbképzésben azokat a dolgozókat támogatja, 
akiknek munkakörük betöltéséhez nélkülözhetetlen a képzés által nyújtott képesítés 
megszerzése. 

A továbbképzés szabályai: 

− Mindenki köteles írásban kérni a továbbtanulási szándékét, akár diploma 
megszerzéséről, akár továbbképzésről van szó. 

− Felsőoktatási intézményben folytatott tanulmányok idején köteles igazolni, hogy 
beiratkozott az adott félévre. 

− Köteles leadni a továbbtanuló dolgozó a konzultációs időpontokat. 

− A polgármesteri hivatal a tandíjat, a tankönyveket és oda-vissza út költségét téríti 
a konzultációs napokra és a vizsga napokra. 

− A tandíjat, a tankönyveket a polgármesteri hivatal csak számla ellenében fizeti ki. 
Az úti költséget a dolgozó számolja el az utazás befejezésétől számított 8 napon 
belül. 

A továbbképzés költségeihez való hozzájárulás mértékét a rendelkezésre álló összeg, a 
továbbképzési díjak és a jelentkezők száma alapján évente kell felülvizsgálni. 

A továbbképzésben résztvevő személlyel tanulmányi szerződést kell kötni. 

1.10. A munkába járás, a munkavégzés költségeinek megtérítése 

A munkáltató köteles a munkába járás költségeit, annak meghatározott százalékát a 
vonatkozó rendelkezések értelmében megtéríteni. 

Ha a dolgozónak alkalmazása után a munkába járás körülményeiben változás állt be, azt a 
jegyző részére azonnal be kell jelenteni. 

A jogosultságot évenként felül kell vizsgálni.  



 

 

1.11. Egyéb szabályok  

− Fénymásolás 

A polgármesteri hivatalban a szakmai munkával összefüggő anyagok fénymásolása 
térítésmentesen történhet. 

Minden egyéb esetben a fénymásolásért térítési díjat kell fizetni, melynek díja 15.-Ft/oldal. 
(ezen díj tartalmazza a dolgozó kiesett idejét is) 

− Dokumentumok kiadásának szabályai 

A polgármesteri hivatali dokumentumok (személyi anyagok, szabályzatok) kiadása csak a 
jegyző engedélyével történhet. 

 

1. KÁRTÉRÍTÉSI KÖTELEZETTSÉG  

A munkavállaló a munkaviszonyából eredő kötelezettségének vétkes megszegésével 
okozott kárért kártérítési felelősséggel tartozik. Szándékos károkozás esetén a 
munkavállaló a teljes kárt köteles megtéríteni. 

A munkavállaló vétkességére tekintet nélkül a teljes kárt köteles megtéríteni a 
visszaszolgáltatási vagy elszámolási kötelezettséggel átvett olyan dolgokban bekövetkezett 
hiány esetén, amelyeket állandóan őrizetben tart, kizárólagosan használ vagy kezel, és 
azokat jegyzék vagy elismervény alapján vette át. 

A pénztárost e nélkül is terheli felelősség az általa kezelt pénz, értékpapír és egyéb 
értéktárgy tekintetében. 

 

2. ANYAGI FELEL ŐSSÉG 

A polgármesteri hivatal a dolgozó ruházatában, használati tárgyaiban a munkavégzés 
folyamán bekövetkezett kárért vétkességre tekintet nélkül felel, ha a kár a dolgozó 
munkahelyén vagy más megőrzésre szolgáló helyen elhelyezett dolgokban keletkezett. 

A dolgozó a szokásos személyi használati tárgyakat meghaladó mértékű és értékű 
használati értékeket csak a jegyző engedélyével hozhat be munkahelyére, illetve vihet ki 
onnan. (Pl. írógép, számítógép, stb.) 

A polgármesteri hivatal valamennyi dolgozója felelős a berendezési, felszerelési tárgyak 
rendeltetésszerű használatáért, a gépek, eszközök, szakkönyvek stb. megóvásáért. 

 

3. A POLGÁRMESTERI HIVATAL ÜGYFÉLFOGADÁSA  
A polgármester, a jegyző fogadóórát tartanak. Annak rendje az Önkormányzat honlapján 
található.  

A polgármesteri hivatal ügyfélfogadásának szabályai nyilvánosak. 

 

4. A POLGÁRMESTERI HIVATAL ÜGYIRATKEZELÉSE  

A polgármesteri hivatalban az ügyiratok kezelése központosított rendszerben történik. Az 
ügyiratkezelés irányításáért és ellenőrzéséért a jegyző felelős. Az ügyiratkezelést az 
Iratkezelési szabályzatban foglalt előírások alapján kell végezni. 



 

 

 

5. A KIADMÁNYOZÁS RENDJE  

Kiadmányozó a Jegyző. Távolléte esetén a kiadmányozás jogosultja igazgatási előadó 
Rutterschmidné Balogh Ágnes. 

6. BÉLYEGZŐK HASZNÁLATA, KEZELÉSE  

Valamennyi cégszerű aláírásnál cégbélyegzőt kell használni. A bélyegzőkkel ellátott, 
cégszerűen aláírt iratok tartalma érvényes kötelezettségvállalást, jogszerzést, jogról való 
lemondást jelent.  

A polgármesteri hivatalban cégbélyegző használatára a következők jogosultak: 

− polgármester 

− jegyző 

− gazdálkodási főelőadó 

− gazdálkodási előadó 

− pénzügyi előadó 

− igazgatási előadó 

− műszaki ügyintéző 

− ügykezelő 

A polgármesteri hivatalban használatos valamennyi bélyegzőről, annak lenyomatáról 
nyilvántartást kell vezetni. 

A nyilvántartásnak tartalmaznia kell, hogy a bélyegzőt ki és mikor vette használatba, 
melyet az átvevő személy a nyilvántartásban aláírásával igazol. 

A nyilvántartás vezetéséért:  Rutteschmidt Zoltánné felelős. 

Az átvevők személyesen felelősek a bélyegzők megőrzéséért. A bélyegzők beszerzéséről, 
kiadásáról, nyilvántartásáról, cseréjéről és évenkénti egyszeri leltározásáról  Rutteschmidt 
Zoltánné felelős gondoskodik, illetve a bélyegző elvesztése esetén az előírások szerint jár 
el. 

 
7. A POLGÁRMESTERI HIVATAL GAZDÁLKODÁSÁNAK RENDJE  

A polgármesteri hivatal gazdálkodásával, ezen belül kiemelten a költségvetés tervezésével, 
végrehajtásával, a polgármesteri hivatal kezelésében lévő vagyon hasznosításával 
összefüggő feladatok, hatáskörök szabályozása - a jogszabályok és a fenntartó 
rendelkezéseinek figyelembevételével - a jegyző feladata. 

A gazdálkodási és ellenőrzési feladatokat a pénzügyön elhelyezett külön szabályzatban 
meghatározott módon kell végezni. 

 
7.1. A gazdálkodás vitelét elősegítő belső szabályzatok 

 
1. Bizonylati szabályzat és bizonylati album, 
 
2. Pénzkezelési szabályzat, 

 
3. Selejtezési és hasznosítási szabályzat, 



 

 

 
4. Leltározási és leltárkészítési szabályzat, 

 
5. Kötelezettségvállalás, utalványozás, ellenjegyzés, érvényesítés rendjének szabályzata, 

 
6. Eszközök és források értékelési szabályzata, 

 
7. Készletgazdálkodási szabályzat, 

 
8. Önköltség-számítási szabályzat, 

 
9. Beszerzési szabályzat, 

 
10. Kiküldetési szabályzat, 

 
11. Reprezentációs szabályzat, 

 
12. Gépjármű üzemeltetési szabályzat, 

 
13. Helyi támogatásokról szóló szabályzat, 

 
14. Együttműködési megállapodás az önállóan működő intézményekkel, 

 
15. Illetményelőleg felvételének és törlesztésének szabályzata, 

 
16. Telefonhasználati szabályzat, 

 
17. Választható béren kívüli juttatási rendszer szabályzata 

 
18. Illetményelőleg felvételének és törlesztésének szabályzata 

 
19. Gazdasági ügyrend 

 

A szabálytalanságok kezelésének eljárásrendjét a 2. számú melléklet tartalmazza. 

7.2. Bankszámlák feletti rendelkezés 

A pénzforgalmi számlavezető pénzintézetnél vezetett számla feletti rendelkezésre 
jogosultakat a pénzkezelési szabályzat rögzíti. Nevüket és aláírásukat be kell jelenteni az 
érintett pénzintézethez.  

Az aláírás-bejelentési kartonok egy-egy másolati példányát a Tóth Anikó pénzügyi 
csoportvezető köteles őrizni. 

7.3 A gazdálkodási és ellenőrzési jogkörök gyakorlásának rendje 

A kötelezettségvállalás, ellenjegyzés, a szakmai teljesítés igazolása, az érvényesítés, 
utalványozás gyakorlásának módja, eljárási és dokumentációs részletszabályai, valamint az 
ezeket végző személyek kijelölésének rendje külön szabályzatban kerültek előírásra. 
Jegyző érintettsége esetén utalványozó a pénzügyi vezető Tóth Anikó . 
 

8. A POLGÁRMESTERI HIVATAL LÉTESÍTMÉNYEINEK ÉS HELY ISÉGEINEK  
HASZNÁLATI, HASZNOSÍTÁSI RENDJE   



 

 

A polgármesteri hivatal épületét címtáblával, zászlóval kell ellátni. 

A polgármesteri hivatal saját bevételének növelése érdekében – ha az nem sérti az 
alapfeladatok ellátását – szabad helyiségeit, berendezéseit bérbe adhatja. 

A bérbeadás szabályait a Felesleges vagyontárgyak hasznosításának és selejtezésnek 
szabályzata tartalmazza. 

 

9. A POLGÁRMESTERI HIVATALBAN VÉGEZHET Ő REKLÁMTEVÉKENYSÉG   

Reklámhordozó csak a jegyző engedélyével helyezhető ki.  

Nem lehet olyan reklámot, reklámhordozót kitenni, amely személyiségi, erkölcsi jogokat 
veszélyeztet. 

Tilos közzétenni olyan reklámot, amely kegyeleti jogokat sért, amely erőszakra, a 
személyes vagy a közbiztonság megsértésére, a környezet, a természet károsítására 
ösztönözne. 

 

10. BELSŐ ELLENŐRZÉS 

A polgármesteri hivatal belső ellenőrzésének megszervezéséért, rendszerének 
kialakításáért a költségvetési belső ellenőrzésről szóló 193/2003. (XI. 26.) Korm. 
rendeletben foglalt előírások szerint a jegyző felelős. A polgármesteri hivatalnál a belső 
ellenőrzést külön megbízási szerződés szerint 2013. évben Vincent Auditor Kft  látja el. 
A belső ellenőrzés feladatköre magában foglalja a polgármesteri hivatalban folyó 

− szakmai tevékenységgel összefüggő 

− gazdálkodási tevékenységgel kapcsolatos 

 ellenőrzési feladatokat. 

A belső ellenőr tevékenységét a vonatkozó jogszabályok, a nemzetközi belső ellenőrzési 
standardok, a pénzügyminiszter által közzétett módszertani útmutatók és kézikönyv minta 
alapján, a belső ellenőrzési vezető által kidolgozott és a jegyző által jóváhagyott belső 
ellenőrzési kézikönyv szerint végzi. 

A belső ellenőrzést a Belső ellenőrzési kézikönyvben foglaltak szerint kell megszervezni 
és elvégezni. 

Az ellenőrzések tapasztalatait a jegyző folyamatosan értékeli és azok alapján a szükséges 
intézkedéseket megteszi, illetve kezdeményezi. 

 

11. HIVATALI ÓVÓ, VÉD Ő ELŐÍRÁSOK  

A polgármesteri hivatal minden dolgozójának alapvető feladatai közé tartozik, hogy az 
egészségük és testi épségük megőrzéséhez szükséges ismereteket átadja, baleset, vagy 
ennek veszélye esetén a szükséges intézkedéseket megtegye. 

Minden dolgozónak ismernie kell a Munkavédelmi szabályzatot és Tűzvédelmi 
szabályzatot, valamint tűz esetére előírt utasításokat, a menekülés útját. 

11.1. Bombariadó esetén követendő eljárás 

Akinek tudomására jut, hogy az épületben bombát, vagy ahhoz hasonló robbanó eszközt 
helyeztek el, haladéktalanul értesíteni köteles a polgármestert és a jegyzőt. 



 

 

A polgármester a lehető legrövidebb időn belül értesíti erről a tényről az épületben lévő 
valamennyi személyt, majd elrendeli a kivonulási terv szerint az épület elhagyását. 

A polgármester utasítására értesítik a rendőrséget, valamint a tűzoltóságot a 
bombariadóról. 

 

12. VAGYONNYILATKOZAT-TÉTELI KÖTELEZETTSÉG  

12.1. Közszolgálati jogviszonyban állók 

A polgármesteri hivatalnál az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségről szóló 2007. 
évi CLII. törvény (továbbiakban: Vnyt.) értelmében a vagyonnyilatkozat-tételre 
kötelezettek: 

− Teljes köztisztviselői kar 

12.2. Közszolgálati jogviszonyban állók hozzátartozói 

− a házastárs,  
− az élettárs,  
− a közös háztartásban élő szülő,  
− a közös háztartásban élő gyermek, a házastárs gyermeke, ideértve  
− az örökbefogadott és a nevelt gyermeket is. 

12.3. Vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítése 

Vagyonnyilatkozatot két példányban az SZMSZ 3., 4. számú mellékletében 
meghatározottak szerint kell kitölteni és a kötelezett által valamennyi oldalán aláírva 
példányonként külön-külön zárt borítékba kell helyezni. 

A vagyonnyilatkozatot elektronikus úton is ki lehet tölteni. 

A nyilatkozó és az őrzésért felelős a boríték lezárására szolgáló felületen elhelyezett 
aláírásával egyidejűleg igazolja, hogy a nyilatkozat átadására zárt borítékban került sor. 
Az őrzésért felelős személy a nyilatkozatot nyilvántartási azonosítóval látja el. 

A vagyonnyilatkozat egyik példánya a nyilvántartásba vétel után a kötelezettnél marad, 
másik példányát az őrzésért felelős az egyéb iratoktól elkülönítetten kezeli. 

A vagyonnyilatkozatot tartalmazó borítékokat - a nyilatkozó és az őrzésért felelős 
példányát is - csak a Vnyt. 14. §-ban meghatározott vizsgálat során az eljáró szerv 
bonthatja fel. 

A vagyonnyilatkozat átadására, nyilvántartására, a vagyonnyilatkozatban foglalt 
személyes adatok védelmére vonatkozó további szabályokat az őrzésért felelős külön 
szabályzatban állapítja meg. 

12.4. Vagyonnyilatkozatok kezelése őrzése 

A vagyonnyilatkozat tételével összefüggő személyi iratokat az egyéb személyi iratoktól 
fizikailag elkülönítetten, önálló iktatás szerint a polgármesteri hivatal személyzeti ügyek 
intézésére megbízott ügyintézőjénél egységesen kell kezelni.  

A vagyonnyilatkozatokkal kapcsolatosan keletkezett iratokról külön nyilvántartást kell 
vezetni, meghatározva a nyilvántartás tartalmi elemeit (dolgozó neve, munkavégzés 
helye, vagyonnyilatkozati technikai azonosító kód, a hozzátartozói 
vagyonnyilatkozatokkal kapcsolatos adatok, az átvett és továbbított iratok tartalmára 
történő továbbítás, az átadásra, átvételre és továbbításra vonatkozó adatok). 



 

 

A dolgozókkal kapcsolatos valamennyi iratot (a hozzátartozókra vonatkozót is) egy 
iratgyűjtőben kell kezelni. 

A vagyonnyilatkozatok őrzéséért:   Kökényesi Gabriella  felelős. 

V. FEJEZET 
ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 

A polgármesteri hivatal szervezeti és működési szabályzata 2013. augusztus 1 napján 
lép hatályba.  

A jegyzőnek kell gondoskodni, hogy a szervezeti és működési szabályzatban foglalt 
előírásokat az érintett munkatársak megismerjék, annak tényét a szabályzat 5  számú 
mellékletében szereplő megismerési nyilatkozaton aláírásukkal igazolják a 
hatálybalépés napjával egyidejűleg. 

Az érintett dolgozók munkaköri leírásában szerepeltetni kell a szervezeti és működési 
szabályzatban nevesített felelősségi, hatás és jogköröket, melyek elkészítéséért 
Kökényesi Gabriella a felelős. 

A polgármesteri hivatal szervezeti és működési szabályzata kiadásra került és 
megtalálható:  

1) irattár 
2) jegyző 
3) gazdálkodás 
 

Kelt, Újhartyán 2013. augusztus 1. nap 

………………………………………….. 
                 jegyző  

 

 

 

1. számú melléklet 
 

A POLGÁRMESTERI HIVATAL SZERVEZETI FELÉPÍTÉSE  
 

Szervezeti egység Ellátott funkciók /szakág/tev./ 

Jegyző 
 

törvényességi ellenőrzés, polgármesteri hivatal vezetése, 
a jogszabályokban előírt hatáskörök gyakorlása, az 
önkormányzat munkájának segítése, szabálysértés, 
birtokvédelem. 

belügyi igazgatás + szociális igazgatás, 
 Igazgatási előadó  

  anyakönyvezés, hagyatéki eljárások, gyámügy, népesség-
nyilvántartás, választások, 

 Pénzügyi előadó Adóigazgatás, mezőgazdasági ügyek 

 Műszaki előadó kamarai kapcsolattartás: vállalkozói ügyint. + 



 

 

fogyasztóvédelem+ kiemelt I. fokú építési hatóság, 
kommunális igazgatás, környezet és természetvédelem, 
építésigazgatási ügyek, vagyonnyilvántartás. 
 

Gazdálkodási főelőadó 
csoportvezető 
 

gazdálkodással kapcsolatos feladatok,  
Költségvetési gazdálkodás, címzett és céltámogatások, 
beszámolók,jelentések, főkönyvi könyvelés, pénztár 
ellenőrzés 

ügyvitelkezelés, intézményi kapcsolattartás, /óvodák, 
iskolák, Eü. Int. könyvtár,., Idősek Klubja/ ,  Ügykezelő 

  ügyvitel szervezés:titkárság, iktató 
és irattár, telefon + kézbesítés 

 

 

2. számú melléklet 

 

Szabálytalanságok kezelésének eljárásrendje 

Az eljárásrend kialakításakor alapvető követelmény az, hogy minden szervezeti egység vezetője 
felelős a feladatkörébe tartozó szakterületen észlelt szakmai és gazdálkodási szabálytalanságok 
megelőzéséért, feltárásáért, nyomon követéséért, dokumentálásáért, a felelősségre vonásért, 
valamint a hiányosságok megszüntetésével kapcsolatos intézkedések kezdeményezéséért és 
megvalósításuk ellenőrzéséért.  
A szabálytalanságok észlelése a folyamatba épített, előzetes és utólagos vezetői ellenőrzés 
rendszerében történhet a munkatárs és a vezetőrészéről egyaránt. Ezen kívül az észlelés 
származhat a mind belső, mind a külső ellenőrzéstől, valamint egyéb külső személytől is.  
- A költségvetési szerv vezetője, illetve a szervezeti egységek vezetőinek észlelése alapján a 
feladat, hatáskör és felelősségi rendnek megfelelően kell intézkedést hozni a szabálytalanság 
korrigálására, megszüntetésére.  
- Amennyiben a szabálytalanságot a szervezeti egység valamely dolgozója észleli, köteles 
értesíteni a szervezeti egység vezetőjét. Amennyiben a szervezeti egység vezetője az adott 
szabálytalanságban érintett, a dolgozónak a vezető közvetlen felettesét, annak érintettsége 
esetén a jegyzőt kell értesíteni.  
- Amennyiben a szabálytalanság bizonyíthatóan fennáll, vagy az előző szakaszban 
meghatározottaknak megfelelően értesített személy a helyzet tisztázását szükségesnek tartja, 
úgy erről értesíti a Jegyzőt.  
- Amennyiben a szabálytalanság bizonyítást nyert, a feladat, hatáskör és felelősségi rendnek 
megfelelően kell intézkedést hozni a szabálytalanság korrigálására, megszüntetésére.  
- Amennyiben a szabálytalanság nem bizonyítható, csupán annak gyanúja merül fel, a 
szabálytalanság észlelője a szabálytalanság megállapítása céljából ad hoc belső ellenőri 
vizsgálat lefolytatását kérheti a jegyzőtől. A jegyző a belső ellenőri vizsgálat elrendeléséről a 
rendelkezésre álló adatok alapján dönt.  
- Amennyiben a belső ellenőr ellenőrzési tevékenysége során szabálytalanságot tapasztal, 
vagy szabálytalanság gyanúja esetén vizsgálat lefolytatására megbízást kap, a Belső 
Ellenőrzési Kézikönyvében foglaltaknak megfelelően jár el. Az ellenőrzött szervezeti 



 

 

egységnek a belső ellenőrzés megállapításai alapján intézkedési tervet kell kidolgoznia, az 
intézkedési tervet végre kell hajtania és a végrehajtásról a jegyző által megállapított 
határidőben be kell számolnia.  
- Amennyiben külső ellenőrzési szerv észleli a szabálytalanságot, a szabálytalanságra 
vonatkozó megállapításait az ellenőrzési jelentés tartalmazza. A szabálytalanságra vonatkozó 
megállapítások alapján az adott szervezeti egység vezetőjének intézkedési tervet kell 
kidolgoznia és annak végrehajtásáról a jegyző felé be kell számolnia.  
 
A szabálytalanság észlelését követő szükséges intézkedések, eljárások megindítása  
A jegyző köteles gondoskodni a bejelentett szabálytalanságok tekintetében a megfelelő 
intézkedések meghozataláról, illetve indokolt esetben a szükséges eljárások (szabálysértési, 
büntető- vagy polgári peres eljárás) megindításáról, vagy a vonatkozó jogszabályok (Kttv., 
Mt.) szerinti hátrányos jogkövetkezmény alkalmazásáról.  
Szükség esetén a jegyző vizsgálatot rendelhet el, amelyben részvételre felkérhet dolgozókat, 
indokolt esetben- a vonatkozó jogszabályok betartása mellett- külső szakértőt is.  
A szabálytalanság észlelését követő eljárások  
A szabálytalanságok feltárása esetén lefolytatható eljárás lehet:  
a) büntető eljárás,  
b) szabálysértési eljárás,  
c) kártérítési eljárás.  
A szabálytalanság és a felelősség súlyától függően büntető és egyéb eljárás is indítható.  
A felelősség tekintetében a Munka Törvénykönyve, illetve a közszolgálati tisztviselőkről 
szóló 2011. évi CXCIX. Törvény megfelelő rendelkezéseit kell követni.  
A feljelentést rendszerint az ügyészségnél vagy a nyomozati hatóságnál kell megtenni. 
 
A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és szabálysértési nyilvántartási rendszerről  
szóló 2012. évi II. törvény  szerint szabálysértés az a jogellenes, tevékenységben vagy 
mulasztásban megnyilvánuló cselekmény, melyet törvény, kormányrendelet vagy 
önkormányzati rendelet szabálysértésnek nyilvánít, s amelynek elkövetőit az e törvényben 
meghatározott joghátrány fenyeget.  
A Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény 339. § (1) bekezdése kimondja, hogy 
aki másnak jogellenesen kárt okoz, köteles azt megtéríteni. Mentesül a felelősség alól, ha 
bizonyítja, hogy úgy járt el, ahogy az adott helyzetben általában elvárható. A kártérítési 
eljárás megindítására a polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény rendelkezései 
(elsősorban a XXIII. Fejezet, a munkaviszonyból és a munkaviszony jellegű jogviszonyból 
származó perek) az irányadók. Kártérítési felelősség tekintetében irányadók továbbá a Munka 
Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (Mt.). 
 
A szabálytalansággal kapcsolatos eljárás nyomon követése  
A jegyző által megbízott személy  
-  nyomon követi az elrendelt vizsgálatot, a meghozott döntéseket, illetve a megindított eljárás 
helyzetét,  
- figyelemmel kíséri az általa és a vizsgálat során készített javaslatok végrehajtását,  
- a feltárt szabálytalanság típusa alapján beazonosítja a további „szabálytalanság lehetőségeket”,  
-  rendszeresen információt szolgáltat a belső ellenőrzés és a jegyző számára.  
 
A szabálytalansággal kapcsolatos eljárás nyilvántartása  
A jegyző  
- gondoskodik a szabálytalanságokkal kapcsolatban keletkezett iratanyagok nyilvántartásának 
naprakész és pontos vezetéséről, iktatásáról,  



 

 

- gondoskodik a megtett intézkedések és az azokhoz kapcsolódó határidők nyilvántartásáról  
- a pályázati úton felhasználásra kerülő források, költségvetési előirányzatok tekintetében 
figyelembe veszi az Európai Uniós támogatások fogadásához kapcsolódó pénzügyi lebonyolítási, 
számviteli és ellenőrzési rendszerek kialakításáról szóló jogszabályban meghatározottakat, a 
2007-2013. programozási időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai 
Szociális Alapból és a Kohéziós Alapból származó támogatások fogadásához kapcsolódó 
pénzügyi lebonyolítási és ellenőrzési rendszerek kialakításáról szóló 281/2006. (XII. 23.) Korm. 
rendelet VIII. Szabálytalanságok kezelése című fejezetében meghatározottakat.  
 
Jelentési kötelezettségek  
A jegyzőnek az éves ellenőrzési jelentésben kell számot adnia a belső ellenőrzés által tett 
megállapítások és javaslatok hasznosításáról, az intézkedési tervek megvalósításáról, az 
ellenőrzési tevékenység fejlesztésére vonatkozó javaslatokról.  
 
 

3. számú melléklet 

- VAGYONNYILATKOZAT 

 Vagyonnyilatkozat nyilvántartási száma:              

A KÖTELEZETT SZEMÉLYI ADATAI, VALAMINT A JÖVEDELMI,  
ÉRDEKELTSÉGI ÉS VAGYONI VISZONYAIRA VONATKOZÓ ADATO K  

I. Rész 

SZEMÉLYI ADATOK 

A kötelezett neve: ................................................................................................................................. 
születési helye és ideje: ......................................................................................................................... 
anyja neve: ............................................................................................................................................ 
lakcíme: ................................................................................................................................................ 

 

II. Rész 

NYILATKOZAT A JÖVEDELEMR ŐL1 

A nyilatkozatot adó éves összes jövedelme: 
1. ................ év ........................... Ft 
2. ................ év ........................... Ft 
3. ................ év ........................... Ft 
4. ................ év ........................... Ft 
5. ................ év ........................... Ft 

Az éves jövedelem forrásai tevékenységek szerinti bontásban: 

1. ............. év 

Tevékenység Jövedelem 
   Ft   

   Ft   

   Ft   

   Ft   

                                                           
1 Minden esetben a jövedelem közterhekkel csökkentett összegét kell bevallani. 



 

 

   Ft   

2. ............. év 

Tevékenység Jövedelem 
   Ft   

   Ft   

   Ft   

   Ft   

   Ft   

 

3. ............. év 

 Tevékenység  Jövedelem 
   Ft   

   Ft   

   Ft   

   Ft   

   Ft   

4. ............. év 

Tevékenység Jövedelem 
   Ft   

   Ft   

   Ft   

   Ft   

   Ft   

5. ............. év 

Tevékenység Jövedelem 
   Ft   

   Ft   

   Ft   

   Ft   

   Ft   

 

III. Rész 

VAGYONI NYILATKOZAT 

A) Ingatlanok 

1. Lakástulajdon és lakótelek-tulajdon (vagy állandó, illetve tartós használat, haszonélvezeti jog): 
a) címe: .......................................................... város/Város ................................. út/utca ........... hsz. 

alapterülete: ........................................................ m2, tulajdoni hányad: ........................................... 
a szerzés ideje, jogcíme: .................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................ 

b) címe: .......................................................... város/Város ................................. út/utca ........... hsz. 

alapterülete: ........................................................ m2, tulajdoni hányad: ........................................... 
a szerzés ideje, jogcíme: .................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................ 

c) címe: .......................................................... város/Város ................................. út/utca ........... hsz. 



 

 

alapterülete: ........................................................ m2, tulajdoni hányad: ........................................... 
a szerzés ideje, jogcíme: .................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................ 

2. Üdülőtulajdon és üdülőtelek-tulajdon (vagy állandó, illetve tartós használat, haszonélvezeti jog): 
a) címe: .......................................................... város/Város ................................. út/utca ........... hsz. 

alapterülete: ........................................................ m2, tulajdoni hányad: ........................................... 
a szerzés ideje, jogcíme: .................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................ 

b) címe: .......................................................... város/Város ................................. út/utca ........... hsz. 

alapterülete: ........................................................ m2, tulajdoni hányad: ........................................... 
a szerzés ideje, jogcíme: .................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................ 

c) címe: .......................................................... város/Város ................................. út/utca ........... hsz. 

alapterülete: ........................................................ m2, tulajdoni hányad: ........................................... 
a szerzés ideje, jogcíme: .................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................ 

3. Egyéb, nem lakás céljára szolgáló épület-(épületrész-)tulajdon (vagy állandó használat, haszonélvezeti jog): 
a) megnevezése (zártkerti építmény, műhely, üzlet, műterem, rendelő, garázs stb.): .......................... 

címe: .......................................................... város/Város ................................. út/utca ........... hsz. 

alapterülete: ........................................................ m2, tulajdoni hányad: ........................................... 
a szerzés ideje, jogcíme: .................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................ 

b) megnevezése: ................................................................................................................................... 
címe: .......................................................... város/Város ................................. út/utca ........... hsz. 

alapterülete: ........................................................ m2, tulajdoni hányad: ........................................... 
a szerzés ideje, jogcíme: .................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................ 

c) megnevezése: ................................................................................................................................... 
címe: .......................................................... város/Város ................................. út/utca ........... hsz. 

alapterülete: ........................................................ m2, tulajdoni hányad: ........................................... 
a szerzés ideje, jogcíme: .................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................ 

4. Termőföldtulajdon (vagy állandó használat, haszonélvezeti jog): 
a) megnevezése: ................................................................................................................................ 

címe: .................................... város/Város ....................................... hrsz., alapterülete: ........... m2 
művelési ága: ......................................................... tulajdoni hányad: .............................................. 
a szerzés ideje, jogcíme: .................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................ 

aranykorona-értéke: ........................................................................................................................... 
b) megnevezése: ................................................................................................................................ 

címe: .................................... város/Város ....................................... hrsz., alapterülete: ........... m2 
művelési ága: ......................................................... tulajdoni hányad: .............................................. 
a szerzés ideje, jogcíme: .................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................ 

aranykorona-értéke: ........................................................................................................................... 
c) megnevezése: ................................................................................................................................ 



 

 

címe: .................................... város/Város ....................................... hrsz., alapterülete: ........... m2 
művelési ága: ......................................................... tulajdoni hányad: .............................................. 
a szerzés ideje, jogcíme: .................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................ 

aranykorona-értéke: ........................................................................................................................... 

B) Nagy értékű ingóságok (ideértve a lízingelt vagyontárgyakat is) 

1. Járművek: 
a) személygépkocsi: ............................................................... típus .................................... rendszám 

a szerzés ideje, jogcíme: .................................................................................................................... 
.............................................................................................. típus .................................... rendszám 
a szerzés ideje, jogcíme: .................................................................................................................... 
.............................................................................................. típus .................................... rendszám 
a szerzés ideje, jogcíme: .................................................................................................................... 

b) egyéb jármű: ..................................................................................................................................... 
a szerzés ideje, jogcíme: .................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................ 
a szerzés ideje, jogcíme: .................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................ 
a szerzés ideje, jogcíme: .................................................................................................................... 

2. Védett műalkotás, védett gyűjtemény: 
a) egyedi alkotások: 

..................................... alkotó ...................................... cím ............................. nyilvántartási szám 
a szerzés ideje, jogcíme: .................................................................................................................... 
..................................... alkotó ...................................... cím ............................. nyilvántartási szám 
a szerzés ideje, jogcíme: .................................................................................................................... 
..................................... alkotó ...................................... cím ............................. nyilvántartási szám 
a szerzés ideje, jogcíme: .................................................................................................................... 

b) gyűjtemény: 
................................................... megnevezés ................ db ............................. nyilvántartási szám 
a szerzés ideje, jogcíme: .................................................................................................................... 
................................................... megnevezés ................ db ............................. nyilvántartási szám 
a szerzés ideje, jogcíme: .................................................................................................................... 
................................................... megnevezés ................ db ............................. nyilvántartási szám 
a szerzés ideje, jogcíme: .................................................................................................................... 

3. Egyéb, darabonként vagy készletenként (gyűjteményenként) a hónap első napján érvényes kötelező 
legkisebb munkabér havi összege tízszeresét meghaladó értékű ingóság: 

a) ..................................................................... megnevezés ........................................ azonosító adat 
a szerzés ideje, jogcíme: .................................................................................................................... 

b) ..................................................................... megnevezés ........................................ azonosító adat 
a szerzés ideje, jogcíme: .................................................................................................................... 

c) ..................................................................... megnevezés ........................................ azonosító adat 
a szerzés ideje, jogcíme: .................................................................................................................... 

d) ..................................................................... megnevezés ........................................ azonosító adat 
a szerzés ideje, jogcíme: .................................................................................................................... 

e) ..................................................................... megnevezés ........................................ azonosító adat 
a szerzés ideje, jogcíme: .................................................................................................................... 

4. Értékpapírban elhelyezett megtakarítás (részvény, kötvény, részjegy, kincstárjegy, vagyonjegy stb.): 



 

 

.......................................................... megnevezés ......................... szám .......................... névérték 

.......................................................... megnevezés ......................... szám .......................... névérték 

.......................................................... megnevezés ......................... szám .......................... névérték 

.......................................................... megnevezés ......................... szám .......................... névérték 

.......................................................... megnevezés ......................... szám .......................... névérték 

5. Takarékbetétben elhelyezett megtakarítás: 
........................................ pénzintézet ......................... betétkönyv száma ............................ összeg 
........................................ pénzintézet ......................... betétkönyv száma ............................ összeg 
........................................ pénzintézet ......................... betétkönyv száma ............................ összeg 
........................................ pénzintézet ......................... betétkönyv száma ............................ összeg 
........................................ pénzintézet ......................... betétkönyv száma ............................ összeg 

6. A hónap első napján érvényes kötelező legkisebb munkabér havi összege tízszeresét meghaladó 
készpénz: 

........................................................................................................................................................ Ft 

7. Az összességében a hónap első napján érvényes kötelező legkisebb munkabér havi összege tízszeresét 
meghaladó pénzintézeti számlakövetelés vagy más, szerződés alapján fennálló pénzkövetelés: 

....................................... pénzintézet .............................. számlaszám .................................. összeg 

....................................... pénzintézet .............................. számlaszám .................................. összeg 

....................................... pénzintézet .............................. számlaszám .................................. összeg 

....................................... pénzintézet .............................. számlaszám .................................. összeg 

....................................... pénzintézet .............................. számlaszám .................................. összeg 

       A szerződés (követelés) 

A pénzkövetelés jogcíme A kötelezett neve, lakcíme A követelés összege kelte lejárati ideje 

          
          
          
          
          

8. Más, a hónap első napján érvényes kötelező legkisebb munkabér havi összege kétszeresét meghaladó 
értékű vagyontárgyak, ha azok együttes értéke a hónap első napján érvényes kötelező legkisebb munkabér 
havi összege tízszeresét meghaladja: 

............................................................ megnevezés .................................................. azonosító adat 

............................................................ megnevezés .................................................. azonosító adat 

............................................................ megnevezés .................................................. azonosító adat 

............................................................ megnevezés .................................................. azonosító adat 

............................................................ megnevezés .................................................. azonosító adat 
 

IV. Rész 

PÉNZINTÉZETTEL, MAGÁNSZEMÉLYEKKEL SZEMBEN FENNÁLLÓ 
TARTOZÁSOK 

1. Pénzintézettel szemben: 

     A tartozás 

 A hitel megnevezése  A tartozás összege  kelte  lejárati ideje 
        

        

        

        

        

2. Magánszemélyekkel szemben: 

     A tartozás 



 

 

 A hitelező neve, lakcíme  A tartozás összege kelte lejárati ideje 

        

        

        

        

        

V. Rész 

GAZDASÁGI ÉRDEKELTSÉGI NYILATKOZAT 

Gazdasági társaságban (ideértve az állami tulajdoni részesedéssel működő gazdálkodó szervezetet is) 
fennálló tisztsége vagy érdekeltsége: 

A) 
1. cégbejegyzés száma: ......................................................................................................................... 
2. gazdasági társaság neve: ................................................................................................................... 
3. székhelye: ......................................................................................................................................... 
4. az érdekeltség formája2:  .................................................................................................................. 
5. a tulajdoni érdekeltség keletkezéskori aránya: ............................................................................. % 
6. a tulajdoni érdekeltség jelenlegi aránya: ...................................................................................... % 
7. nyereségből való részesedése: ...................................................................................................... % 
8. a gazdasági társaságban viselt tisztsége: .......................................................................................... 

B) 
1. cégbejegyzés száma: ......................................................................................................................... 
2. gazdasági társaság neve, formája: ................................................................................................... 
3. székhelye: ......................................................................................................................................... 
4. az érdekeltség formája2:  .................................................................................................................. 
5. a tulajdoni érdekeltség keletkezéskori aránya: ............................................................................. % 
6. a tulajdoni érdekeltség jelenlegi aránya: ...................................................................................... % 
7. nyereségből való részesedése: ...................................................................................................... % 
8. a gazdasági társaságban viselt tisztsége: .......................................................................................... 

C) 
1. cégbejegyzés száma: ......................................................................................................................... 
2. gazdasági társaság neve, formája: ................................................................................................... 
3. székhelye: ......................................................................................................................................... 
4. az érdekeltség formája2:  .................................................................................................................. 
5. a tulajdoni érdekeltség keletkezéskori aránya: ............................................................................. % 
6. a tulajdoni érdekeltség jelenlegi aránya: ...................................................................................... % 
7. nyereségből való részesedése: ...................................................................................................... % 
8. a gazdasági társaságban viselt tisztsége: .......................................................................................... 

                                                           
2 Tag, kültag, beltag, tulajdonos, részvényes 



4. számú melléklet 

A KÖTELEZETTEL EGY HÁZTARTÁSBAN ÉL Ő HOZZÁTARTOZÓ SZEMÉLYI 
ADATAI, VALAMINT JÖVEDELMI, ÉRDEKELTSÉGI ÉS VAGYONI  

VISZONYAIRA VONATKOZÓ ADATOK 

I. Rész 

SZEMÉLYI ADATOK 
 
A kötelezettel egy háztartásban élő házastárs, élettárs, közös háztartásban élő szülő, gyermek3 
neve: .................................................................................................................................................... 
születési helye és ideje: ......................................................................................................................... 
anyja neve: ............................................................................................................................................ 

II. Rész 

NYILATKOZAT A JÖVEDELEMR ŐL4 

A nyilatkozatot adó éves összes jövedelme: 
1. ................ év ........................... Ft 
2. ................ év ........................... Ft 
3. ................ év ........................... Ft 
4. ................ év ........................... Ft 
5. ................ év ........................... Ft 

Az éves jövedelem forrásai tevékenységek szerinti bontásban: 

1. ............. év 

 Tevékenység  Jövedelem 
   Ft   

   Ft   

   Ft   

   Ft   

   Ft   

2. ............. év 

 Tevékenység  Jövedelem 
   Ft   

   Ft   

   Ft   

   Ft   

   Ft   

3. ............. év 

Tevékenység Jövedelem 
   Ft   

   Ft   

   Ft   

   Ft   

   Ft   

4. ............. év 

                                                           
3 A kívánt rész aláhúzandó. 
4 Minden esetben a jövedelem közterhekkel csökkentett összegét kell bevallani. 
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Tevékenység Jövedelem 
   Ft   

   Ft   

   Ft   

   Ft   

   Ft   

5. ............. év 

Tevékenység Jövedelem 
   Ft   

   Ft   

   Ft   

   Ft   

   Ft   

 

III. Rész 

VAGYONI NYILATKOZAT 

A) Ingatlanok 

1. Lakástulajdon és lakótelek-tulajdon (vagy állandó, illetve tartós használat, haszonélvezeti jog): 

a) címe: .......................................................... város/Város ................................. út/utca ........... hsz. 

alapterülete: ........................................................ m2, tulajdoni hányad: ........................................... 
a szerzés ideje, jogcíme: .................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................ 

b) címe: .......................................................... város/Város ................................. út/utca ........... hsz. 

alapterülete: ........................................................ m2, tulajdoni hányad: ........................................... 
a szerzés ideje, jogcíme: .................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................ 

c) címe: .......................................................... város/Város ................................. út/utca ........... hsz. 

alapterülete: ........................................................ m2, tulajdoni hányad: ........................................... 
a szerzés ideje, jogcíme: .................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................ 

2. Üdülőtulajdon és üdülőtelek-tulajdon (vagy állandó, illetve tartós használat, haszonélvezeti jog): 
a) címe: .......................................................... város/Város ................................. út/utca ........... hsz. 

alapterülete: ........................................................ m2, tulajdoni hányad: ........................................... 
a szerzés ideje, jogcíme: .................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................ 

b) címe: .......................................................... város/Város ................................. út/utca ........... hsz. 

alapterülete: ........................................................ m2, tulajdoni hányad: ........................................... 
a szerzés ideje, jogcíme: .................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................ 

c) címe: .......................................................... város/Város ................................. út/utca ........... hsz. 

alapterülete: ........................................................ m2, tulajdoni hányad: ........................................... 
a szerzés ideje, jogcíme: .................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................ 

3. Egyéb, nem lakás céljára szolgáló épület-(épületrész-)tulajdon (vagy állandó használat, haszonélvezeti 
jog): 
a) megnevezése (zártkerti építmény, műhely, üzlet, műterem, rendelő, garázs stb.): .......................... 
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 címe: .......................................................... város/Város ................................. út/utca ........... hsz. 

alapterülete: ........................................................ m2, tulajdoni hányad: ........................................... 
a szerzés ideje, jogcíme: .................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................ 

b) megnevezése: ................................................................................................................................... 
címe: .......................................................... város/Város ................................. út/utca ........... hsz. 

alapterülete: ........................................................ m2, tulajdoni hányad: ........................................... 
a szerzés ideje, jogcíme: .................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................ 

c) megnevezése: ................................................................................................................................... 
címe: .......................................................... város/Város ................................. út/utca ........... hsz. 

alapterülete: ........................................................ m2, tulajdoni hányad: ........................................... 
a szerzés ideje, jogcíme: .................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................ 

4. Termőföldtulajdon (vagy állandó használat, haszonélvezeti jog): 
a) megnevezése: ................................................................................................................................ 

címe: .................................... város/Város ....................................... hrsz., alapterülete: ........... m2 
művelési ága: ......................................................... tulajdoni hányad: .............................................. 
a szerzés ideje, jogcíme: .................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................ 

aranykorona-értéke: ........................................................................................................................... 
b) megnevezése: ................................................................................................................................ 

címe: .................................... város/Város ....................................... hrsz., alapterülete: ........... m2 
művelési ága: ......................................................... tulajdoni hányad: .............................................. 
a szerzés ideje, jogcíme: .................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................ 

aranykorona-értéke: ........................................................................................................................... 
c) megnevezése: ................................................................................................................................ 

címe: .................................... város/Város ....................................... hrsz., alapterülete: ........... m2 
művelési ága: ......................................................... tulajdoni hányad: .............................................. 
a szerzés ideje, jogcíme: .................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................ 

aranykorona-értéke: ........................................................................................................................... 

B) Nagy értékű ingóságok (ideértve a lízingelt vagyontárgyakat is) 

1. Járművek: 
a) személygépkocsi: ............................................................... típus .................................... rendszám 

a szerzés ideje, jogcíme: .................................................................................................................... 
.............................................................................................. típus .................................... rendszám 
a szerzés ideje, jogcíme: .................................................................................................................... 
.............................................................................................. típus .................................... rendszám 
a szerzés ideje, jogcíme: .................................................................................................................... 

b) egyéb jármű: ..................................................................................................................................... 
a szerzés ideje, jogcíme: .................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................ 
a szerzés ideje, jogcíme: .................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................ 
a szerzés ideje, jogcíme: .................................................................................................................... 

2. Védett műalkotás, védett gyűjtemény: 
a) egyedi alkotások: 
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 ..................................... alkotó ...................................... cím ............................. nyilvántartási szám 
a szerzés ideje, jogcíme: .................................................................................................................... 

..................................... alkotó ...................................... cím ............................. nyilvántartási szám 
a szerzés ideje, jogcíme: .................................................................................................................... 
..................................... alkotó ...................................... cím ............................. nyilvántartási szám 
a szerzés ideje, jogcíme: .................................................................................................................... 

b) gyűjtemény: 
................................................... megnevezés ................ db ............................. nyilvántartási szám 
a szerzés ideje, jogcíme: .................................................................................................................... 
................................................... megnevezés ................ db ............................. nyilvántartási szám 
a szerzés ideje, jogcíme: .................................................................................................................... 
................................................... megnevezés ................ db ............................. nyilvántartási szám 
a szerzés ideje, jogcíme: .................................................................................................................... 

3. Egyéb, darabonként vagy készletenként (gyűjteményenként) a hónap első napján érvényes kötelező 
legkisebb munkabér havi összege tízszeresét meghaladó értékű ingóság: 

a) ..................................................................... megnevezés ........................................ azonosító adat 
a szerzés ideje, jogcíme: .................................................................................................................... 

b) ..................................................................... megnevezés ........................................ azonosító adat 
a szerzés ideje, jogcíme: .................................................................................................................... 

c) ..................................................................... megnevezés ........................................ azonosító adat 
a szerzés ideje, jogcíme: .................................................................................................................... 

d) ..................................................................... megnevezés ........................................ azonosító adat 
a szerzés ideje, jogcíme: .................................................................................................................... 

e) ..................................................................... megnevezés ........................................ azonosító adat 
a szerzés ideje, jogcíme: .................................................................................................................... 

4. Értékpapírban elhelyezett megtakarítás (részvény, kötvény, részjegy, kincstárjegy, vagyonjegy stb.): 
.......................................................... megnevezés ......................... szám .......................... névérték 
.......................................................... megnevezés ......................... szám .......................... névérték 
.......................................................... megnevezés ......................... szám .......................... névérték 
.......................................................... megnevezés ......................... szám .......................... névérték 
.......................................................... megnevezés ......................... szám .......................... névérték 

5. Takarékbetétben elhelyezett megtakarítás: 
........................................ pénzintézet ......................... betétkönyv száma ............................ összeg 
........................................ pénzintézet ......................... betétkönyv száma ............................ összeg 
........................................ pénzintézet ......................... betétkönyv száma ............................ összeg 
........................................ pénzintézet ......................... betétkönyv száma ............................ összeg 
........................................ pénzintézet ......................... betétkönyv száma ............................ összeg 

6. A hónap első napján érvényes kötelező legkisebb munkabér havi összege tízszeresét meghaladó  
készpénz: 

........................................................................................................................................................ Ft 

7. Az összességében a hónap első napján érvényes kötelező legkisebb munkabér havi összege tízszeresét 
meghaladó pénzintézeti számlakövetelés vagy más, szerződés alapján fennálló pénzkövetelés: 

....................................... pénzintézet .............................. számlaszám .................................. összeg 

....................................... pénzintézet .............................. számlaszám .................................. összeg 

....................................... pénzintézet .............................. számlaszám .................................. összeg 

....................................... pénzintézet .............................. számlaszám .................................. összeg 

....................................... pénzintézet .............................. számlaszám .................................. összeg 

 A szerződés (követelés) 
A pénzkövetelés jogcíme A kötelezett neve, lakcíme A követelés összege 

 kelte  lejárati ideje 
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 8. Más, a hónap első napján érvényes kötelező legkisebb munkabér havi összege kétszeresét 
meghaladó értékű vagyontárgyak, ha azok együttes értéke a hónap első napján érvényes 

kötelező legkisebb munkabér havi összege tízszeresét meghaladja: 
............................................................ megnevezés .................................................. azonosító adat 
............................................................ megnevezés .................................................. azonosító adat 
............................................................ megnevezés .................................................. azonosító adat 
............................................................ megnevezés .................................................. azonosító adat 
............................................................ megnevezés .................................................. azonosító adat 

IV. Rész 

PÉNZINTÉZETTEL, MAGÁNSZEMÉLYEKKEL SZEMBEN FENNÁLLÓ 
TARTOZÁSOK 

1. Pénzintézettel szemben: 

A tartozás A hitel megnevezése A tartozás összege 
 kelte  lejárati ideje 

        
        
        
        
        

2. Magánszemélyekkel szemben: 

A tartozás A hitelező neve, lakcíme A tartozás összege 
 kelte  lejárati ideje 

        
        
        
        
        

V. Rész 

GAZDASÁGI ÉRDEKELTSÉGI NYILATKOZAT 

Gazdasági társaságban (ideértve az állami tulajdoni részesedéssel működő gazdálkodó szervezetet is) 
fennálló tisztsége vagy érdekeltsége: 

A) 
1. cégbejegyzés száma: ......................................................................................................................... 
2. gazdasági társaság neve: ................................................................................................................... 
3. székhelye: ......................................................................................................................................... 
4. az érdekeltség formája5:  .................................................................................................................. 
5. a tulajdoni érdekeltség keletkezéskori aránya: ............................................................................. % 
6. a tulajdoni érdekeltség jelenlegi aránya: ...................................................................................... % 
7. nyereségből való részesedése: ...................................................................................................... % 
8. a gazdasági társaságban viselt tisztsége: .......................................................................................... 

B) 
1. cégbejegyzés száma: ......................................................................................................................... 
2. gazdasági társaság neve, formája: ................................................................................................... 
3. székhelye: ......................................................................................................................................... 
4. az érdekeltség formája5:  .................................................................................................................. 
5. a tulajdoni érdekeltség keletkezéskori aránya: ............................................................................. % 

                                                           
5 Tag, kültag, beltag, tulajdonos, részvényes. 
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 6. a tulajdoni érdekeltség jelenlegi aránya: ...................................................................................... % 
7. nyereségből való részesedése: ...................................................................................................... % 

8. a gazdasági társaságban viselt tisztsége: .......................................................................................... 

C) 
1. cégbejegyzés száma: ......................................................................................................................... 
2. gazdasági társaság neve, formája: ................................................................................................... 
3. székhelye: ......................................................................................................................................... 
4. az érdekeltség formája5:  .................................................................................................................. 
5. a tulajdoni érdekeltség keletkezéskori aránya: ............................................................................. % 
6. a tulajdoni érdekeltség jelenlegi aránya: ...................................................................................... % 
7. nyereségből való részesedése: ...................................................................................................... % 
8. a gazdasági társaságban viselt tisztsége: .......................................................................................... 
 
 
 
 
 
5. számú melléklet 

Megismerési nyilatkozat 
 

A polgármesteri hivatal szervezeti és működési szabályzatban foglaltakat megismertem. 
Tudomásul veszem, hogy az abban foglaltakat a munkavégzésem során köteles vagyok 
betartani. 
 

Név Beosztás Kelt Aláírás 

Göndörné Frajka Gabriella jegyző 201……..  

Schulcz József polgármester 201. ………  

Kovács Edit igazgatási előadó 201. ………  

Rutterchmidné Balogh 
Ágnes 

műszaki előadó 201…………  

Rutterschmidt Zoltánné igazgatási előadó 201…………  

Kökényesi Gabriella igazgatási előadó 201………..  

Petrányi Pál 
Közterület 
felügyelő 

201………...  



 

162 

 

Fejér Mária Ügykezelő 201………..  

Tóth Anikó 
pénzügyi csoport 
vezető 

201……….  

(Betöltetlen) pénzügyi előadó 201………  

Lauter Orsolya pénzügyi előadó 201……….  

Ménich Andrásné Pénzügyi előadó 201……….  

Jurik Pálné pénzügyi előadó 201……….  

Lauter Ágnes Dóra 
anyakönyvvezető 
helyettes 

201………  
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8. számú függelék 

 
 

Újhartyán Város Önkormányzata az alábbi Civil szervezetekkel 
tartja a kapcsolatot: 

 
 

1. HERCEL Sváb Hagyományőrző Egyesület 
2367 Újhartyán, Pilisi u. 12. 

 
2. Újhartyán Hagyományőrzése a Jövőért 

2367 Újhartyán, Fő u. 21. 
 

3. CE-Ú (Civilekért Egyesület – Újhartyán) 
2367 Újhartyán, Szőlősor u. 19. 
 

4. Lila Akác Nyugdíjas klub 
2367 Újhartyán,  
 

5. Nagycsaládosok egyesülete 
2367 Újhartyán, Fő u. 21. 

 
6. Motoros klub 

2367 Újhartyán  
 

7. Horka Íjász klub 
2367 Újhartyán,  

 
8. Városi Fúvós Zenekar 

2367 Újhartyán, 
 

9. Bringaklub 
2367 Újhartyán, 

 
10. Zenei Hagyományőrző Egyesület 

2367 Újhartyán, Zrínyi u. 2. 
 

11. Irodalmi és Helytörténeti Társas Kör 
2367 Újhartyán, Faluközpont 4. 

 
12. Faluházi Baglyok Nótakör 

2367 Újhartyán, „Faluház” Újsor u. 1. 
 

13. Újhartyáni Sportkör 
2367 Újhartyán, Szobor u.  
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 9. számú függelék 
 

 
MUNKACSOPORT 

• Adamcsik János – Nefelejcs u. 30. 
• Assenbrenner József – Hunyadi u. 37. 

• Bakos István – Pilisi u.34. 
• Bambuk László – József A. u.54. 

• Brabanti Antal – József A. u. 46. 
• Brabanti József – Pipacs u. 24. 
• Cserna András – Fő u. 30. 

• Csernáné Derdák Éva – Szép u. 29/a. 
• Dormány Zoltán – Pipacs u. 22. 

• dr. Egyed Balázs – Erdősor u.20. 
• Dr. Kaldenecker Anett –  Szobor u. 2. 

• Dr. Kálvin Ágnes – Erdősor u. 22. 
• dr. Tóth Mihály – Monori u. 12. 
• Fabók Antal – Hunyadi u. 33. 

• Fajth György – Pipacs u.12. 

• Fajth József  - Pipacs u. 40. 
• Farkas Henrik – Jókai u. 17. 
• Gattyán Andor – Hősök tere 13. 

• Gattyán István – Malom u. 53. 
• Gattyánné Fajth Judit – Hősök tere 13. 

• Gregus Gábor – Szép u.2/b. 

• Heli András – Erdősor u. 16. 

• Heli István – Szép u. 43. 
• Heli József – Cigleher u.3. 

• Hölle János – Pipacs u. 33. 
• Kőnig András – Szalma u. 2. 

• Jasper Emese – Nefelejcs u. 24. 
• Jasper György – Nefelejcs u. 24. 

• Kaldenecker Máté – Pilisi u. 16/d. 
• Kaldenekker Zsolt – Szép u.6. 

• Keindl Szabolcs – Szép u. 48. 
• Kecskésné Rizmajer Ildikó – Szegfű u. 3. 

• Kleineizel Zoltán – Szép u. 2/a 
• Klemencz Tiborné – Árpád u. 34. 
• Kucsera József – Zrínyi M. u. 3. 
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 • Kulima Péter – Nefelejcs u. 6. 

• Lang Edit – Malom u.13/b. 
• Lauter Attila – Hunyadi J. u. 22. 

• Lauter Judit – Hunyadi u. 4. 
• Márton Antal – József A. u. 1. 

• Márton Antalné – Pilisi u. 57. 
• Ménich András – József A. u. 23. 
• Nagy István – Kertész u.4. 

• Nyíri Margit -  Hunyadi u. 12. 
• Rizmajer Ildikó – Deák F. u. 16. 

• Rizmajer Róbert -  Monori u. 21. 
• Sárosi Nándor – Lövölde tér 2/a 
• Schenk András – Malom u. 47. 

• Schenk Györgyné – Hunyadi u.10. 
• Serfel János – Pilisi u.55. 

• Serfel Tamás – Szegfű u. 14. 
• Stégner Mihályné – Szép u. 14. 
• Stégner Zoltán – Szép u. 15. 

• Streifer András – Epres u. 3. 

• Surman András – Jókai u. 19.  
• Surman Csaba – Nefelejcs u. 10. 
• Surman György – Nefelejcs u. 10. 

• Surman János – Epres u.7. 
• Svébis András –  Epres u. 15. 

• Svébis György – Malom u.61. 
• Svébis Mátyás – Hernádi u. 13. 

• Szakács József –  Petőfi S. u. 5. 
• Szaller csaba – Malom u.17. 
• Szaller Tamás – Hernádi u. 2. 

• Vagyon Ákos – Pipacs u. 43. 
• Vagyon Árpád – Pipacs u.43. 

• Vagyon Tünde - Pipacs u. 43. 
• Závodka Zsolt – Pilisi u. 41. 
• Závodszky Ferend – Deák F u. 16. 

• Zsemba László – Hernádi u.9. 
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 10.számú függelék 
 

FEUVE 

Újhartyán Város Önkormányzat 

BELSŐ KONTROLLRENDSZERE 

(FEUVE) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



    

 

I.  ÚJHARTYÁNI POLGÁRMESTERI HIVATALA BELS Ő 
KONTROLLRENDSZERE 

 
 Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény (a továbbiakban: Áht.), az 

államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009. (XII. 19.) Korm. rendelet (a 
továbbiakban: Ámr.) a belső kontrollrendszerek kialakítását, működtetését és 
fejlesztését írja elő, továbbá a költségvetési szervek belső ellenőrzéséről szóló 
193/2003. (XI. 26.) Korm. rendelet a belső ellenőrzés nemzetközi belső ellenőrzési 
standardokon alapuló kötelezettségét határozza meg a költségvetési szervek számára.  

A szabályzatban figyelembe vételre kerültek Újhartyáni Polgármesteri Hivatala belső 
kontrolljainak kialakítása során a pénzügyminiszter által közzétett, az államháztartási 
belső kontroll standardokra vonatkozó irányelvek. 

A jegyző Újhartyáni Polgármesteri Hivatala működésének folyamatára és 
sajátosságaira tekintettel köteles kialakítani, működtetni és fejleszteni a szervezet 
belső kontrollrendszerét, ezen belül folyamatba épített, előzetes, utólagos és vezetői 
ellenőrzéseket (továbbiakban: FEUVE). 

A belső kontrollrendszer fogalma: mindazon elvek, eljárások és belső szabályzatok, 
melyek alapján a költségvetési szerv érvényesíti a feladatai ellátására szolgáló 
előirányzatokkal, létszámmal és a vagyonnal való szabályszerű, gazdaságos, hatékony 
és eredményes gazdálkodás követelményeit. 
 
Újhartyáni Polgármesteri Hivatala belső pénzügyi ellenőrzésének ellátási módjai a 
következők: 

 
 • a folyamatba épített előzetes, utólagos és vezetői ellenőrzési tevékenység; 

• a belső ellenőrzési tevékenység; 

•  a két tevékenységet is magába foglaló belső kontrollrendszer, a jogszabályok, a 
közzétett irányelvek, módszertani útmutatók és a vonatkozó standardok 
alkalmazásának vizsgálata. 

 
 Újhartyáni Polgármesteri Hivatala belső kontrollrendszerének (FEUVE, belső 

ellenőrzés) kialakításáért, működtetéséért és fejlesztéséért, továbbá – Áht. 100/A.§-
ban meghatározottak figyelembe vételével – a közfeladat ellátásáról (tevékenységéről) 
és a költségvetés, illetve költségvetési keret végrehajtásáról, a részére meghatározott 
teljesítménykövetelmények, illetve az általa kötött feladatellátási megállapodás 
teljesítéséről az Ámr-ben foglaltak szerinti beszámoló tartalmáért, megfelelőségéért 
Újhartyáni Polgármesteri Hivatalának vezetője felelős. 

 
 

II.  ÚJHARTYÁNI POLGÁRMESTERI HIVATALA FEUVE-JÉNEK 
RENDSZERE ÉS FEJLESZTÉSE 

 
 A FEUVE rendszerét az Áht., az Ámr., a pénzügyminiszter által közzétett módszertani 

útmutatók előírásai, valamint a helyi sajátosságok figyelembevételével kell kialakítani 
Újhartyáni Polgármesteri Hivatalánál és a hozzá tartozó önállóan működő 
költségvetési szerveknél. 



    

 

 

 A FEUVE rendszerének kialakítása, működtetése és fejlesztése érdekében Újhartyáni 
Polgármesteri Hivatalának vezetője köteles olyan szabályzatokat kiadni, folyamatokat 
kialakítani és működtetni, amelyek biztosítják a rendelkezésre álló források 
szabályszerű, szabályozott, gazdaságos, hatékony és eredményes felhasználását. 

  
 A FEUVE, mint a kontrolltevékenység része magába foglalja: 
 • a pénzügyi döntések dokumentumainak elkészítését (ideértve a költségvetési 

tervezés, a kötelezettségvállalások, a szerződések, a kifizetések, a szabálytalanság 
miatti visszafizettetések dokumentumait is), 

• az előzetes és utólagos pénzügyi ellenőrzést, a pénzügyi döntések szabályszerűségi 
és szabályozottsági szempontból történő jóváhagyását, illetve ellenjegyzését, 

• a gazdasági események elszámolásának (a hatályos jogszabályoknak megfelelő 
könyvvezetés és beszámolás) kontrollját. 

A FEUVE-nek biztosítania kell továbbá: 

• Újhartyáni Polgármesteri Hivatala valamennyi gazdálkodással kapcsolatos 
tevékenysége és célja összhangban legyen a szabályszerűség, a szabályozottság és a 
megbízható gazdálkodás elveivel; 

• az eszközökkel és a forrásokkal való gazdálkodásban ne kerüljön sor pazarlásra, 
visszaélésre, rendeltetésellenes felhasználásra; 

• megfelelő, pontos és naprakész információk álljanak rendelkezésre Újhartyáni 
Polgármesteri Hivatala működésével, gazdálkodásával kapcsolatosan; 

• a folyamatba épített, előzetes, utólagos és vezetői ellenőrzési feladatok 
harmonizációja, összehangolása biztosított legyen; 

 A FEUVE kapcsán teljesítendő kontrolltevékenységek feladatköri elkülönítésének 
biztosítása Újhartyáni Polgármesteri Hivatala vezetőjének a feladata. Szervezetünknél 
ennek megfelelően a kontrollok (belső kontrollok) feladatkörönkénti meghatározását 
a: 

• gazdálkodási szabályzat (kötelezettségvállalás, utalványozás érvényesítés, szakmai 
teljesítés igazolás, ellenjegyzés); 

• Újhartyáni Polgármesteri Hivatala szervezeti és működési szabályzat; 

• Újhartyáni Polgármesteri Hivatala gazdasági szervezetének ügyrendje; 
 • a számviteli politika; 

• az eszközök és források leltározási és leltárkészítési szabályzata; 
• az eszközök és források értékelési szabályzata; 
• az önköltség számítási szabályzat; 
• a pénzkezelési szabályzat; 
• a számlarend; 
• bizonylati rend; 
• a felesleges vagyontárgyak hasznosításának és selejtezésének szabályzata; 
• az ellenőrzési nyomvonalak rendszere; 
• a kockázatelemzés és kockázatkezelés rendszerének szabályzata; 
• a szabálytalanságok kezelésének eljárásrendjét tartalmazó szabályzat. 



    

 

Újhartyáni Polgármesteri Hivatala FEUVE rendszerében előírt kontrollok 
végrehajtásának felelőseit t a dolgozók munkaköri leírásai tartalmazzák. 

  
 A belső kontrollrendszer fejlesztése során szervezetünknél Újhartyáni Polgármesteri 

Hivatala köteles figyelembe venni a külső ellenőrzés (ÁSZ), a belső ellenőrzés, a 
könnyvizsgáló és más ellenőrzést végző szervezetek (Kincstár) által megfogalmazott 
ajánlásokat és javaslatokat. 

Újhartyáni Polgármesteri Hivatala belső kontrollrendszeréért a Újhartyáni 
Polgármesteri Hivatala vezetője felelős, aki köteles - a szervezet minden szintjén 
érvényesülő – megfelelő: 

a) kontrollkörnyezetet, 

b) kockázatkezelési rendszert, 

c) kontrolltevékenységeket, 

d) információs és kommunikációs rendszert, 

e) monitoringrendszert 

kialakítani és működtetni. 
 

 
 
A kontrollkörnyezet  adja meg az alaphangot a szervezeten belül, megalapozza a 
belső kontroll összes többi elemét a fegyelem és a struktúra biztosítása által. 
A kontrollkörnyezet összetevői: 

(1) Világos szervezeti struktúra; 

(2) Felelősségi és hatásköri viszonyok, feladatok; 

(3) Etikai elvárások; 

(4) Átlátható humánerőforrás-kezelés. 

Újhartyáni Polgármesteri Hivatala – az Ámr. előírása szerint – köteles elkészíteni 
Újhartyáni Polgármesteri Hivatala ellenőrzési nyomvonalát. Az ellenőrzési 
nyomvonalak meghatározó szerepet töltenek be Újhartyáni Polgármesteri Hivatala 
FEUVE rendszerében. A következetesen kialakított ellenőrzési nyomvonalak 
felhasználásával ugyanis a Újhartyáni Polgármesteri Hivatala működési folyamataiban 
rejlő kockázati tényezők minimalizálhatók. Fontos, hogy az ellenőrzési nyomvonalak 
Újhartyáni Polgármesteri Hivatala teljes működését fedjék le, a feladatellátás egészére 
terjedjenek ki, s a gazdálkodási és az ellenőrzési munkában történt gyakorlati 



    

 

hasznosulásuk révén érzékelhetően segítsék Újhartyáni Polgármesteri Hivatala egész 
tevékenysége szabályozottságának a tökéletesítését. 

Újhartyáni Polgármesteri Hivatala ellenőrzési nyomvonalának szabályozása, 
elkészítése az Ámr., a pénzügyminiszter által kiadott módszertani útmutató és minta-
nyomvonalak, továbbá a vonatkozó helyi sajátosságok figyelembevételével 
megtörtént, melyet külön önálló szabályzat tartalmaz. 

A kockázatkezelés a szervezet céljai elérésével kapcsolatos kockázatok 
azonosításának és elemzésének, valamint a megfelelő válaszok meghatározásának 
folyamata. 
A folyamat magában foglalja: 

(1) A kockázatok azonosítását: 

• amelyek a szervezet céljaival kapcsolatosak; 

• amelyek átfogóak; 

• amelyek magukban foglalják a külső és belső tényezőkből eredő kockázatokat 

mind a szervezet, mind pedig egyes tevékenységek szintjén; 

(2) A kockázatok kiértékelését: 

• a kockázat jelentőségének megbecslését; 

• a kockázatos esemény megtörténése valószínűségének értékelését; 

(3) a szervezet kockázatokra való hajlamosságának (kockázatérzékenységének, 
kockázattűrésének) értékelését; 

(4) A válaszok kialakítását a kockázatokra. A kockázatokra való válaszadás négy 
alapvető típusát kell mérlegelni: 

– a kockázat áthárítását, 

– a kockázat tudomásul vételét (elfogadását), 

– a kockázat kezelését, és 

– a kockázat megszüntetését. 

Az alkalmazható kontrollok feltáróak, vagy megelőzők lehetnek. 
Mivel a közigazgatási szabályozási és működési feltételek állandóan változnak, a 
kockázatértékelésnek folyamatos és iteratív tevékenységnek kell lennie, magában kell 
foglalnia a változó feltételek és lehetőségek. 

 

Újhartyáni Polgármesteri Hivatala vezetője– az Ámr. előírása szerint – köteles a 
működési folyamatokban fellelhető kockázati tényezők figyelembevételével 
kockázatelemzést végezni és kockázatkezelési rendszert működtetni. Ennek keretében: 
 

 • egyrészt az, hogy járuljon hozzá a különböző jogszabályokban és szabályzatokban 
meghatározott előírások megszegésének a megakadályozásához; 

• másrészt az, hogy a már bekövetkezett hibák, hiányosságok, tévedések korrigálása, 
s a felelősség megállapítása megtörténjen. 

 

 A szabályzat a pénzügyminiszter által e tárgykörben kiadott módszertani útmutató 
előírásai, valamint Újhartyáni Polgármesteri Hivatala e vonatkozású helyi 



    

 

sajátosságainak a számbavétele alapján megtörtént. A szabálytalanságok kezelésének 
eljárásrendjét külön önálló szabályzat tartalmazza, mely – az Ámr. 161. § alapján – 
Újhartyáni Polgármesteri Hivatala szervezeti és működési szabályzatának a 
mellékletét képezi. 
A FEUVE-rendszer hatékony és eredményes működésének elengedhetetlen feltétele, 
hogy: 

 

 • az annak körébe tartozó szabályzatok – a helyi sajátosságok figyelembevételével – 
teljes körűen tartalmazzák a kompetenciájukba utalt feladatokat, köztük az 
ellenőrzési kötelezettségeket; 

• a különböző szabályzatok előírásai egymással konzisztensek legyenek; 

• a helyi szabályzatok, az ellenőrzési nyomvonalak és a munkaköri leírások egységes 
zárt rendszert alkossanak, s a szabályozásokban foglaltak a gyakorlati munkavégzés 
során maradéktalanul és megfelelő színvonalon végrehajtásra kerüljenek. 

 
 Mindezek mellett fokozott figyelmet kell fordítani a rendszer fejlesztésére, további 

tökéletesítésére is, aminek során: 
 • figyelembe kell venni a külső és belső ellenőrzések javaslatait, ajánlásait; továbbá 

• a rendszer működése során szerzett kedvező és kedvezőtlen tapasztalatokat 
egyaránt. 

 
 A FEUVE körébe tartozó helyi szabályzatok, ellenőrzési nyomvonalak, munkaköri 

leírások folyamatos karbantartása, s a rendszer működtetése és folyamatos fejlesztése 
Újhartyáni Polgármesteri Hivatala a feladatát képezi. Mindezek megtörténtének a 
számonkérése, ellenőrzése Újhartyáni Polgármesteri Hivatala a felelősségi körébe 
tartoznak. 
 

III.  A BELSŐ ELLENŐRZÉS 
 

 A belső ellenőrzés független, tárgyilagos bizonyosságot adó és tanácsadó tevékenység, 
amelynek célja, hogy Újhartyáni Polgármesteri Hivatala működését fejlessze és 
eredményességét növelje. A belső ellenőrzés Újhartyáni Polgármesteri Hivatala céljai 
elérése érdekében rendszerszemléletű megközelítéssel és módszeresen értékeli, illetve 
fejleszti Újhartyáni Polgármesteri Hivatala kockázatkezelési, ellenőrzési és irányítási 
eljárásainak hatékonyságát, eredményességét. 

A jogszabályoknak és belső szabályzatoknak való megfelelést, valamint a 
gazdaságosságot, hatékonyságot és eredményességet vizsgálva a belső ellenőrzés 
megállapításokat és ajánlásokat fogalmaz meg Újhartyáni Polgármesteri Hivatala  
részére. 

Újhartyáni Polgármesteri Hivatala a belső ellenőrzés kialakítása és megfelelő 
működtetése Újhartyáni Polgármesteri Hivatala vezetőjének a kötelessége. Az e körbe 
tartozó részletes feladatokat, s azok végrehajtásának rendjét és felelőseit külön 
szabályzat, Újhartyáni Polgármesteri Hivatala belső ellenőrzési kézikönyve 
tartalmazza. 
 

IV.  A BELSŐ KONTROLLOK M ŰKÖDÉSÉRŐL TÖRTÉNŐ BESZÁMOLÁS 



    

 

 

Újhartyáni Polgármesteri Hivatala vezetője évente - az Áht. 49. § (5) bekezdésének t) 
pontja alapján meghatározott kötelezettségnek meg felelően - köteles értékelni a belső 
kontrollok működését az irányítása alá tartozó költségvetési szervekre vonatkozóan, 
arról számot adni az Ámr. 21. számú melléklet szerint, valamint az értékelést a 
költségvetési szerv az éves elemi költségvetési beszámolójával együttesen megküldeni 
az irányító szervnek. 

Újhartyáni Polgármesteri Hivatala által az irányítói szervnek benyújtandó beszámoló - 
nyilatkozat - központilag előírt tartalmi követelményeit az Ámr. 21. számú melléklete 
határozza meg (1. számú melléklet). 
 
A vezetői beszámolási rendszer használata a nyilatkozat elkészítéséhez 

Az adott költségvetési szerv vezetője a költségvetési szervre kötelező vezetői 
ellenőrzési rendszerben előírt, az adott költségvetési év során működtetett beszámoló 
rendszert alátámasztó jelentések, ellenőrzési listák összegzése, értékelése alapján teszi 
meg a nyilatkozatot. A beszámolási rendszer alapvető elemei a következők lehetnek: 

- a költségvetési szerv éves beszámolója (számviteli törvény és végrehajtási 
rendeletei alapján); 

- a belső ellenőrzés működéséről készített éves ellenőrzési jelentés (Ber. 31. § 
alapján); 

- a belső ellenőrök (saját, irányító szerv stb.) által készített ellenőrzési 
jelentések; 

- a költségvetési szervet vizsgáló külső ellenőrök (KEHI, ÁSZ, stb.) által 
készített ellenőrzési jelentések. 

Az előre definiált, tartalmi kerettel, ütemezéssel elrendelt jelentési rendszer előnye, 
hogy periodikusan, a költségvetési szerv vezetőjének külön beavatkozása nélkül 
készül el. 

Az önellenőrzés használata a nyilatkozat elkészítéséhez 

Az önellenőrzés fogalma: az adott szervezeti egység, osztály, terület stb. által végzett 
önellenőrzés, melynek során definiált tesztek segítségével vizsgálják az adott folyamat 
ellenőrzöttségét, annak működését, illetve a szabályok pontos betartását. 

A Újhartyáni Polgármesteri Hivatala az éves beszámolás egységessége érdekében – a 
költségvetési szervek egészére érvényes – egységes önértékelési sémát alkalmazunk, 
annak érdekében, hogy valamennyi szervezeti egység vezetője azonos tartalmi 
értelmezés alapján értékelhesse az egység működését. 

Az önellenőrzést alátámasztó dokumentáció, a tesztelt területek igazodnak a 
költségvetési szerv(ek) általános fejlődéséhez (tehát nem statikusak az önértékelést 
szolgáló dokumentumok), azok minden folyamatra, illetve szervezeti egységre 
kiterjednek. 

Az önellenőrzés előnyei: 

- Szervezet-specifikus 
- Folyamatos ellenőrzést biztosít 
- A felelős vezető jól ismeri a kockázatokat 



    

 

- A felelős vezetés aktivizálódik 
- A hiányosságok, problémák feltárásának eszköze 

Az önellenőrzés által használt eszközök: 

- ellenőrzőlisták, 
- kockázati mátrixok, 
- önellenőrzési feljegyzés. 

1. Ellenőrzőlisták 
Azokat a szervezeti egység szintű tevékenységeket sorolja fel, amelyeket rendszeresen 
ellenőrizni kell a kockázatok minimálisra csökkentése érdekében. Amennyiben egy 
azonos folyamatra vonatkozó szervezeti egység ellenőrző listái összesítésre kerülnek, 
a folyamat szintű kontrollok összessége kerül megjelenítésre (2. számú melléklet) 

2. Kockázatmátrix 
A kockázatmátrix egy adott területtel, tevékenységgel kapcsolatos kockázatok 
bekövetkezésének valószínűségét és hatását foglalja össze táblázatos formában. 
Miután megállapításra került az adott területre vonatkozó kockázati mátrix, meg kell 
vizsgálni, hogy a kockázatok csökkentésére történtek-e már lépések a szervezeten 
belül. Ezek a lépések leginkább különböző kontroll tevékenységeket jelentenek, 
amelyek egy jól működő szervezetnél a FEUVE rendszer részét kell, hogy képezzék. 

Az elemzés a vezető számára kétféle információval szolgál: 

A. Felhívja a figyelmét az adott terület, tevékenység hiányosságaira, gyengeségeire, 
azaz konkrétabban annak nem megfelelő működésére. 

B. Kitűnik belőle, hogy a FEUVE rendszert nem minden területre alakították ki 
megfelelően, tehát következtetésképpen a FEUVE rendszer működése hiányos, 
nem megfelelő. 

3. Önellenőrzési feljegyzés 
A szervezeti egységen belül kijelölt személy vagy személyek végeznek tesztelést a 
vezető számára. A tesztelés során felhasználják az első pontban említett ellenőrző 
listákat, illetve a mindennapi munkavégzés során szerzett tapasztalataikat hasznosítják. 
A tapasztalatok hasznosítása azt jelenti, hogy a mindennapi munkavégzés során 
jelentkeznek leginkább az egyes rendszerek hibái, hiányosságai, amelyeket az egyes 
alkalmazottak közvetlenül érzékelnek, míg esetleg a vezetők felé már el se jutnak. A 
talált hibák lejegyzése után a szervezeti egység vezetőjének el kell döntenie, hogy az 
egyes hibák olyan kritikusnak értékelendőe-e, hogy azt jelezni kell a felső vezetés felé. 

A költségvetési szerv vezetője nyilatkozatának alátámasztása: 

A összesíti az ellenőrzési listán felmerült hiányosságokat, és/vagy az egyes szervezeti 
egységek vezetői az önellenőrzés technikájával teljes körűen feltérképezik, és 
folyamatosan karbantartják a szervezeti egység folyamatait. 

 
A szervezeti egységek vezetőinek nyilatkozata: 

Újhartyáni Polgármesteri Hivatala vezetőjének a költségvetési beszámolóval 
egyidejűleg elkészítendő vezetői nyilatkozata valamennyi szervezeti egység vezető 
azonos tartalmú tájékoztatása alapján készül el, így a szervezet teljes vertikumát 
felöleli, a nyilatkozat valódi, megbízható képet nyújt. A szervezet vezetője dönthet 



    

 

úgy, hogy hasonló tartalmú nyilatkozatot kell minden szervezeti egység vezetőjének 
kiállítania.  

A nyilatkozatokon keresztül megbizonyosodik a költségvetési szerv vezetője arról, 
hogy a szervezeten belül jól körülhatárolt a felelősségi körök meghatározása, 
működtetése, a vezetők a szervezet minden szintjén tisztában voltak a célokkal és azok 
elérését szolgáló eszközökkel annak érdekében, hogy végre tudják hajtani a kitűzött 
feladatokat, és értékelni tudják az elért eredményeket. 

 
A költségvetési szerv vezetőjének egyszemélyi felelőssége: 

A vezető teljes felelősséggel tartozik az általa irányított szervezet, szervezeti egység 
működéséért.  

A felelősség fogalma 

A jogszabályok, a belső szabályzatok, előírások megsértése esetén – annak 
súlyosságától függően – indokolt és szükséges az elkövető felelősségének felvetése. 
Ennek megfelelően az ellenőrzött szerv azon vezetőjével vagy dolgozójával szemben 
kell a személyes felelősséget megállapítani, akinek a cselekménye, mulasztása, 
magatartása folytán a kötelességszegés (a törvények, rendeletek, más jogszabályok, 
szabályzatok előírásainak megsértése) bekövetkezett. 

A gazdálkodó szervezet dolgozója (vezetője vagy beosztott munkatársa) tehát az adott 
munkaköri kötelezettségek jó teljesítéséért visel felelősséget. A felelősség mint 
fogalom azt fejezi ki, hogy bárki, akinek a munkakörébe vagy feladatkörébe tartozó 
tartós kötelezettségét nem teljesíti, előírt feladatát elmulasztja kellő színvonalon 
teljesíteni vagy jogszabályba ütköző cselekményével, illetve mulasztásával kárt, 
anyagi hátrányt okoz, akkor felelősségre vonható.  

A felelősségre vonás a vezető feladata, míg ez az intézkedés a belső ellenőrzés 
hatáskörébe nem tartozhat. 

Amennyiben a Újhartyáni Polgármesteri Hivatalánál év közben változás történik a 
szerv vezetője személyében (továbbá, ha a szerv átalakul vagy megszűnik) a távozó 
vezető köteles a 21. számú mellékletet az addig eltelt időszak vonatkozásában 
kitölteni, és az új vezetőnek átadni, aki köteles a saját nyilatkozatához mellékelni. 

 
Kelt, Újhartyán, 2011. év  április hó 14. .nap 

……………………………………. 
költségvetési szerv vezetője (jegyző) 

 
 
 
 
    

1. számú melléklet                                                                                                                                                                                    
NYILATKOZAT  

A) Alulírott ......................................................., a Újhartyáni Polgármesteri Hivatala költségvetési szerv vezetője 
jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően .................................... évben az általam vezetett 



    

 

költségvetési szervnél gondoskodtam a belső kontroll rendszerek szabályszerű, hatékony, eredményes és gazdaságos 
működéséről. 

Gondoskodtam: 

• a költségvetési szerv vagyonkezelésébe, használatába adott vagyon rendeltetésszerű igénybevételéről, az alapító 
okiratban előírt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáról, 

• a rendelkezésre álló előirányzatoknak a célnak megfelelő felhasználásáról, 

• a költségvetési szerv tevékenységében a hatékonyság, eredményesség és a gazdaságosság követelményeinek 
érvényesítéséről, 

• a tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséről, azok teljességéről és 
hitelességéről, 

• a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összhangjáról, 

• az intézményi számviteli rendről. 

Kijelentem, hogy 

• a benyújtott beszámolók a jogszabályi előírások szerint a valóságnak megfelelően, átláthatóan, teljeskörűen és 
pontosan tükrözik a szóban forgó pénzügyi évre vonatkozó kiadásokat és bevételeket, 

• olyan rendszert vezettem be, ami megfelelő bizonyosságot nyújt az eljárások jogszerűségére és 
szabályszerűségére vonatkozóan, biztosítja az elszámoltathatóságot, továbbá megfelel a hazai és közösségi 
szabályoknak, 

• a szervezeten belül jól körülhatárolt volt a felelősségi körök meghatározása, működtetése, a vezetők a szervezet 
minden szintjén tisztában voltak a célokkal és az azok elérését segítő eszközökkel annak érdekében, hogy végre 
tudják hajtani a kitűzött feladatokat és értékelni tudják az elért eredményéket. E tevékenységről a vezetői 
beszámoltatás rendszerén keresztül folyamatos információval rendelkeztem, a tevékenységet folyamatosan 
értékeltem. 

Az Áht. és az Ámr. belső kontrollokkal kapcsolatos előírásainak az alábbiak szerint tettem eleget: 

Kontrollkörnyezet: 

Kockázatkezelés: 

Kontrolltevékenységek: 

Információ és kommunikáció: 

Monitoring: 

Az általam vezetett szervezetnél a belső kontrollok alábbi területei igényelnek fejlesztést: 

Igazolom, hogy az általam vezetett költségvetési szerv gazdasági vezetője eleget tett a tárgyévre vonatkozó továbbképzési 
kötelezettségének a belső kontrollok témakörében: igen – nem. 

Kelt: .......................................................................... 

P. H. 

                                          ....................................................  
                                               aláírás 

B)   Az A) pontban meghatározott nyilatkozatot az alábbiak miatt nem áll módomban megtenni: 

  
 

Kelt: .......................................................................... 

P. H. 
.....................................................  

aláírás 

2. számú melléklet 

Kérdéslista a költségvetési szerven belüli szervezeti egységek vezetői számára 



    

 

Kérdés Igen Nem 
Nem 

értelmezhető 
Ellenőrzési környezet    

1. Egyértelműen meg van-e határozva (írásban 
rögzítve) a felelősségek és feladatkörök 
megosztása és elhatárolása vezetői szinten? 

   

2. Létezik-e a kontrolleljárásokkal kapcsolatos 
részletes útmutató a szervezeten belül? 

   

3. Támogató-e az alkalmazottak magatartása a 
kontrolleljárások alkalmazásában? 

- igen, ha az eljárásokkal egyetértenek, elfogadják 
és alkalmazzák őket; 

- nem, ha az eljárásokkal nem értenek egyet, nem 
fogadják el, azonban alkalmazzák őket 

   

4. Van-e írásos formában, mindenki által ismert és 
betartandó etikai normarendszer a szervezeten 
belül? 

   

5. Ez az etikai normarendszer (vagy egyéb írásos 
anyag) tartalmazza-e, hogy mi a nem elfogadható 
viselkedés és az milyen szankciókat von maga 
után? 

   

6. Rendelkeznek-e a vezetők munkaköri leírással?    
7. Működik-e a teljesítményértékelés rendszere?    
8. Van-e humánpolitikai stratégia, amely magában 

foglalja a képzések rendszerét? 
   

9. Működik-e a vezetői információs rendszer?    
10. Működtet-e a szervezet vezetője számviteli 

információs rendszert? 
   

11. Működtet-e a szervezet vezetője humánpolitikai 
információs rendszert? 

   

12. Működtet-e a szervezet vezetője monitoring 
rendszert? 

   

13. Működtet-e a szervezet vezetője belső ellenőrzési 
rendszert? 

   

14. A szervezet belső struktúrája képes hatékonyan 
elősegíteni a szervezeti célok teljesítését? 

   

15. Megfelelő-e a feladatok és felelősségek 
meghatározása az egyes szervezeti struktúrákban? 

   

16. A beszámolási rendszerben azok a döntéshozók 
jutnak az érdemi információkhoz, akik leginkább 
érintettek az adott területen? 

   

17. A vezetés együtt működik az irányító szervekkel, 
kölcsönösen segítik egymás munkáját? 

   

Kockázatkezelés    
18. Készült-e szabályzat, kézikönyv a szervezeten 

belüli kockázatkezelésre? 
   

19. Megjelenik-e a vezető felelőssége a 
szabályzatban? 

   

20. Vannak-e világosan megfogalmazott szervezeti 
célok? 

   

21. Kezeli-e a kockázatkezelési kézikönyv az Ön 
szakterületének sajátosságait? 

   



    

 

22. Működnek-e a kialakított eljárások?     
23. Működik-e a külső feltételek változásainak 

monitoringja? 
   

24. Működik-e a végrehajtás kontrollja?    
25. Kockázatelemzés során meghatározzák az Ön 

szakterületének fő kockázati tényezőket? 
   

26. A kockázatok jelentőségét, lehetséges hatásait 
becslik? 

   

27. A kockázatos események bekövetkeztének 
valószínűségét vizsgálják? 

   

28. A kockázatokra adható válaszok típusait 
alkalmazzák (áthárítás, elviselés, kezelés, 
megszüntetés)? 

   

29. Működik-e a követő intézkedések meghatározása?    
30. Működik-e regisztrálás az intézkedésről, a 

végrehajtásról? 
   

Kontroll tevékenység    
31. Rendelkezésre áll(nak) ellenőrzési nyomvonal(ak) 

az Ön szakterületén? 
   

32. Van szabálytalanságkezelési rendszer (eljárásrend, 
kézikönyv, stb.) az Ön szakterületén? 

   

33. Működik a szabálytalanságkezelési rendszer az Ön 
szakterületén?  

   

34.  A munkatársak munkaköri leírásai aktualizáltak?    
35. A felelősségi körök (döntés, kiadmányozás) 

megfelelően elhatároltak? 
   

36. Az egyes feladatok/feladatcsoportok végrehajtását 
szabályozzák-e pontos utasítások, eljárásrendek? 

   

37. A feladatok végrehajtása megfelel-e az 
utasításokban/eljárásrendekben szereplő 
leírásoknak? 

   

38. A munkatársak nyilvántartásokhoz, (minősített) 
információkhoz való hozzáférése szabályozott? 

   

39. A kötelezettségvállalás, utalványozás, érvényesítés 
szakmai teljesítés igazolás rendjére készült belső 
utasítás, szabályzat? 

   

40. Ellenőrizte az Ön területét az elmúlt évben a belső 
ellenőrzés? 

   

41. Ellenőrizte az Ön területét az elmúlt évben külső 
ellenőr? 

   

42. Tettek megállapításokat, javaslatokat a belső, 
illetve külső ellenőrök? 

   

43. Ha igen, készült intézkedési terv a 
megállapításokra, javaslatokra? 

   

44. A jelentések megállapításai, javaslatai alapján 
történt kiigazítás a belső kontrollok területén? 

   

Információ és kommunikáció    
45. Az információk megfelelő időben és formában 

jutnak el a vezetőkhöz és folyamatban 
meghatározott alkalmazottakhoz? 

   

46. A gazdasági események nyilvántartása naprakész?    



    

 

47. Számítástechnikai rendszerek segítik a 
jelentéstételi kötelezettség teljesítését? 

   

48. A belső (munkatársak egymás közötti) 
kommunikáció szabályozott? (jelentéstételi, 
tájékoztatási kötelezettség szervezeti egységek 
között; formai, tartalmi követelmények írásbeli 
kommunikációra vonatkozóan) 

   

49. A külső (külsős partnerekkel bonyolított) 
kommunikáció szabályozott? (bizalmas 
dokumentumok kezelésére, az egyes 
kommunikációs eszközökhöz való hozzáférési 
jogra vonatkozó szabályzatok; formai, tartalmi 
követelmények; külön kommunikációs osztály) 

   

50. Biztosítottak a megfelelő információs eszközök a 
kommunikációs feladatok teljesítése érdekében? 

   

51. Biztosítottak a megfelelő információs 
technológiák ahhoz, hogy az információk 
nyilvántartása és közlése, megbízható és 
folyamatos legyen?  

   

Nyomonkövetés (monitoring)    
52. Az Ön szakterületén létezik írásban rögzített 

(szabályzat, folyamatábra, ellenőrző lista stb.) 
nyomon követési eljárás az egyes tevékenységek, 
folyamatok előrehaladására vonatkozóan?  

   

53. Az Ön szakterületén létezik előre meghatározott 
indikátorokon alapuló értékelési tevékenység az 
egyes feladatok, célok teljesítésére vonatkozóan?  
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SZABÁLYTALANSÁGOK KEZELÉSÉNEK ELJÁRÁSRENDJE 

Újhartyáni Polgármesteri Hivatala szabálytalanságok kezelésének eljárásrendjét az Ámr. 161. §-ában kapott felhatalmazás alapján a következők 
szerint határozom meg. 

I. 
A SZABÁLYTALANSÁGOK KEZELÉSI RENDJÉNEK CÉLJA, TARTA LMA 

1. A szabálytalanságok kezelésének célja 

Az eljárásrend célja, hogy rögzítse azokat a fogalmakat, intézkedéseket, eljárásokat, módszereket, amelyek biztosítják Újhartyáni 
Polgármesteri Hivatala sajátosságainak, adottságainak, körülményeinek leginkább megfelelő szabálytalanságok kezelésének rendjét, a 
szabálytalanságok újbóli előfordulásának megelőzését. 

 

Újhartyáni Polgármesteri Hivatala a működésének folyamatára és sajátosságaira tekintettel köteles kialakítani, működtetni és fejleszteni a 
szervezet belső kontrollrendszerét, ezen belül folyamatba épített, előzetes, utólagos és vezetői ellenőrzéseket (továbbiakban: FEUVE). A 
szabálytalanságok kezelésének eljárás rendje része a folyamatba épített, előzetes, utólagos és vezetői ellenőrzésnek. A belső 
kontrollrendszer mindazon elveket, eljárásokat és belső szabályzatokat foglalja magába, melyek alapján a költségvetési szerv érvényesíti a 
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feladatai ellátására szolgáló előirányzatokkal, létszámmal és a vagyonnal való szabályszerű, gazdaságos, hatékony és eredményes 
gazdálkodás követelményeit. 

 
2. A szabálytalanságok kezelésének tartalma 

A szabálytalanságok kezelésének eljárásrendje a következő témákhoz kapcsolódóan tartalmaz előírásokat: 

− a szabálytalanságok fogalma, 

− a szabálytalanságok észlelése (útvonal), 

− az intézkedések, eljárások meghatározása, 

− az intézkedések, eljárások nyomon követése, 

− a szabálytalanság/intézkedés nyilvántartása, 

− jelentési kötelezettség. 

II. 
A SZABÁLYTALANSÁGOK FOGALMA, MEGEL ŐZÉSE 

1. A szabálytalanságok fogalma 

A szabálytalanság valamely létező szabálytól (törvény, rendelet, utasítás, szabályzat) való eltérést jelent, az államháztartás működési 
rendjében, a költségvetési gazdálkodás bármely gazdasági eseményében, az állami feladatellátás bármely tevékenységében, az egyes 
műveletekben előfordulhat.  

Alapesetei: 
• a szándékosan okozott szabálytalanságok (félrevezetés, csalás, sikkasztás, megvesztegetés, szándékosan okozott szabálytalan 

kifizetés.) 

• nem szándékosan okozott szabálytalanságok (figyelmetlenségből, hanyag magatartásból, helytelenül vezetett nyilvántartásból, 
stb. származó szabály-talanság).   

A szabálytalanság lehet továbbá: 
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• egyedi; 

• rendszeresen ismétlődő. 

Csalás és hamisítás: 

A „csalás és hamisítás” olyan szándékos cselekményt jelent, amelyet egy vagy több személy követ el a vezetés, az alkalmazottak, vagy 
harmadik fél köréből, és amelyek következménye a kimutatások meghamisítása.  

A csalás vagy hamisítás az alábbiakat foglalhatja magában: 

• adatok vagy dokumentumok manipulálása, meghamisítása vagy megváltoztatása, 

• eszközök jogellenes eltulajdonítása, 

• a gazdasági események hatásának eltitkolása vagy kihagyása a nyilvántartásokból vagy dokumentumokból, 

• valótlan ügyletek rögzítése, 

• az érvényben lévő szabályzatok, eljárás rendek tudatos helytelen alkalmazása. 

Hiba 

A „hiba”  a kimutatásokban előforduló nem szándékos tévedésre utal. 

A hiba az alábbiakat foglalhatja magában: 

• számszaki vagy elírási hibák a pénzügyi kimutatásokat alátámasztó nyilvántartásokban és számviteli adatokban, 

• tények figyelmen kívül hagyása vagy téves értelmezése, 
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 A szabálytalanságok megelőzésével kapcsolatosan felelőssége, hogy:  

• a jogszabályoknak megfelelő szabályzatok alapján működjön Újhartyáni Polgármesteri Hivatala 

• a szabályozottságot, illetve a szabályok betartását folyamatosan kísérje figyelemmel Újhartyáni Polgármesteri Hivatala vezetője 

• szabálytalanság esetén hatékony intézkedés szülessék, a szabálytalanság korrigálásra kerüljön annak a mértéknek megfelelően, 
amilyen mértéket képviselt a szabálytalanság. 

A szabálytalanságokkal kapcsolatos intézkedések általános célja, hogy: 

• hozzájáruljon a különböző jogszabályokban és szabályzatokban meghatározott előírások sérülésének, megszegésének, 
szabálytalanság kialakulásának meg-akadályozásához, (megelőzés) 

• keretet biztosítson ahhoz, hogy azok sérülése, megsértése esetén a megfelelő állapot helyreállításra kerüljön; a hibák, 
hiányosságok, tévedések korrigálása, a felelősség megállapítása, az intézkedések foganatosítása megtörténjen.  

A szabálytalanságok kezelése (az eljárási rend kialakítása, a szükséges intézkedések meghozatala, a kapcsolódó nyomon követés, a 
keletkezett iratanyagok elkülönített nyilvántartása) Újhartyáni Polgármesteri Hivatala vezetőjének a feladata, amely feladatot Újhartyáni 
Polgármesteri Hivatala vezetője a Újhartyáni Polgármesteri Hivatalánál kialakított munkaköri, hatásköri, felelősségi és elszámoltathatósági 
rendnek megfelelően az adott szervezeti egységek vezetőire átruházhatja. 

2. A szabálytalanságok megelőzése 

A szabályozottság biztosítása, a szabálytalanságok megakadályozása elsődlegesen a Újhartyáni Polgármesteri Hivatala a  felelőssége. 

A szabálytalanság megelőzésének kötelezettsége, Újhartyáni Polgármesteri Hivatala vezetőjének a feladata, Újhartyáni Polgármesteri 
Hivatala struktúrájában meghatározott egységek vezetőinek hatáskörének, felelősségének és beszámoltathatóságának szabályozottságán 
keresztül valósul meg. A Újhartyáni Polgármesteri Hivatala munkavállalóinak konkrét feladatát, hatáskörét, felelősségét, 
beszámoltathatóságát a munkaköri leírások szabályozzák, a közszolgálati jogviszonyból, illetve munkaviszonyból származó 
kötelezettségeiket a jogszabályoknak megfelelően kell teljesíteniük. 

Újhartyáni Polgármesteri Hivatala hatályos szabályzatait az 1. számú melléklet tartalmazza. 
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III. 
A SZABÁLYTALANSÁGOK ÉSZLELÉSE 

1. A szabálytalanságok észlelése a FEUVE rendszerben 

A szabálytalanságok észlelése a folyamatba épített, előzetes, utólagos és vezetői ellenőrzés rendszerében történhet a munkavállaló és 
munkáltató részéről egyaránt. 

• Újhartyáni Polgármesteri Hivatala valamely munkatársa észlel szabálytalanságot: 

a) Amennyiben a szabálytalanságot Újhartyáni Polgármesteri Hivatala valamely munkatársa észleli, köteles értesíteni Újhartyáni 
Polgármesteri Hivatala vezetőjét. Amennyiben van szabálytalansági felelős6, őt kell értesíteni először. A szabálytalansági felelős 
megküldi a tájékoztatást Újhartyáni Polgármesteri Hivatala vezetőjének kapcsolódó dokumentumokkal, és csatolja az ügyre 
vonatkozó véleményét, javaslatot téve annak kivizsgálására vagy a vizsgálat mellőzésére. 

• A szabálytalanságot észlelő munkatárs (amennyiben nincs szabálytalansági felelős) köteles értesíteni a szervezeti egység vezetőjét. 
Amennyiben a Újhartyáni Polgármesteri Hivatala vezetője az adott ügyben érintett, a munkatársnak Újhartyáni Polgármesteri 
Hivatala vezetőjét, annak érintettsége estén a felügyeleti szervet kell értesítenie. (Írásos értesítést a külön szabályzatokban 
lefektetett esetekben szükséges tenni.) 

b) Az a) pontban megfogalmazottaknak megfelelően értesített személy megalapozottnak találja a szabálytalanságot, úgy erről 
értesíti a Újhartyáni Polgármesteri Hivatala vezetőjét. 

c) Újhartyáni Polgármesteri Hivatala vezetője kötelessége gondoskodni a megfelelő intézkedések meghozataláról, illetve 
indokolt esetben a szükséges eljárások megindításáról. 

A szabálytalanság jelentésekor ki kell térni arra, hogy: 

• mi a szabálytalanság pontos tartalma; 

• milyen normától való eltérésről van szó; 

• elévülési időn belül észlelték-e a szabálytalanságot; 

• a szabálytalanság mely területet érinti; 

                                                           
6 Szabálytalansági felelős csak főállású, határozatlan idejű jogviszony keretében láthatja el feladatát, de nem szükséges, hogy kizárólag 

szabálytalanságok kezelésével foglalkozzon. Belső ellenőrzési feladatokat ellátó személy nem jelölhető ki szabálytalansági felelősnek. 
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• van-e enyhítő körülmény (pl. a határidő túllépését váratlan, elháríthatatlan külső akadály fellépése okozta, a hibás elszámolást 
informatikai hiba okozta, stb.); 

• a szabálytalanság gyanúja dokumentumokon alapuló vagy helyszíni ellenőrzés következtében merült fel; 
• korrigálható-e a szabálytalanság; 

• pénzbeli juttatást érintő szabálytalanság esetén van-e reális lehetőség a visszakövetelésre – amennyiben igen, megtörténtek-e az 
ahhoz szükséges intézkedések; 

• amennyiben kártérítési igény merül fel, foganatosították-e az ahhoz szükséges intézkedéseket. 

Amennyiben nem a folyamatba épített ellenőrzés során észlelnek egy szabálytalanságot, azt is meg kell vizsgálni, hogy a folyamatba épített 
ellenőrzés miért nem tárta fel a hiányosságot. (Ennek oka lehet pl. a kontroll tevékenységek nem megfelelő szervezése, végrehajtásának 
hiányossága; emberi mulasztás; rendszerhiba; előírások be nem tartása, stb.) 

• Újhartyáni Polgármesteri Hivatala észleli a szabálytalanságot: 

• Újhartyáni Polgármesteri Hivatala vezetője illetve a szervezeti egységek vezetőinek észlelése alapján a feladat, hatáskör és 
felelősségi rendnek megfelelően kell intézkedést hozni a szabálytalanság korrigálására, megszüntetésére. 

• Újhartyáni Polgármesteri Hivatala belső ellenőrzése észleli a szabálytalanságot 

Amennyiben a belső ellenőr ellenőrzési tevékenysége során szabálytalanságot tapasztal, a Ber. rendelkezéseinek megfelelően jár el. A 
vizsgált szervezeti egységnek intézkedési tervet kell kidolgoznia a belső ellenőrzés megállapításai alapján, az intézkedési tervet végre kell 
hajtania, és erről Újhartyáni Polgármesteri Hivatala vezetőjének kell beszámolni. Az intézkedési terv végrehajtását az ellenőrzött szerv, 
illetve szervezeti egység vezetője az általa éves bontásban vezetett nyilvántartás segítségével követi nyomon. 

Egy szabálytalanság belső ellenőrzés által történő feltárásakor külön kell vizsgálni az alábbiakat: 

- miért nem tárta fel a FEUVE rendszer a szabálytalanságot és az azt lehetővé tevő tényezőket; 

- amennyiben a FEUVE rendszer feltárta a szabálytalanságot vagy az azt lehetővé tevő tényezőket, az érintett szervezeti 
egység vezetője miért nem tette meg a megelőzéshez, illetve a káros következmények csökkentéséhez szükséges 
intézkedéseket; 

- ha a szükséges intézkedéseket megtette a vezető, miért nem érte el a kívánt hatást; 

- volt-e korábban olyan vizsgálat, amelynek fel kellett volna tárnia a szabálytalanságot. 

• Külső ellenőrzési szerv észleli a szabálytalanságot 
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A külső ellenőrzési szerv szabálytalanságra vonatkozó megállapításait az ellenőrzési jelentés tartalmazza. A büntető-, 
szabálysértési, kártérítési, illetve fegyelmi eljárás megindítására okot adó cselekmény, mulasztás vagy hiányosság gyanúja esetén az 
ellenőrző szervezet működését szabályozó törvény, rendelet alapján jár el (pl. ÁSZ, KEHI, PM, APEH, EU ellenőrzést gyakorló 
szervei). A szabálytalanságra vonatkozó megállapítások alapján a vizsgált szervezeti egységnek intézkedési tervet kell kidolgozni. 

• Egyéb külső személy észleli a szabálytalanságot 

Amennyiben egyéb külső személy (pl. szerződéses ügyfél, társszervezet vagy ügyfél) jelzi a szabálytalanságot, a szervezeti egység 
vezetőjének a bejelentést érdemben kell megvizsgálnia. Ezekben az esetekben (a szabálytalanság kivizsgálásának eredményétől 
függően) írásban visszaigazolást kell tenni az észlelő személy felé (amennyiben személye ismert). Egyebekben az eljárás 
megegyezik Újhartyáni Polgármesteri Hivatala munkatársa által észlelt szabálytalansági eljárással. 

2. A szabálytalansági vizsgálat lefolytatása 

Újhartyáni Polgármesteri Hivatala vezetője dönt a szabálytalanság kivizsgálásáról, illetve annak formájáról, valamint szükség 
esetén a szakértői csoport tagjairól.  

Újhartyáni Polgármesteri Hivatala vezetője illetékesség vagy hatáskör hiányában dönt a szabálytalansági gyanú kivizsgálására 
vonatkozó javaslat és a kapcsolódó dokumentumoknak az érintett szervezet részére történő átadásáról. 

Újhartyáni Polgármesteri Hivatala vezetője a vizsgálatban való részvételre munkatársakat kérhet fel. A döntés meghozatalának 
megkönnyítése érdekében bizottság hozható létre a szervezet folyamatait jól ismerő vezetőkből vagy szakértőkből. Indokolt esetben 
külső szakértőt is felkérhet a munkajogi szabályok tiszteletben tartásával. A szakértő írásbeli nyilatkozatot tesz, hogy a bizottság 
munkájában való részvétele nem ütközik összeférhetetlenségi akadályba. 

A jogkövetkezményekről való döntés nem kiemelt jelentőségű szabálytalanság esetén Újhartyáni Polgármesteri Hivatala 
vezetőjének, a többi esetben az intézmény vezetőjének kötelezettsége. 

A szabálytalansági felelős a döntések meghozatalában nem vehet részt. 

A szabálytalansági vizsgálat maximális időtartama Újhartyáni Polgármesteri Hivatala esetében 30 nap. Amennyiben a rendelkezésre 
álló határidő kevésnek bizonyul, a vizsgálatot folytatónak ezt a tényt – az indok és a javasolt határidő feltüntetésével – jeleznie kell 
az intézmény vezetője felé.  

A vizsgálat eredménye lehet: 
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a) annak megállapítása, hogy nem történt szabálytalanság, valamint a szabálytalansági eljárás intézkedés nélküli megszüntetése (pl. 
hibás észlelés, jelentéktelen szabálytalanság, stb.); 

b) szabálytalanság megtörténtét megállapító és intézkedést elrendelő döntés; 

c) további vizsgálat elrendelése  

d) A vizsgálatot folytatók intézkedési javaslatot dolgoznak ki Újhartyáni Polgármesteri Hivatala számára a hasonló szabálytalanságok 
elkerülése érdekében. 

 
 

IV. 
AZ INTÉZKEDÉSEK, ELJÁRÁSOK MEGHATÁROZÁSA 

1. A szabálytalanság észlelését követő szükséges intézkedések, eljárások megindítása 

Újhartyáni Polgármesteri Hivatala vezetője felelős a szükséges intézkedések végrehajtásáért. 
Bizonyos esetekben (pl. büntető- vagy szabálysértési ügyekben) a szükséges intézkedések meghozatala az arra illetékes szervek értesítését 
is jelenti annak érdekében, hogy megalapozottság esetén az illetékes szerv a megfelelő eljárásokat megindítsa. Kiemelt jelentőségű 
szabálytalanság esetén a minősítésre vonatkozó végső döntés meghozatala és az intézkedések foganatosításának megindítása Újhartyáni 
Polgármesteri Hivatala vezetőjének, illetve a belső szabályozástól függően az egyes területi egységeknél munkáltatói joggal felruházott 
szervezeti egység vezetője hatáskörébe tartozik. 

Más esetekben fegyelmi ügyekben a Újhartyáni Polgármesteri Hivatala vezetője vizsgálatot rendelhet el a tényállás tisztázására. A 
vizsgálatban való részvételre munkatársakat, indokolt esetben külső szakértőt is felkérhet. A vizsgálat eredménye lehet további vizsgálat 
elrendelése is. Erre többnyire akkor kerül sor, ha a szabálytalanság megállapítását követően a felelősség eldöntéséhez és/vagy a hasonló 
esetek megelőzése érdekében szükséges intézkedések meghatározásához nem elég a rendelkezésre álló információ.  

Újhartyáni Polgármesteri Hivatala belüli szabálytalanság esetén a kárt okozó munkavállaló köteles az okozott kárt megtéríteni. A kártérítési 
kötelezettséget az érintett szervezeti egység vezetője valamennyi feltétel és körülmény mérlegelése után a jogszabályokban előírt korlátok 
közt korlátlan mértékben csökkentheti. A mérlegelési jogkör alól kivételt jelentenek a büntetőeljárás megindítására okot adó cselekmények, 
mivel azok vonatkozásában az eljárás megindítása kötelező, valamint a kiemelt jelentőségű szabálytalanságok, mert ott nem csökkenthető a 
kártérítési kötelezettség. 

Újhartyáni Polgármesteri Hivatala vezetőjének mérlegelési jogkörébe tartozó jogkövetkezmények: 
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● kártérítési eljárás; 

● fegyelmi eljárás; 

● szabálysértési eljárás; 

● pénzbeli juttatások további felfüggesztése – ha a belső szabályozók másként nem rendelkeznek. 

A mérlegelési jogkör az érintett területi egység vezetőjére, pénzbeli juttatás felfüggesztése esetén Újhartyáni Polgármesteri Hivatala 
vezetőjére  átruházható. 

A 2. számú melléklet mutatja be az egyes eljárásokra irányadó jogszabályok főbb rendelkezéseit. 
 
 

V. 
AZ INTÉZKEDÉSEK, ELJÁRÁSOK NYOMON KÖVETÉSE 

1. Újhartyáni Polgármesteri Hivatala vezetőjének a feladata a szabálytalansággal kapcsolatos eljárás (intézkedés) nyomon követése 
során:  

• nyomon követi az elrendelt vizsgálatokat, a meghozott döntések, illetve a megindított eljárások helyzetét; 

• figyelemmel kíséri az általa és a vizsgálatok során készített javaslatok végrehajtását; 

• a feltárt szabálytalanság típusa alapján a további „szabálytalanság-lehetőségeket” beazonosítja, (hasonló projektek, témák, 
kockázatok meghatározása) információt szolgáltat a belső ellenőrzés számára, elősegítve annak folyamatban lévő ellenőrzéseit, az 
ellenőrzési környezetre és a vezetési folyamatokat érintő eseményekre való nagyobb rálátást; 

• értékeli a megtett intézkedések hatását és hatékonyságát; 

• ha az eljárás nem az intézkedés szerint történik, akkor Újhartyáni Polgármesteri Hivatala vezetője javaslatot tesz a szükséges 
intézkedések megtételére. 
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VI. 
A SZABÁLYTALANSÁGOKKAL KAPCSOLATOS INTÉZKEDÉSEK NYI LVÁNTARTÁSA 

1.  Újhartyáni Polgármesteri Hivatala vezetőjének feladata a szabálytalansággal kapcsolatos eljárás (intézkedés) nyilvántartása 
során:  

• a szabálytalanságokkal kapcsolatban keletkezett iratanyagok nyilvántartásának napra-kész és pontos vezetéséről gondoskodik; 

• egy elkülönített, a szabálytalanságokkal kapcsolatos nyilvántartásban iktatni kell a kapcsolódó írásos dokumentumokat; 

• nyilvántartja a megtett intézkedéseket, az azokhoz kapcsolódó határidőket; 

• a pályázati úton felhasználásra kerülő források, költségvetési előirányzatok tekintetében figyelembe veszi a Nemzeti Fejlesztési 
Terv operatív programjai, az EQUAL Közösségi Kezdeményezés program és a Kohéziós Alap projektek támogatásainak 
fogadásához kapcsolódó pénzügyi lebonyolítási, számviteli és ellenőrzési rendszerek kialakításáról szóló 360/2004. (XII. 26.) 
Korm. rendelet VII., valamint a 2007-2013. programozási időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai 
Szociális Alapból és a Kohéziós Alapból származó támogatások fogadásához kapcsolódó pénzügyi lebonyolítási és ellenőrzési 
rendszerek kialakításáról szóló 281/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet VIII. Szabálytalanságok kezelése című fejezetében 
meghatározottakat. 

A nyilvántartás a tárgyévet követő évre vonatkozó ellenőrzési terv elkészítéséhez szükséges kockázatelemzés alapjául is szolgáló 
információkat tartalmazza: 

• a szabálytalanság típusát (büntető-, szabálysértési, fegyelmi vagy kártérítési eljárásra okot adó); 

• a szabálytalanság rövid leírását; 

• a kapcsolódó lezárult eljárás eredményét; 

• az érintettek számát, beosztását; 

• az esetleges kár mértékét; 

• a szabálytalanság kezelése érdekében tett intézkedések leírását. 
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A nyilvántartás mintáját a 4. számú melléklet tartalmazza. 

A szabálytalanságok fajtáira példákat az 5. számú melléklet tartalmaz.  

VII. 
JELENTÉSI KÖTELEZETTSÉG 

1. Jelentési kötelezettségek 

A belső ellenőrzés által végzett ellenőrzések ellenőrzési jelentései alapján az ellenőrzöttnek intézkedési tervet kell készítenie. (Ber. 29. §) 

Újhartyáni Polgármesteri Hivatala vezetőjének az éves ellenőrzési jelentésben kell számot adnia a belső ellenőrzés által tett megállapítások 
és javaslatok hasznosításáról, az intézkedési tervek megvalósításáról, az ellenőrzési megállapítások és ajánlások hasznosulásának 
tapasztalatairól, az ellenőrzési tevékenység fejlesztésére vonatkozó javaslatokról. (Ber. 31. § (3) b), ba), bb) pontok) 

A külső ellenőrzés által végzett ellenőrzések ellenőrzési jelentései alapján az ellenőrzöttnek intézkedési tervet kell készítenie és Újhartyáni 
Polgármesteri Hivatala vezetőjét tájékoztatni kell. 

A belső és külső ellenőrzési jelentés megállapításai, javaslatai alapján végrehajtott intézkedésekről, a végre nem hajtott intézkedésekről és 
azok indokáról az ellenőrzött szerv, illetve szervezeti egység vezetője évente beszámolót készít. 

VIII. 
ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK  

Újhartyáni Polgármesteri Hivatala vezetőjének kell gondoskodni, hogy a Szabálytalanságok kezelésének eljárásrendjében foglalt 
előírásokat az érintett munkatársak megismerjék, annak tényét a szabályzat 6. számú mellékletében szereplő megismerési nyilatkozaton 
aláírásukkal igazolják a hatálybalépés napjával egyidejűleg. 

Az érintett dolgozók munkaköri leírásában szerepeltetni kell a Szabálytalanságok kezelésének eljárásrendjében nevesített felelősségi, hatás 
és jogköröket, melyek elkészítéséért  Újhartyáni Polgármesteri Hivatala vezetője a felelős. 

A Szabálytalanságok kezelésének eljárásrendje kiadásra került és megtalálható:  
1) irattár 
2) jegyző 
3) gazdálkodási előadó 
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4) stb. 
 

Kelt, Újhartyán, 2011. év április hó 14. nap 
………………………………………….. 

                     költségvetési szerv vezetője 
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1. számú melléklet 
 

A költségvetési szerveket érintő legáltalánosabb szabályzatok (nem teljes körű felsorolás, az egyes intézményeknél különböző 
elnevezéseket használhatnak, ezért a felsorolás átfedéseket is tartalmazhat): 
  
Belső ellenőrzési kézikönyv 
Fejezeti kezelésű előirányzattal kapcsolatos eljárási rend 
Házirend szabályzata 
Iratkezelési szabályzat 
Kollektív szerződés 
Közszolgálati szabályzat 
Munkaidő nyilvántartási szabályzat 
Munkavállalói juttatások szabályzata 
Munkavédelmi szabályzat 
Nyelvpótlék szabályzata 
Portaszolgálat szabályzata 
Riasztási terv szabályzata 
Felesleges készletek hasznosítási és selejtezési szabályzata 
Számviteli politika és kapcsolódó szabályzatok 

Pénzkezelési szabályzat 
Leltározási és leltárkészítési szabályzat 
Eszközök, források értékelési szabályzata 
Önköltségszámítási szabályzata 

Bizonylati szabályzat és bizonylati album 
Számlarend 
Szervezeti és működési szabályzat (ügyrendek) 
Szoftver szabályzat 
TÜK szabályzat 
Tűzvédelmi szabályzat 
Informatikai rendszer biztonsági szabályzat 
Gazdasági szervezet ügyrendje 
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Munkaidő nyilvántartás, -elszámolás és túlóra 
Közbeszerzési szabályzat 
Gazdálkodási szabályzat, 
Beszerzési szabályzat, 
A gépjárművek igénybevételének, használatának és költségelszámolásának szabályzata, 
Bel-és külföldi kiküldetések és devizaellátások szabályzata, 
A közérdekű adatok megismerésére irányuló kérelmek intézésének és a kötelezően közzéteendő adatok nyilvánosságra hozatalának 
szabályzata, 
Reprezentációs szabályzat, 
A vezetékes és rádiótelefonok használatának szabályzata, 
Kockázatkezelési szabályzat, 
Ellenőrzési nyomvonal. 
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2. számú melléklet 
Egyes eljárások 

A Büntető Törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. törvény 10. § (1) bekezdése szerint bűncselekmény az a szándékosan vagy - ha a törvény a 
gondatlan elkövetést is bünteti - gondatlanságból elkövetett cselekmény, amely veszélyes a társadalomra, és amelyre a törvény büntetés 
kiszabását rendeli. A büntetőeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény (a továbbiakban Be.) 6. § (1) bekezdése kimondja, hogy a bíróságnak, 
az ügyésznek és a nyomozó hatóságnak kötelessége a törvényben foglalt feltételek megléte esetén büntetőeljárást megindítani. A Be. 171. 
§ (2) bekezdése előírja, hogy a hivatalos személy köteles a hatáskörében tudomására jutott bűncselekményt feljelenteni. A feljelentést 
rendszerint az ügyészségnél vagy a nyomozati hatóságnál kell megtenni. 

A szabálysértésekről szóló 1999. évi LXIX. törvény 1. § (1) szerint szabálysértés az a jogellenes, tevékenységben vagy mulasztásban 
megnyilvánuló cselekmény, melyet törvény, kormányrendelet vagy önkormányzati rendelet szabálysértésnek nyilvánít, s amelynek 
elkövetőit az e törvényben meghatározott joghátrány fenyeget. A törvény második része foglalkozik részletesen a szabálysértési 
eljárással, a 82. § (1) bekezdése kimondja, hogy szabálysértési eljárás feljelentés, illetőleg a szabálysértési hatóság részéről eljáró személy 
észlelése vagy tudomása alapján indulhat meg. 

A Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény 339. § (1) bekezdése kimondja, hogy aki másnak jogellenesen kárt okoz, köteles 
azt megtéríteni. Mentesül a felelősség alól, ha bizonyítja, hogy úgy járt el, ahogy az adott helyzetben általában elvárható. A kártérítési 
eljárás megindítására a polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény rendelkezései (elsősorban a XXIII. Fejezet, a munkaviszonyból 
és a munkaviszony jellegű jogviszonyból származó perek) az irányadók. Kártérítési felelősség tekintetében irányadók továbbá a Munka 
Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. törvény (Mt.), a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény (Ktv.), a 
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (Kjt.), valamint a hivatalos állományúak jogviszonyáról szóló 1996. évi 
XLIII. törvény megfelelő rendelkezései. 

Fegyelmi eljárás, illetve felelősség tekintetében az Mt., a Ktv., illetve a Kjt. megfelelő rendelkezései az irányadók. 
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3. számú melléklet 
 

A SZABÁLYTALANSÁGOKKAL KAPCSOLATOS INTÉZKEDÉSEK NYI LVÁNTARTÁSA 
 

A szabálytalanságban 
érintettek 

 

Sorszám 

Szabálytalanság 
típusa (büntető-, 
szabálysértési, 
fegyelmi vagy 
kártérítési) 

 

Szabálytalanság (rövid) leírása 

 

A lezárult eljárás 
eredménye 

száma beosztása 

 

A keletkezett 
kár mértéke 

 

Megtett intézkedés 
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4. számú melléklet 
 
 

o Néhány példa a szabálytalanságfajtákra 
(példajellegű felsorolás) 

 
Szabálytalanság fajtája Példa a szabálytalanságfajtára 

Szabályozottságbeli • az egyes területek tevékenységére vonatkozó 
szabályzatok hiánya, illetve azok aktualizálásának 
vagy testre szabásának elmaradása; 

Lebonyolítással kapcsolatos • a feladatok elvégzésének elmaradása, nem 
előírásszerű ellátása; 
• az előírt határidők be nem tartása; 
• pénzbeli juttatásoknál a juttatás 
rendeletetéseként a szabályozásban rögzített 
céloktól való eltérés; 
• uniós támogatásoknál a közösségi politikák 
(esélyegyenlőség, környezetvédelem) figyelmen 
kívül hagyása; 

Pénzügyi • pénztárban jelentkező pénztárhiány,  
• jogtalan kifizetések (pl. előirányzat nélküli 
vagy azt meghaladó elszámolás, jogalap nélküli 
pénzbeli juttatás folyósítása);  
• a szabályozásban meghatározottat meghaladó 
összeg kifizetése, folyósítása; 
• a szabályozásban foglalt feltételeknek meg 
nem felelő elszámolások befogadása; 

Számviteli • a szabályozásban előírtaknak megfelelő 
számvitel vezetésének elmulasztása; 
• olyan számvitel vezetése, amelyből a 
pénzmozgás, a pénzbeli juttatások tényleges 
felhasználása vagy a bevételek forrása a 
bizonylatok alapján nem vagy csak nehezen 
követhető; 

Irányítási-vezetési • az ellenőrzési nyomvonal kidolgozásának 
vagy a FEUVE – azon belül a kontrollfunkciók – 
kialakításának, aktualizálásának elmulasztása vagy 
nem megfelelő működtetésük; 
• az egymással összeférhetetlen funkciók 
szervezeti és funkcionális szétválasztásának 
elmaradása; 
• a beszámoltatási rendszer működtetésében 
jelentkező hiányosságok; 
 
 



Szabálytalanságok kezelésének eljárásrendje 

 

Újhartyán Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 2 

 
Szabálytalanság fajtája Példa a szabálytalanságfajtára 

Informatikai • az informatikai rendszer hiányosságai (pl. egyes 
modulok vagy bizonyos kontrollpontok és 
kontrollfunkciók hiánya, a hozzáférés nem megfelelő 
korlátozása), azok kihasználása; 
• adatbevitel, illetve adatmódosítás nyomon 
követhetőségének hiánya, pontatlansága; 
• az adatkezelésre, adatvédelemre vonatkozó 
szabályok megsértése; 
• számítástechnikai rendszerhiba miatt 
bekövetkező szabálytalanságok, azokon belül 
kiemelten a túlfizetések, hibás levonások; 
• késve vagy egyáltalán el nem készített 
szoftverek; 
• a programrendszer szabályozás szerinti 
működésének ki nem alakítása, a működtetés 
elmaradása vagy hiányos jellege; 
• az ügyviteli folyamatokat, valamint a szakmai 
és informatikai hibajavításokat érintő 
programmódosítások végrehajtásának elmaradása 
vagy késedelmes teljesítése; 

Dokumentációs, nyilvántartásbeli • nem megfelelő, nem megfelelően vezetett vagy 
nem a kellő tartalmú (az utólagos reprodukálást 
lehetővé nem tevő), a nyomon követést és a vezetői 
ellenőrzést nem vagy nem kellően segítő, vagy nem az 
előírások szerint részletezett, illetve szervezetileg vagy 
helyileg szétszórt, ezért nehezen követhető 
nyilvántartás, dokumentáció 

Adminisztratív jellegű • számszaki hibák; 
• indokolatlan késedelem a szakmai feladatok 
vagy a kifizetések teljesítésekor; 
• adatok téves megállapítása (pl. hibás besorolás, 
az ügyintézőnek felróható okból tévesen levont adók, 
járulékok); 
• pontatlan, valótlan, bizonylatokkal nem kellően 
alátámasztott adatok bevitele az informatikai 
nyilvántartási rendszerbe; 
• az adatbevitel késve történő végrehajtása vagy 
elmaradása; 
• bizonylatok, megállapodások, szerződések 
módosítása annak megfelelő dokumentálása (pl. a 
javítások leszignálása) nélkül; 
• bizonylatok vissza-dátumozása; 
• az egyes bizonylatok tartalma közötti vagy 
azokon belüli ellentmondások; 
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Szabálytalanság fajtája Példa a szabálytalanságfajtára 

Közbeszerzéssel kapcsolatos • a közbeszerzésre vonatkozó szabályok 
megsértése; 
• hibás előkészítés; 
• a pályáztatás elhagyása vagy nem a tényleges 
érték szerinti megoldásnak megfelelő 
lebonyolítása; 
• egyenlő elbánás elvének megsértése (pl. 
szállító-specifikus feltételek kiírása); 
• megfelelő dokumentálás elhanyagolása 

Ellenőrzéssel összefüggő • a feltárt hiányosságok illetékesek felé történő 
továbbításának elmaradása; 
• kötelező ellenőrzési tevékenységek 
elhanyagolása 
• elfogultság 
• vonatkozó szabályok megsértése 
• a kockázatelemzésen alapuló mintavételezés 
elhagyása 
• ellenőrzési tervtől való engedély nélküli 
eltérés 
• belső ellenőrzési kézikönyv figyelmen kívül 
hagyása 
• függetlenség csökkenése irányába ható 
bármely tevékenység 
• intézkedések nyomon követésének 
(monitoringjának) elmaradása 

Monitoringgal összefüggő • kötelező monitoring tevékenységek 
elhanyagolása; 
• elfogultság 

Összeférhetetlenséggel kapcsolatos • az összeférhetetlenségi szabályok megsértése; 
• a szabályozás szerint kötelezően 
szétválasztandó munkakörök, funkciók 
elkülönítésének elmulasztása; 

Titoktartással kapcsolatos • az állam- és szolgálati titkok kezelésére 
vonatkozó szabályok megsértése; 
• a számítástechnikai rendszerrel össze nem 
függő adatkezelési és adatvédelemmel kapcsolatos 
szabálytalanságok; 

Tájékoztatással kapcsolatos   • szabályozásban foglalt jelentéstételi, 
információadási kötelezettség vagy az arra előírt 
határidők be nem tartása; 
• a jelentésekben nem a valós helyzetet tükröző 
tények, adatok vagy mutatók szerepeltetése; 
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5. számú melléklet 

 
Megismerési nyilatkozat 

 
A Szabálytalanságok kezelésének eljárásrendjében foglaltakat megismertem. Tudomásul 
veszem, hogy az abban foglaltakat a munkavégzésem során köteles vagyok betartani. 
 

Név Beosztás Kelt Aláírás 
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O  KOCKÁZATKEZELÉSI SZABÁLYZAT  
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KOCKÁZATKEZELÉSI SZABÁLYZAT 

 

A Újhartyáni Polgármesteri Hivatala a kockázatkezelési szabályzatát az Ámr. 157. § (1)-(4) 
bekezdéseiben kapott felhatalmazás alapján a következők szerint határozom meg. 

I. 
A KOCKÁZATKEZELÉS CÉLJA, TARTALMA 

1. A SZABÁLYZAT CÉLJA  

A szabályzat Újhartyáni Polgármesteri Hivatala kockázatkezelési eljárásának meghatározására 
szolgál, amely a kockázati tényezők meghatározását, azok értékelését,a kockázatokra adott 
válaszreakciókat és a kockázatok felülvizsgálatát foglalja magába. A kockázatkezelés révén 
Újhartyáni Polgármesteri Hivatala csökkentheti a kockázatok hatásait, továbbá megelőzheti a 
feltárt kockázatok bekövetkezését. 

A kockázatelemzés keretében meg kell határozni az egyes kockázatokkal kapcsolatos 
intézkedéseket és megtételük módját. Újhartyáni Polgármesteri Hivatala működésében rejlő 
kockázatos területek kiválasztására objektív kockázatelemzési módszert kell alkalmazni a 
pénzügyminiszter által kiadott módszertani útmutatók alapján. 

A kockázatkezelési szabályzat része a folyamatba épített, előzetes, utólagos és vezetői 
ellenőrzésnek (FEUVE). A FEUVE rendszer tartalmazza mindazon elveket, eljárásokat és 
belső szabályzatokat, melyek alapján Újhartyáni Polgármesteri Hivatala érvényesíti a 
feladatai ellátására szolgáló előirányzatokkal, létszámmal és a vagyonnal való szabályszerű, 
gazdaságos, hatékony és eredményes gazdálkodás követelményeit. 

2. A KOCKÁZATKEZELÉSI SZABÁLYZAT TARTALMA  

− a kockázat fogalma, kategóriákba sorolása, 

− a kockázat kezelője (útvonal), 

− kockázatok folyamatgazdáit, 

− a kockázatkezelési hatókör meghatározása, 

− a kockázat azonosítása, 

− a kockázatkezelés, 

− a kockázatok értékelése,  

− kockázati szint meghatározása, 

− a kockázatra adható válaszok, válaszintézkedések, 

− a kockázatkezelés időtartama, felülvizsgálata, 

− a kockázatok és intézkedések nyilvántartása 

− a kockázati környezet rendszeres felülvizsgálata. 
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II. 
A KOCKÁZAT FOGALMA ÉS KATEGÓRIÁKBA SOROLÁSA 

1. A kockázat fogalma 

A kockázat mindazon elemek és események bekövetkeztének a valószínűsége, amelyek 
hátrányosan érinthetik a szerv működését. A kockázat lehet egy esemény vagy következmény, 
amely lényegi befolyással van egy szervezet célkitűzéseire. 

A kockázatok elsődleges okai - együtt vagy külön-külön - az alábbiak lehetnek: 

• véletlenszerű események; 
• hiányos ismeretek, vagy információk; 
• ellenőrzés hiánya, vagy nem kielégítő működése. 

Eredendő kockázat: amely szabálytalanságok vagy a megvalósítás során fellépő 
hibák előfordulásának kockázata. 

Maradvány kockázat: a kockázat csökkentésére tett azonnali válaszlépések 
(szervezeten belül működő kontroll) után még fennálló kockázat. 

Ellenőrzési kockázat: az ezen hibákat vagy szabálytalanságokat meg nem előző, illetve fel 
nem táró folyamatba be nem épített ellenőrzési eljárásokból fakadó kockázat. 

A kockázatok forrása lehet a Újhartyáni Polgármesteri Hivatalára nézve külső eredetű 
kockázat, vagy a Újhartyáni Polgármesteri Hivatala saját tevékenysége (vagy annak hiánya) 
hatására kialakuló kockázat. 

A kockázat kategóriái a következők: 

Külső kockázat: 

KÜLSŐ KOCKÁZATOK  

Infrastrukturális 
Az infrastruktúra elégtelensége vagy hibája megakadályozhatja a 
normális működést. 

Gazdasági 
Kamatláb-változások, árfolyam-változások, infláció negatív 
hatással lehetnek a tervekre. 

Jogi és szabályozási 
A jogszabályok és egyéb szabályok korlátozhatják a kívánt 
tevékenységek terjedelmét. A szabályozások nem megfelelő 
megkötéseket tartalmazhatnak. 

Környezetvédelmi 
A környezetvédelmi megszorítások a szervezet működési 
területén korlátot szabhatnak a lehetséges tevékenységeknek. 

Politikai 
Egy kormányváltás megváltoztathatja a kitűzött célokat. Egy 
szervezet tevékenysége magára vonhatja a politika érdeklődését 
vagy kiválthat politikai reakciót. 

Piaci 
Versenyhelyzet kialakulása vagy szállítói probléma negatív 
hatással lehet a tervekre. 

Elemi csapások 
Tűz, árvíz vagy egyéb elemi csapások hatással lehetnek a kívánt 
tevékenység elvégzésének képességére. A katasztrófavédelmi terv 
elégtelennek bizonyulhat. 
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Belső szervezeti kockázat: 

 

PÉNZÜGYI KOCKÁZATOK 

Költségvetési 
A kívánt tevékenység ellátására nem elég a rendelkezésre álló 
forrás. A források kezelése nem ellenőrizhető közvetlenül.  

Csalás vagy lopás 
Eszközvesztés. A források nem elegendőek a kívánt megelőző 
intézkedésre. 

Biztosítási 
Nem lehet a megfelelő biztosítást megszerezni elfogadható 
költségen. A biztosítás elmulasztása. 

Tőke beruházási Nem megfelelő beruházási döntések meghozatala. 

Felelősségvállalási 
A szervezetre mások cselekedete negatív hatást gyakorol, és a 
szervezet jogosult kártérítést követelni. 

TEVÉKENYSÉGI KOCKÁZATOK 

Működés-stratégiai 
Nem megfelelő stratégia követése. A stratégia elégtelen vagy 
pontatlan információra épül. 

Működési 
Elérhetetlen/megoldhatatlan célkitűzések. A célok csak részben 
valósulnak meg.  

Információs 
A döntéshozatalhoz nem megfelelő információ a szükségesnél 
kevesebb ismeretre alapozott döntést eredményez. 

Hírnév 
A nyilvánosságban kialakult rossz hírnév negatív hatást fejthet 
ki. Például a kialakult rossz megítélés csökkentheti a kívánt 
tevékenység terjedelmét. 

Kockázat-átviteli 
Az átadható kockázatok megtartása, illetve azok rossz áron 
történő átadása. 

Technológiai 
A hatékonyság megtartása érdekében a technológia 
fejlesztésének/lecserélésének igénye. A technológiai üzemzavar 
megbéníthatja a szervezet működését. 

Projekt 
A megfelelő előzetes kockázatelemzés, hatástanulmány nélkül 
készült el a projekt-tervezet. A projektek nem teljesülnek a 
költségvetési vagy funkcionális határidőre. 

Újítási 
Elmulasztott újítási lehetőségek. Új megközelítés alkalmazása a 
kockázatok megfelelő elemzése nélkül. 

EMBERI ERŐFORRÁS KOCKÁZATOK 

Személyzeti 
A hatékony működést korlátozza, vagy teljesen ellehetetleníti a 
szükséges számú, megfelelő képesítésű személyi állomány 
hiánya. 

Egészség és biztonsági 
Ha az alkalmazottak jó közérzetének igénye elkerüli a 
figyelmet, a munkatársak nem tudják teljesíteni feladataikat. 

 
III. 

A KOCKÁZAT KEZEL ŐJE 
A kockázatkezelés akkor a leghatékonyabb, amikor Újhartyáni Polgármesteri Hivatala 
vezetője kijelöli az adott kockázatok folyamatgazdáit, általában saját felelősségkörükön belül. 
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Ez gyakorlatilag azt jelenti, hogy a költségvetési szerv szervezeti egységein belül, az egyes 
vezetői szintek felelnek a kockázatok felismeréséért, kezeléséért. A kockázatkezelési 
tevékenység feladat és hatáskörét, a szabályzat, a munkaköri leírások, egy szervezeti vezetői 
utasítás, eljárásrend tartalmazhatja. Szabályozni kell, hogy a felelősöknek milyen döntéseket 
lehet és kell hozni a kockázatok kezelésének módjáról. 

IV. 
A KOCKÁZATKEZELÉSI HATÓKÖR 

- Újhartyáni Polgármesteri Hivatala vezetője felelőssége és kötelessége az éves 
költségvetési terv kialakítása, végrehajtása és folyamatba épített ellenőrzése, illetve a 
tevékenységről való beszámolás során a kockázati tényezők, elemek azonosítása, a 
kockázati hatás mérése, kockázatok bekövetkezésének valószínűsítése és ennek a 

valószínűségnek a szervezet tűréshatárán belüli szintre történő csökkentése, illetve a 
bekövetkezés megelőzése. 

A kockázatelemzés felöleli Újhartyáni Polgármesteri Hivatala tevékenységi területét. 

Újhartyáni Polgármesteri Hivatala minden szervezeti egységének vezetője  az éves munkaterv 
elkészítése során elkészíti a területe célkitűzéseinek végrehajtását akadályozó kockázatok 
elemzését (azonosítás, értékelés), annak kezelési módját.  

Újhartyáni Polgármesteri Hivatala minden szervezeti egységének vezetője felméri, mi jelenthet 
kockázatot az adott területen és mekkora kockázat nagyságokkal lehet számolni, és a 
meghatározott kockázati nagyság alapján milyen intézkedéseket kell elvégezni. 

V. 
A KOCKÁZATOK AZONOSÍTÁSA 

- A kockázat azonosítás célja annak megállapítása, hogy melyek a Újhartyáni 
Polgármesteri Hivatala célkitűzéseit veszélyeztető fő kockázatok. Az azonosítás 

meghatározó eleme a tevékenység jellege. A kockázatok azonosítását Újhartyáni 
Polgármesteri Hivatala vezetője végzi.  

A kockázatok beazonosításának folyamatában különös figyelmet kell fordítani az alábbi 
szempontokra: 

• Kerülni kell az olyan megfogalmazást, ami a célkitűzés el nem érését fejezi ki; 

• Kockázatok azonosításánál, nem annak hatását, hanem magát a kockázatot kell 
meghatározni; 

• Nem kell meghatározni a szervezet célkitűzéseit nem érintő kockázati tényezőket. 

Újhartyáni Polgármesteri Hivatala kockázatainak azonosítása kockázatvizsgálat vagy 
kockázati önértékelés alapján történik7. Az azonosítás eredményét (táblázat, vagy mátrix, 
vagy leíró formában) mutatja be. 

                                                           
7 A költségvetési szerv döntésétől függően kell meghatározni. 
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VI. 
A KOCKÁZATOK FOLYAMATGAZDÁI 

A kockázatkezelés akkor a leghatékonyabb, amikor a szervezeti vezető kijelöli az adott 
kockázatok folyamatgazdáit, általában saját felelősségkörükön belül. Ez gyakorlatilag azt 
jelenti, hogy az adott szervezet szervezeti egységeken belül, az egyes vezetői szintek felelnek 
a kockázatok felismeréséért, kezeléséért. Újhartyáni Polgármesteri Hivatala kockázatkezelési 
tevékenység feladat és hatáskörét, a kockázatkezelési szabályzat, és  a munkaköri leírások, és 
egy szervezeti vezetői utasítás tartalmazza. 

Kockázatvizsgálat esetében egy kifejezetten erre a célra alakult „munkacsoport” jön létre 
(akár szervezeten belüli, akár szervezeten kívüli tagokból), hogy felmérje a szervezet összes 
tevékenységének kapcsolatát a fő célkitűzésekkel és meghatározza a kapcsolódó 
kockázatokat. A „munkacsoport” alapvető munkamódszere az érintett területek 
munkatársaival folytatott interjú, illetve a belső szabályzatok, eljárásrendek áttekintése, amely 
alapján meghatározzák a szervezet minden egyes tevékenységéhez rendelhető kockázatokat. 

Kockázati önértékelés során a szervezet valamennyi területén dolgozó munkatárs részt vesz 
a tevékenységek kockázati szempontú vizsgálatában. Ez lényegében két módon történhet: 
kérdőívek segítségével vagy tapasztalt szakértők által levezényelt munkamegbeszélések 
során. 
 
A kockázatok azonosításához szükséges kockázatelemzés részletes bemutatását az                 
1. számú melléklet tartalmazza. 
 

VII. 
A KOCKÁZAT KEZELÉS 

A kockázatkezelés folyamata az alábbi 4 fő lépést tartalmazza: 

I. A kockázatok azonosítása; 

II. A kockázatok értékelése; 

III. Kockázati reakciók; 

IV. Kockázatok felülvizsgálata. 

Ezek a lépések a való életben nem különülnek el élesen egymástól, hanem egybeolvadnak, 
átfedik egymást.  

A kockázatkezelés fent vázolt lépései mellett léteznek még olyan tényezők, illetve elemek, 
amelyek valamilyen módon beépülnek a folyamatba, és lényeges részének tekinthetők.  

Ezek a tényezők a következők: 

a) Kommunikáció és tájékoztatás; 

b) A szervezet kapcsolatai; 

c) A szervezet környezet. 

A kockázatkezelésért felelős Újhartyáni Polgármesteri Hivatala vezetője 
tevékenységében támaszkodnia kell a belső ellenőrzés ajánlásaira, javaslataira. 

A kockázat azonosítással a megfelelő válaszlépések kialakíthatók, így a kockázatok 
mérsékelhetők.  
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A költségvetési évre szóló munkaterv/célkitűzések végrehajtását megakadályozó tényezők, 
kockázatok azonosítását követően a kockázatok kiküszöbölésére vonatkozó válasz/intézkedés 
meghatározása szükséges. 

A választott intézkedés, kockázatkezelés hatását is szükséges felmérni, a felmérés eredményét 
szükséges összevetni az adott művelettel, tevékenységgel kapcsolatos eredetileg tervezett 
végeredménnyel. 

A kiemelten nagy kockázatú tevékenységek esetében Újhartyáni Polgármesteri Hivatala 
vezetője intézkedik a legmagasabb kockázatú terület/tevékenység ellenőrzéséről (preventív 
ellenőrzés), folyamatos jelentést, beszámolót kér vagy helyszíni vizsgálatot tart vagy felkéri a 
belső ellenőrzést vizsgálat elvégzésére. 

A hatékony folyamatba épített ellenőrzés a legjobb eszköz a kockázatok kezelésére. A 
folyamatba épített ellenőrzés hatékonyságát támogatja az ellenőrzési nyomvonal kialakítása. 
Az ellenőrzési nyomvonal kiépítése alapján lehet a megfelelő kockázatelemzési tevékenységet 
ellátni. 

A kockázatkezelést Újhartyáni Polgármesteri Hivatala vezetője végezheti egyedül, testületi 
munkában, átruházhatja az egyes szakmai területek vezetőire a területet érintő kockázatok 
kezelését.  

Újhartyáni Polgármesteri Hivatala költségvetési évre szóló munkaterv végrehajtását 
akadályozó tényezők, kockázatok azonosítását és értékelését követően a kockázat 
kiküszöbölésére vonatkozó válaszintézkedés (válaszreakció)meghatározása szükséges. 

A kockázatra adott (válaszok) válaszintézkedések lehetnek: 

A KOCKÁZAT ELVISELÉSE: Ez előfordulhat akkor, ha Újhartyáni Polgármesteri Hivatala 
kialakult működési rendje olyan, hogy napi működése során minden beavatkozás nélkül 
automatikusan kezeli a felmerülő kockázatot, ezért nincs szükség külön beavatkozásra. Az is 
előfordulhat, hogy a szervezet azonosította és felmérte a kockázatot, de nincs lehetősége 
annak kezelésére (pl. technikai akadályokba, időkorlátba vagy anyagi korlátba ütközik). 

A KOCKÁZAT KEZELÉSE: A legtöbb kockázat esetében ez kerül alkalmazásra. A kockázat 
csökkentése általánosan a belső kontrollrendszer célja és feladata. A kockázat csökkentése azt 
jelenti, hogy a kockázatkezelési mátrixban jobbról balra toljuk el az adott kockázati pont 
elhelyezkedését. Tehát a bekövetkezésének valószínűségét csökkentjük, miközben a 
bekövetkezéskor elért hatás nagysága nem változik. 

A KOCKÁZAT ÁTADÁSA: Ebben az esetben a kockázat bekövetkezésének valószínűsége nem 
csökken, hatása nem változik, azonban a kockázatviselő személye módosul.  

A KOCKÁZATOS TEVÉKENYSÉG BEFEJEZÉSE: Egyes kockázatok nem csökkenthetők 
elfogadható szintre, csak megszüntethetők az adott tevékenység megszüntetésével.  

VIII. 
A KOCKÁZATOK ÉRTÉKELÉSE 

A kockázatok értékelésének célja annak megállapítása, hogy a beazonosított kockázatok 
milyen mértékben befolyásolják Újhartyáni Polgármesteri Hivatala célkitűzéseit. Az értékelés 
során meg kell határozni a feltárt kockázati tényezők bekövetkezésének valószínűségét, illetve 
Újhartyáni Polgármesteri Hivatalára gyakorolt hatását. Az értékelés eredményét (táblázat, 
vagy mátrix, vagy leíró formában) mutatja be.  
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A kockázati tűréshatár (kockázati szint): 

A fő kockázati prioritások meghatározásához figyelembe kell venni Újhartyáni Polgármesteri 
Hivatala adott kockázattal szembeni tűrőképességét. A kialakított kockázati tűréshatár (nem 
kötött, Újhartyáni Polgármesteri Hivatalának lehetősége van, hogy változtasson rajta a 
pillanatnyilag adott körülményektől függően.  

 

A szervezet egyes szintjei számára továbbá, különböző tolerancia szintek meghatározása 
indokolt:  

• Szervezeti szintű kockázati tűréshatár – az egész szervezetre vonatkozó összes 
kockázat mértékét figyelembe véve kerül kialakításra. A vezetés megítéli a 
kockázatoknak való kitettség elfogadható mértékét, és egy általános tolerancia szintet 
határoz meg a szervezet számára (költségvetési szervek esetén ez a minisztérium, 
önkormányzat stb. egészének működése során felmerülő kockázatokra vonatkozó 
kockázati tűréshatárt jelenti). 

• Delegált kockázati tűréshatár – a szervezet egészére megállapított kockázati 
tűréshatárt alapul véve kerül meghatározásra, hogy az egyes szervezeti szinteken a 
kockázatok mekkora mértéke még elfogadható. Ennek következménye, hogy egy 
adott kockázat a magasabb szervezeti szinten kisebb fenyegetettséget fog jelenteni, 
mint az alacsonyabb szinteken. 

• Projekt kockázati tűréshatár – a szervezet nem mindennapi tevékenységéhez tartozó 
projektek esetén szükséges lehet, az ezekhez rendelt egyedi kockázati tűréshatár 
kialakítására. A projekt jellegétől, célkitűzésétől, illetve a megvalósítás időtartamától 
függően változhat a még elfogadhatónak ítélt kockázat mértéke (költségvetési szervek 
esetén ez például egy valamelyik operatív program keretén belül elnyert pályázati 
projekt végrehajtása során felmerülő kockázatokhoz rendelt kockázati tűréshatárt 
jelentheti). 

A kockázati kategóriák értékelési (besorolási) kereteinek kialakítása során (pl. 
magas/közepes/alacsony), figyelembe kell venni az alábbi szempontokat: 

• Biztosítani kell, hogy az értékelés folyamata mind a kockázatok bekövetkezésének 
valószínűségét, mind azok hatását figyelembe vegye; 

Kockázati tűréshatár 

(kockázati szint) 

H
a

tá
s 

Valószínűség 
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• Az értékelés eredményeit olyan módon kell rögzíteni, hogy az megkönnyítse a 
kockázati prioritások meghatározását és a kockázatok folyamatos nyomon 
követését; 

• Az értékelés során szét kell választani a még kezdeti, nem kezelt, és a beavatkozás 
után visszamaradt kockázatokat. 

 

IX. 
A KOCKÁZATKEZELÉS ID ŐTARTAMA, FELÜLVIZSGÁLATA 

A kockázatkezelés tevékenységét a döntés előkészítésnél, a költségvetési tervezés első 
szakaszaiban kell megkezdeni az adott szervezeti egység vezetőjének. 

A költségvetési év során folyamatosan nyomon kell követnie a folyamatokat, frissítenie a 
megállapításait, illetve ellenőrizni a megtett intézkedések hatásait a kockázatok folyamatos 
változásával. 

A kockázatok felülvizsgálata során át kell tekinteni Újhartyáni Polgármesteri Hivatala 
kockázati profiljában bekövetkezett változásokat, illetve fel kell mérni, hogy a 
kockázatkezelési folyamat hatékonyan működik-e. Az értékelés során megállapított kockázati 
szintekhez rendelt ellenőrzési gyakoriság szerint kell az egyes kockázatok felülvizsgálatát 
ütemezni. 

A kockázatok (kockázati környezet) felülvizsgálatának céljai és kritériumai: 

A kockázati környezet állandó változása miatt indokolt a kockázatok folyamatos és rendszeres 
felülvizsgálata, amelynek két alapvető célja: 

• A változások megfigyelése a szervezet kockázati profiljában. 

Fel kell mérni, hogy a korábban beazonosított kockázati tényezők még mindig 
fennállnak-e, esetleg merültek-e fel új kockázati tényezők, változott-e az egyes 
kockázatok bekövetkezésének valószínűsége, illetve szervezetre gyakorolt hatása. 
Ezek alapján szükség lehet új kockázati prioritások meghatározására, a szervezet 
kockázati tűrőképességének megváltoztatására. 

• Megbizonyosodni a szervezeten belül működő kockázatkezelési folyamat 
hatékonyságáról. 

Meg kell vizsgálni, hogy a szervezeten belül működő kontroll tevékenységek 
megfelelően tudják-e csökkenteni a felmerülő kockázatok hatását, bekövetkezésük 
valószínűségét, szükség van-e új kontroll tevékenységek bevezetésére, a meglévők 
kibővítésére, esetleg feleslegessé vált-e valamelyik. 

A két fent említett cél különbözik egymástól, azonban egyik sem helyettesítheti a másikat. A 
kockázatkezelés első három lépésének megismétléséről van szó, amelyek közül egyik sem 
hagyható ki a hatékony kockázatkezelési rendszer működéséhez: 

lépés cél az újraértékelésnél 

A kockázatok beazonosítása 

A kockázatok értékelése 
A változások megfigyelése a szervezet 
kockázati profiljában 
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A kockázatra adott reakciók 
Megbizonyosodni a szervezeten belül működő 
kockázatkezelési folyamat hatékonyságáról 

Ahhoz, hogy a felülvizsgálat folyamata biztosítani tudja a fent említett célok elérését, az 
alábbi kritériumok megvalósulása szükséges:  

•••• A kockázatkezelés minden aspektusa legalább évente felülvizsgálatra kerüljön. 

•••• Maguk a meghatározott kockázatok megfelelő gyakorisággal átértékelésre kerüljenek. 

•••• Az újonnan jelentkező kockázatok, vagy az ismert kockázatok szintjének változása a 
megfelelő szintű vezetés tudomására jusson, hogy az intézkedhessen a kezelés módjáról. 

A felülvizsgálat során kiemelt figyelmet kell fordítani a visszacsatolásra. Ez tulajdonképpen 
egy adott kockázattal kapcsolatban megszerzett korábbi tapasztalatok figyelembe vételét 
jelenti. Ezek felhasználása, beépítése a felülvizsgálat alkalmával adott kockázati tényező 
ismételt megjelenése esetén tovább csökkenti a kockázat negatív hatását, az újbóli 
előfordulásának esélyét. 

X. 
A KOCKÁZATOK ÉS INTÉZKEDÉSEK NYILVÁNTARTÁSA 

A feltárt kockázatok, hibák nyilvántartása  Igazgatáson lévő irattárazással 
foglalkozó dolgozó feladata. 

A nyilvántartásnak tartalmaznia kell minden kockázatra kiterjedően: 

- a bekövetkezés valószínűségét,  
- az esetleg felmerülő kár mértékét, 
- a kockázat kezelésére javasolt intézkedést,  
- a felelős munkatárs nevét. 

A nyilvántartás mintáját a 3. számú melléklet tartalmazza. 

A kockázatkezelési eseteket Újhartyáni Polgármesteri Hivatala elemzi, és szükség 

esetén kezdeményezi az egyes tevékenységek szabályozásának korszerűsítését. 

XI. 
ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK  

Újhartyáni Polgármesteri Hivatala vezetőjének kell gondoskodni, hogy a Kockázatkezelési 
szabályzatban foglalt előírásokat az érintett munkatársak megismerjék, annak tényét a 
szabályzat 4. számú mellékletében szereplő megismerési nyilatkozaton aláírásukkal igazolják 
a hatálybalépés napjával egyidejűleg 

Az érintett dolgozók munkaköri leírásában szerepeltetni kell a Kockázatkezelési 
szabályzatban nevesített felelősségi, hatás és jogköröket, melyek elkészítéséért Újhartyáni 
Polgármesteri Hivatala vezetője a felelős. 

A Szabálytalanságok kezelésének eljárásrendje kiadásra került és megtalálható:  

1) irattár 

2) jegyző 

3) gazdálkodási előadó 
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4) stb. 

 

 

Kelt, Újhartyán, 2011. év április hó 14. nap 

 

 

      ………………………………………. 
            (Költségvetési szerv vezetője) 
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1. számú melléklet 

 

KOCKÁZATELEMZÉS 

 

A kockázat értékelési folyamatoknál meg kell határozni a pontos kritériumokat, 

amelyek a céloknak való megfelelést biztosítják. 

 

Meg kell határozni, hogy: 

 

- mely kockázatok jelentősek, 
- mely kontrollok fogják csökkenteni a kockázatot, 
- milyen további kiegészítő kontrollok szükségesek, 
- milyen jellegű nyomon követés szükséges? 

Egy terület tényleges vagy potenciális kockázatának értékeléséhez véleményt kell alkotni az 
adott terület kulcsfontosságú tényezőinek meghatározása és mérlegelése alapján, amelyek az 
elvégzett tevékenységekkel, a létező kontroll rendszerekkel, múltbéli és valószínűsíthető 
jövőbeli eseményekkel, a működési környezettel stb. kapcsolatosak. A pénzügyi és gazdasági 
tényezők ebben a folyamatban általában nagyobb hangsúllyal jelennek meg, hiszen általában 
a pénzügyi kockázatot és a műveletek nagyságrendjét jól jellemzik.  
 
A kockázati tényezők a következőképpen osztályozhatók: 
 
Pénzügyi és gazdasági bevétel volumene, kiadások, készpénz összege, likviditás és 

forgó- illetve tőkeeszközök értéke, egyéb befektetett 
erőforrások értéke, a művelet értéke a szervezet számára. 

 
Magatartási  a vezetőség és a munkatársak személyes tulajdonságai és 

értékei; szerepek és helyzetek; tisztesség, megbízhatóság, 
motiváció; a belső ellenőrzéssel szemben tanúsított hozzáállás, 
elszámoltathatóság és kontroll. 

 
Történeti   múltbéli veszteségek, hibák, szabálytalanságok, kontroll 

vétségek stb. volumene, gyakorisága és oka. Ez a fennálló 
aggályokat is magában foglalja. 

 
Működési műveletek mérete, komplexitása, műszaki jellege, láthatósága, 

érzékenysége, stabilitása; változás mértéke és valószínűsége (a 
műveletekben, munkatársak személyében és folyamatokban); 
rejlő inherens kockázat; elhelyezkedés, delegálás. 
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Környezeti   külső tényezők: pénzügyi, gazdasági, jogi stb.; a környezet 
dinamizmusa; kapcsolódások más rendszerekhez, más 
műveletektől való függés (pl. informatika); vezetőség, 
közvélemény aggályai stb. 

 
Belső kontrollhoz kapcsolódó  a problémák megelőzésére, észlelésére és korrigálására, a 

rendszerek gyengeségeinek kiemelésére és kijavítására, a 
kellemetlen események kezelésére és a célkitűzések 
elérésének elősegítésére tervezett belső kontrollok megléte 
és eredményessége. A műveletek és pénzügyi kontrollok, 
illetve az átruházott kontrollok és delegált hatáskör 
terjedelme hatást gyakorol majd. 

 
Közvélemény   a közvéleményre gyakorolt hatás. 
 
 
A vezetőség véleményét, megítélését figyelembe kell venni arra vonatkozóan, hogy mely 
területeket kell nagy kockázatúnak tekinteni.  
 
A kockázat értékelése alapvetően a fent említett, különféle tényezők kvalitatív minősítésére 
alapul, amely a tapasztalatokra és a rendelkezésre álló információkra támaszkodó megítélést 
eredményez.  
 
A kockázatelemzés módszerét a 2. sz. melléklet tartalmazza. 
 



Kockázatkezelési szabályzat 

Újhartyán Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 19 

2. számú  melléklet 

 
KOCKÁZATELEMZÉSI MÓDSZER 

 
A kockázatelemzés és felmérés célja megállapítani Újhartyáni Polgármesteri Hivatala 
kockázatának mértékét, jelentőségük szerinti sorba állítását annak alapján, hogy mekkora az 
egyes kockázatok bekövetkezési valószínűsége, és azok milyen hatással lehetnek a 
szervezetre, ha valóban felmerülnek. A magas kockázatú rendszereket gyakrabban kell 
ellenőrizni.   
 

Az ellenőrzések tekintetében magas prioritású rendszerek beazonosításához 
nemcsak a kockázatértékelést kell figyelembe venni, hanem más lehetséges 
tényezők hatását is értékelni kell (pl. a vezetőség kérései stb.). 
 

Újhartyáni Polgármesteri Hivatala kockázatelemzését a kockázati tényezők és 
azok súlya alapján kell elvégezni. 10 olyan tényező került meghatározásra, amely 
hatással lehet a rendszer működésére. Minden egyes szervezeti egységnek 
legalább 7 tényezőt ki kell választani és az értékelést el kell végezni, meg kell 
határozni az egyes kockázati tényezők rendszerekre gyakorolt hatását (súlyként 
kifejezve).  
Kockázati tényezők: 
 
1. Bevételek 
1) Alacsony  
2) Közepes  
3) Magas  
Súly: 6 
 
 
2. Informatikai támogatottság 
1) rossz 
2) Közepes 
3) kitűnő 
Súly: 5 
 
 
3. Szabályozás összetettsége 
1) Kicsi 
2) Közepes 
3) Nagy 
Súly: 5 
 
 
4. Változás / Átszervezés 
1) Stabil rendszer, kis változások 
2) Kis változások, de nem rendszeresek vagy jelentősek 
3) A munkatársak személyét, a szabályozást és a folyamatokat érintő, jelentős változások 
Súly: 4 
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5. Pénzügyi szabálytalanságok valószínűsége 
1) Kicsi 
2) Közepes 
3) Nagy 
Súly: 4 
 
6. Csalás, hamisítás 
1) Adott területen alacsony mértékű a bekövetkezésének valószínűsége 
2) Adott területen közepes mértékű a bekövetkezésének valószínűsége 
3) Adott területen magas mértékű a bekövetkezésének valószínűsége 
Súly: 3 
 
7. Vezetőség aggályai a rendszer működését illetően 
1) Alacsony szintű 
2) Közepes szintű 
3) Magas szintű 
Súly: 3 
 
8. Munkatársak tapasztalata és képzettsége 
1) Nagyon tapasztalt és képzett 
2) Közepesen tapasztalat és képzett 
3) Kevés vagy semmilyen tapasztalat és képzettség hiánya 
Súly: 3 
 
9. Tévedések valószínűsége 
1) Kicsi 
2) Közepes 
3) Nagy 
Súly: 3 
 
10. Előző ellenőrzés óta eltelt idő 
1) 1 évnél kevesebb 
2) 1-2 év 
3) 2-4 év 
4) 4-5 év 
5) 5 évnél több 
Súly: 2 
 
Az 7. “Vezetőség aggályai ” tényezőt illetően a költségvetési szerv vezetőjének véleményét is 
ki kell kérni.  
 

E szakasz végére kockázati tényezőjének mértékét – magas, közepes, alacsony – meg kell 
állapítani.  
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A várható kockázatok teljes körének összegyűjtését követően, az egyes kockázatokat - azok 
valószínűsége és a szervezetre gyakorolt hatása alapján – térképen kell ábrázolni:  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Az egyes szervezeti egységek által elkészített ábrák összegzésével határozható meg a 
szervezet kockázati térképe. 
 
A kockázati térkép elemzése: 
 
A jobb felső négyzetben azonosított kockázatok a legjelentősebb kockázatok, a bal alsó 
négyzet kockázatai a legkisebb szintűnek minősíthetők. A bal felső és a jobb alsó négyzet 
kockázatai mérsékeltnek minősíthetők. A közöttük lévő négyzetek közepes szintűnek 
minősíthetőek. 
 

   

   

   

    alacsony               közepes               magas 

bekövetkezés valószínűsége 

sz
e

rv
e

ze
tr

e
 g

y
a

k
o

ro
lt

 h
a

tá
s 

 

  
  

 a
la

cs
o

n
y

  
  

  
  

  
  
k

ö
ze

p
e

s 
  
  

  
  

  
  

  
 m

a
g

a
s 



Kockázatkezelési szabályzat 

Újhartyán Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 22

Kockázati tényezők és alkalmazott súlyozás 
 

Sor-
szám 

Kockázati tényező 
Kockázati 
tényező 

terjedelme 

Alkalma-
zott 

Súly 

Pontha- 

tár 

1. Bevételek 1 - 3 6 6 - 18 

2. Informatikai támogatottság 1 - 3 5 5 - 15 

3. Szabályozás összetettsége 1 - 3  5 5 - 15 

4. Változás / átszervezés 1 - 3 4 4 - 12 

5. Pénzügyi szabálytalanságok valószínűsége 1 - 3 4 4 - 12 

6. Csalás, hamisítás 1 - 3 3 3 - 9 

7. Vezetőség aggályai 1 - 3 3 3 - 9 

8. Munkatársak képzettsége és tapasztalata 1 - 3 3 3 - 9 

9. Tévedés valószínűsége 1 - 3 3 3 - 9 

10. Előző ellenőrzés óta eltelt idő 1 - 5 2 2 - 10 

MINIMÁLIS PONTSZÁM  38  MAXIMÁLIS PONTSZÁM  118 
 
A kockázatok bekövetkezésének valószínűségét a kockázati tényező terjedelme 
és az alkalmazott súly szorzataként kapjuk meg. A szorzat összegét elosztjuk a 
kockázati tényező maximális ponthatár összegével és a kapott eredmény alapján 
besoroljuk a bekövetkezés valószínűségét alacsony, közepes illetve magas 
osztályokba.  
 
A számítást excel tábla segíti.  

  
Az összes rendszer ellenőrzési időtartamának meghatározása 

 
Az erőforrás-szükségletek megértéséhez a belső ellenőrzési vezető egy mátrixot 
alkalmaz, amely tükrözi a súlyozási összehasonlításokat és a rendelkezésre álló 
erőforrásokat. A gyakoriság mátrix lehetővé teszi a rendszer ciklikus 
ellenőrzését, ami tükrözi majd az erőforrások rendelkezésre állását. Az 
alábbiakban bemutatunk egy lehetséges példát a belső ellenőrzés vezetője által 
alkalmazott gyakoriságra: 
 
Magas prioritású rendszerek   -  Hároméves ciklusokban ellenőrizendő 
 
Közepes prioritású rendszerek - Négyéves ciklusokban ellenőrizendő 
 
Alacsony prioritású rendszerek - Ötéves ciklusokban ellenőrizendő 
 
A kockázatelemzés eredménye információval szolgál a stratégiai ellenőrzési terv 
elkészítéséhez, ami a ténylegesen rendelkezésre álló erőforrásokat veszi figyelembe.  
 
A stratégiai terv meghatározza azokat a rendszereket, amelyekre vonatkozóan a következő 
ötéves időszakon belül ellenőrzéseket kell végrehajtani, amennyiben az erőforrásokat 
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allokálták. Évente, az éves tervvel és a megfelelő vezetőségi tagokkal egyeztetett 
változtatásokkal összhangban kell felülvizsgálni. 
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3. számú melléklet 
 

A KOCKÁZATOK ÉS INTÉZKEDÉSEK NYILVÁNTARTÁSA 
 

Sorszám Kockázatok 
Bekövetkezés 
valószínűsége 

Felmerülő 
kár mértéke 

Kockázat 
kezelésére 
javasolt 

intézkedés 

Felelős 
munkatárs 

neve 

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      



Kockázatkezelési szabályzat 

 

4. számú melléklet 
 

Megismerési nyilatkozat 
 

A Kockázatkezelési szabályzatban foglaltakat megismertem. Tudomásul veszem, hogy az abban 
foglaltakat a munkavégzésem során köteles vagyok betartani. 
 

Név Beosztás Kelt Aláírás 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

 

 
 



Kockázatkezelési szabályzat 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Újhartyáni Polgármesteri Hivatala ELLENŐRZÉSI 

NYOMVONALA 
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AZ ELLEN ŐRZÉSI NYOMVONAL 
 

 Újhartyáni Polgármesteri Hivatala ellenőrzési nyomvonalát az Ámr. 156. § (2) bekezdése, 
a pénzügyminiszter által kiadott módszertani útmutató, és a helyi sajátosságoknak 
figyelembevételével a következők szerint határozom meg. 
 
 

I.  AZ ELLEN ŐRZÉSI NYOMVONAL FOGALMA, ELKÉSZÍTÉSÉNEK CÉLJA, 
JELENTŐSÉGE ÚJHARTYÁNI POLGÁRMESTERI HIVATALA 
MŰKÖDÉSÉBEN 
 

 1. Az ellenőrzési nyomvonal fogalma 
 

  Az ellenőrzési nyomvonal Újhartyáni Polgármesteri Hivatala működési 
folyamatainak szöveges vagy táblázatba foglalt, vagy folyamatábrákkal szemléltetett 
leírása, amely tartalmazza különösen a felelősségi és információs szinteket és 
kapcsolatokat, továbbá irányítási és ellenőrzési folyamatokat, lehetővé téve azok 
nyomon követését és utólagos ellenőrzését. 
 

 2. Az ellenőrzési nyomvonal célja, jelentősége 
 

  Az ellenőrzési nyomvonal eljárások, ellenőrzések együttesét jelenti, ami a Újhartyáni 
Polgármesteri Hivatala teljes működését lefedi, a feladatellátás egészére kiterjed, a 
működtetés jobbításának fontos eszköze. Az ellenőrzési nyomvonal kialakításával és 
felhasználásával feltérképezhető a Újhartyáni Polgármesteri Hivatala szakmai és 
gazdasági folyamataiban rejlő összes működési kockázat. 

 
  Az ellenőrzési nyomvonal célja és jelentősége abban áll, hogy: 

 
  • koordinálja, rendszerbe foglalja Újhartyáni Polgármesteri Hivatala működésének 

rendjét; 

• tartalmazza - teljes körűen - az egyes tevékenységek egymásra épülő 
eljárásrendjét, s az azokba beépített ellenőrzési pontokat; 

• a feladatok végrehajtásában résztvevők számára írott és átlátható formában tegye 
kötelezővé a követendő eljárások és módszerek betartását; s mindezeken keresztül 

• mutasson rá Újhartyáni Polgármesteri Hivatala folyamatba épített ellenőrzési 
rendszerének a hiányosságaira, elősegítve ezzel azok megszüntetését, s a működés 
színvonalának a jobbítását. 

 
II.  ÚJHARTYÁNI POLGÁRMESTERI HIVATALA  ELLENŐRZÉSI 

NYOMVONALÁNAK RENDSZERE 

 
 1. Az ellenőrzési nyomvonal formátuma 

Az Ámr. szerint az ellenőrzési nyomvonal elkészíthető szöveges, vagy 
folyamatábrákkal szemléltetett, vagy táblázatba foglalt formában. Újhartyáni 
Polgármesteri Hivatala  ellenőrzési nyomvonala – a pénzügyminiszter által kiadott 
módszertani útmutató alapján – táblázatos formában készült.  
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Az e formátumban összeállított nyomvonal ugyanis a legalkalmasabban szolgálja az 
átláthatóságot, a szakmai és gazdasági feladatok ellátásának jobbítását, a kockázati 
tényezők minimalizálását. Az e formátumú ellenőrzési nyomvonal teljes körűen 
tartalmazza a jogszabályokra, a belső szabályzatokra, az adatbázisra való hivatkozást, 
vagyis egységes zárt rendszert alkot. 

 
 2. Az ellenőrzési nyomvonal rendszerének felépítése 

 

  A kialakított ellenőrzési nyomvonal-rendszer Újhartyáni Polgármesteri Hivatala 
szakmai és gazdasági tevékenységének egészét lefedi. A rendszer – a költségvetési 
gazdálkodás alapvető folyamataira és a számviteli elszámolás rendjére fókuszálva – 
az alábbi négy fő részből áll: 
 

  • a költségvetés tervezése, a költségvetési előirányzatok megállapítása és 
módosítása; 

 

• az operatív gazdálkodás; 
 

• a számviteli nyilvántartás és elszámolás;  
 

• a költségvetés végrehajtásáról történő beszámolás. 
 

  Az operatív gazdálkodás, a számviteli nyilvántartás és elszámolás, mint 
főfolyamatok ellenőrzési nyomvonalai – az áttekinthetőség biztosítása érdekében – 
tovább tagozódnak. 
 
Az operatív gazdálkodásról – mint az egyik meghatározó főfolyamatról – készült egy 
vázlatos ellenőrzési nyomvonal, amely Újhartyáni Polgármesteri Hivatala 
gazdálkodásának egymást követő folyamatait, s azok felelőseit mutatja be, melyek 
nevezetesen a következők: 

 

  • a kötelezettségvállalás; 
 

• a kötelezettségvállalás ellenjegyzése; 
 

• a teljesítések szakmai igazolása; 
 

• az eszközök nyilvántartásba vétele; 
 
 

• az érvényesítés; 
 

• az utalványozás; 
 

• az utalványozás ellenjegyzése; 
 

• a pénzügyi teljesítés. 
   

Újhartyáni Polgármesteri Hivatala operatív gazdálkodásának egymás melletti 
folyamatairól pedig a következő részletes ellenőrzési nyomvonalak állnak 
rendelkezésre: 

 

  • a humánerőforrásokkal való gazdálkodás; 

• a készletgazdálkodás; 

• a szolgáltatások igénybevételével kapcsolatos gazdálkodás 

• a befektetett eszközökkel való gazdálkodás; 

• a vagyontárgyakkal való egyéb gazdálkodási feladatok. 
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  Az operatív gazdálkodás vertikális és horizontális folyamatairól készült ellenőrzési 
nyomvonalak együttesen, egymást kiegészítve biztosíthatják a kockázati tényezők 
lehető legteljesebb körű feltárásának a lehetőségét. 
 
A számviteli nyilvántartás és elszámolás – az operatív gazdálkodáshoz hasonlóan – 
kiemelten fontos főfolyamatot képvisel Újhartyáni Polgármesteri Hivatala gazdasági 
feladatellátásának rendszerében. A módosított teljesítés szemléletű kettős könyvvitel 
sajátos elszámolása miatt a főkönyvi könyvelés és az analitikus nyilvántartások csak 
együttesen biztosíthatják a teljes körűséget, a számvitel zárt rendszerét. Mindezekre 
való tekintettel Újhartyáni Polgármesteri Hivatala főkönyvi könyvelését bemutató 
ellenőrzési nyomvonal a következőkkel egészül ki: 

 
  • az analitikus nyilvántartások ellenőrzési nyomvonala; 

 
• a főkönyvi könyvelés és az analitikus nyilvántartások adatai egyeztetésének 

ellenőrzési nyomvonala. 
 

  Újhartyáni Polgármesteri Hivatala - előzőekben vázolt - ellenőrzési nyomvonal-
rendszerét a ……… darab csatolt ellenőrzési nyomvonal alkotja. Az ellenőrzési 
nyomvonal kialakításánál a folyamatok és a folyamatgazdák azonosításra kerültek. 

 
III.  ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 

 
 Ez a szabályozás 2011. év április  hó 14 napján lép hatályba. 

 
Újhartyáni Polgármesteri Hivatala vezetője köteles gondoskodni e szabályozás folyamatos 
aktualizálásáról, biztosítani azt, hogy előírásai összhangban legyenek az új központi 
szabályozásokkal, követelményekkel, módszertani útmutatókkal, valamint a helyi 
szabályzatok és a munkaköri leírások előírásaival. Újhartyáni Polgármesteri Hivatala 
vezetőjének felelőssége és feladata továbbá, hogy e szabályozás előírásai a gyakorlati 
munkavégzés során maradéktalanul betartásra kerüljenek. 
 
A szabályozás előírásai betartásának a számonkérése, ellenőrzése Újhartyáni 
Polgármesteri Hivatala vezetőjének felelősségi körébe tartozik. 
 

 
 
Kelt, Újhartyán, 2011 év  április  hó 14. nap 

 
……………………………………. 

 jegyző 
 



 

 

..................... (költségvetési szerv) ellenőrzési nyomvonalrendszerének a felépítése 
 
 

I.  A költségvetés tervezése, a költségvetési előirányzatok megállapítása és módosítása 
 

 1. Gazdasági program készítése, jóváhagyása* 

 2. Költségvetési koncepció készítése, jóváhagyása* 

 3. Költségvetési rendelet tervezése, jóváhagyása* 

 4. A költségvetési előirányzatok tervezése és az elemi költségvetés jóváhagyása 
 

 5. A költségvetési előirányzatok módosítása 
 

II.  Az operatív gazdálkodás 
 

 1. Az operatív gazdálkodás egymást követő folyamatai 

 2. Az operatív gazdálkodás egymás melletti folyamatai 

  A. A humán erőforrásokkal való gazdálkodás 

   a) Rendszeres személyi juttatások 

   b) Nem rendszeres személyi juttatások 

   c)  Külső személyi juttatások 

  B. A készletgazdálkodás 

  C. A szolgáltatások igénybevételével kapcsolatos gazdálkodás 

  D. A befektetett eszközökkel való gazdálkodás 

   a) Felújítás 

   b) Beruházás 

   c) Befektetett eszközök beszerzése 

  E. A vagyontárgyakkal való egyéb gazdálkodási feladatok 

   a) Bérbeadás 

   b) A feleslegessé vált vagyontárgyak hasznosítása, selejtezése 

   c) A leltározás folyamata 

III.  A számviteli nyilvántartás és elszámolás 
 

 1. A főkönyvi könyvelés (kincstári, pénztári és egyéb bizonylatok) 
 

 2. Az analitikus nyilvántartások 
 

 3. A főkönyvi könyvelés és az analitikus nyilvántartások adatainak egyeztetése 
 

IV. A költségvetés végrehajtásáról beszámolás 
 

 1. A költségvetés végrehajtásáról történő éves beszámolás 

 2. Zárszámadási rendelet készítése, jóváhagyása* 

*Csak az önkormányzatokra vonatkozik 
 
Jelölések: 
főfolyamatok = római számok, 
folyamatok = arab számok,  
alfolyamatok = nagybetűk, 
részfolyamatok = kisbetűk. 



 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

I.  
A

 költségvetés tervezése, 
a költségvetési előirányzatok 
m

egállapítása és m
ódosítása 



 

 

I.1. 

Gazdasági program készítése, jóváhagyása
♣♣♣♣ 

 

Sor- 
szám 

Tevékenység / feladat 
Jogszabályi 

alap 
Előkészítés 

Keletkező  
dokumentum 

Felelős/ 
kötelezettség-

vállaló 

Kötelezettségv
állalás  

ellenjegyzése 

Teljesítés 
szakmai 

igazolása 
Határidő 

Ellenőrzés/ 
érvényesíté

s 

Utalványozá
s 

Utalványozás 
ellenjegyzése 

Pénzügyi  
teljesítés 

Könyvvezetésben 
való megjelenés 

1. Helyzetelemzés Ötv. 91. § 

A település földrajzi 
adottsága, 
főbb demográfiai jellemzők 
bemutatása, 
− Infrastruktúra helyzete, 
− Vállalkozások összetétele a 

településen, 
− Ellátott feladatok és 

működtetett intézmények 
humánerőforrásának 
felmérése, 

− Környezeti állapot felmérése, 
− A település hazai és 

nemzetközi 
kapcsolatrendszere, 

− Az elmúlt ciklusban 
megvalósult fejlesztések, 

− A település gyenge és erős 
pontjainak felmérése 

Az értékelésről, 
helyzetelemzés
ről készült 
dokumentáció 

Felelős: 
jegyző 

N.É. N.É. 

A választás 
után az 
alakuló ülést 
követő 4 
hónapon 
belül 

Ellenőrzés: 
polgármeste
r  

N.É. N.É. N.É. N.É. 

2. 

Igényfelmérés, javaslatok 
összegyűjtése intézményektől, civil 
szervezetektől, érdekképviseleti 
szervektől 

Ötv. 91. § 

Javaslatok, igények felmérése, 
összegyűjtése  
− intézményektől,  
− civil szerveződéstől,  
− érdek-képviseleti szervektől 

Javaslatokról, 
igényekről 
készült 
kimutatás 

Felelős: 
jegyző 

N.É. N.É. 

A választás 
után az 
alakuló ülést 
követő 4 
hónapon 
belül 

Ellenőrzés: 
polgármeste
r  

N.É. N.É. N.É. N.É. 

3. 

Fejlesztési elképzelések, 
munkahelyteremtés feltételeinek 
elősegítése, településfejlesztési 
politika, 
Adópolitika célkitűzései, 
Közszolgáltatások biztosítása, 
színvonalának javítása, 
Befektetések támogatásának 
célkitűzései 

mint az  
1. pont 

A fejlesztési cél meghatározása, 
megvalósítás mechanizmusa 

Tételes lista a 
fejlesztési 
célokról, 
megvalósítás 
lehetőségeiről 

Felelős: 
polgármester 

N.É. N.É. 

A választás 
után az 
alakuló ülést 
követő 5 
hónapon 
belül 

Ellenőrzés: 
Felelős: 
polgármeste
r 
 

N.É. N.É. N.É. N.É. 

4. Gazdasági program kidolgozása 
mint az  
1. pont 

Helyzetfelmérés, igények, 
javaslatok, fejlesztési célok 
rendszerezése 

gazdasági 
program 
tervezet 

Felelős: 
polgármester 

N.É. N.É. 

A választás 
után az 
alakuló ülést 
követő 5 
hónapon 
belül 

Ellenőrzés:  
polgármeste
r 

N.É. N.É. N.É. N.É. 

5. 
Gazdasági program határozati 
javaslatának elkészítése 

mint az  
1. pont 

A jegyzőnek kell a gazdasági 
program alapján elkészíteni 
felelősök és határidők 

Határozati 
javaslat 

Felelős: 
jegyző 

N.É. N.É. 
A választás 
után az 
alakuló ülést 

Ellenőrzés: 
a képviselő-
testület 

N.É. N.É. N.É. N.É. 



 

 

megjelölésével követő 5 
hónapon 
belül 

illetékes 
bizottságai 

Sor- 
szám 

Tevékenység / feladat 
Jogszabályi 

alap 
Előkészítés 

Keletkező  
dokumentum 

Felelős/ 
kötelezettségv

állaló 

Kötelezettségv
állalás  

ellenjegyzése 

Teljesítés 
szakmai 

igazolása 
Határidő 

Ellenőrzés/ 
érvényesíté

s 

Utalványozá
s 

Utalványozás 
ellenjegyzése 

Pénzügyi  
teljesítés 

Könyvvezetésben 
való megjelenés 

6. 
Gazdasági program képviselő-
testület elé történő beterjesztése 

mint az  
1. pont 

Az éves munkaterv alapján 

Gazdasági 
program és 
határozati 
javaslat 

Felelős: 
polgármester 
 

N.É. N.É. 

A választás 
után az 
alakuló ülést 
követő 6 
hónapon 
belül 

N.É. N.É. N.É. N.É. N.É. 

7. Gazdasági program felülvizsgálata 
mint az  
1. pont 

A tervezett és tényleges állapot 
összehasonlítása, korrekciók, 
kiegészítések kidolgozása 

A felülvizsgálat 
alapján készült 
határozati 
javaslat 

Felelős: 
jegyző 

N.É. N.É. 

A ciklus 
végét követő 
6 hónapon 
belül 

Ellenőrzés: 
a képviselő- 
testület 
illetékes 
bizottságai 

N.É. N.É. N.É. N.É. 

8. 

A felülvizsgált és kiegészített 
gazdasági program alapján készített 
határozati javaslat képviselő-testület 
elé történő terjesztése 

mint az  
1. pont 

A jegyzőnek kell a felülvizsgált 
gazdasági program alapján 
elkészíteni felelősök és határidők 
megjelölésével 

Határozati 
javaslat 

Felelős: 
polgármester 
 

N.É. N.É. 

A ciklus 
végét követő 
6 hónapon 
belül 

N.É. N.É. N.É. N.É. N.É. 

♣♣♣♣ Csak önkormányzatok részére! 

 
 



 

 

I.2. 

Költségvetési koncepció készítése, jóváhagyása
♣♣♣♣

 
 

Sor- 
szám 

Tevékenység / feladat 
Jogszabályi 

alap 
Előkészítés 

Keletkező  
dokumentum 

Felelős/  
kötelezettségv

állaló 

Kötelezettségv
állalás  

ellenjegyzése 

Teljesítés 
szakmai 

igazolása 
Határidő 

Ellenőrzés/ 
érvényesíté

s 

Utalványozá
s 

Utalványozás 
ellenjegyzése 

Pénzügyi  
teljesítés 

Könyvvezetésben 
való megjelenés 

1. 
Várható bevételek és áthúzódó 
kötelezettségek felmérése 

Áht. 70. §, 
Ámr. 35. § 

A i hivatal  és az 
önkormányzathoz tartozó 
intézmények és feladatok 
várható bevételeinek és 
áthúzódó kötelezettségeinek 
felmérése 

Várható 
bevételek és 
kötelezettségek 
listája 
önkormányzati 
szinten 

Felelős: 
költségvetési 
előadó 

N.É. N.É. 

November 
10. 
Választás 
évében 
november 
20. 

Ellenőrzés: 
jegyző 

N.É. N.É. N.É. N.É. 

2. Következő évi feladatok áttekintése Ámr. 35.  

Intézményvezetőkkel és a helyi 
nemzetiségi önkormányzat 
elnökével a következő évi 
feladatok áttekintése, az ön-
kormányzat forrásainak 
számbavétele 

Feladatokról 
igényekről 
készült 
kimutatás 

Felelős: 
jegyző 

N.É. N.É. 

November 
15. 
Választás 
évében 
november 
25. 

Ellenőrzés: 
polgár-
mester 

N.É. N.É. N.É. N.É. 

3. Koncepció kidolgozása Ámr. 35.  

Számba venni: 

− az önkormányzati 
feladatokat, 

− a vagyonhasznosítás 
lehetőségeit, 

− felmérni a normatív 
támogatások mutatót, az 
intézményeknél, feladatoknál 
jelentkező igényeket 

Javaslatot készíteni: 

− a helyi adók bevezetésére, 
meglévők módosítására, 

− térítési díjak mértékének 
módosítására, 

− kiadások csökkentésének, 
növelésének lehetőségeire, 

− a költségvetési hiány 
mértékére, annak 
finanszírozási módjára, 

− folyamatban lévő 
beruházások ütemére, 

− képezhető tartalékok 
mértékére, 

− intézménystruktúra 
átalakítására, 

− létszám csökkentésére, 
növelésére, 

− stb. 

Költségvetési 
koncepció 

Felelős: 
jegyző 

N.É. N.É. 

November 
20. 
Választás 
évében 
december 5. 

Ellenőrzés: 
polgár-
mester 

N.É. N.É. N.É. N.É. 



 

 

Sor- 
szám 

Tevékenység / feladat 
Jogszabályi 

alap 
Előkészítés 

Keletkező  
dokumentum 

Felelős/  
kötelezettségv

állaló 

Kötelezettségv
állalás  

ellenjegyzése 

Teljesítés 
szakmai 

igazolása 
Határidő 

Ellenőrzés/ 
érvényesíté

s 

Utalványozá
s 

Utalványozás 
ellenjegyzése 

Pénzügyi  
teljesítés 

Könyvvezetésben 
való megjelenés 

4. 
Költségvetési koncepció határozati 
javaslatának elkészítése 

Áht. 70. §, 
Ámr. 35. § 

A jegyzőnek kell a gazdasági 
program alapján elkészíteni 
felelősök és határidők 
megjelölésével 

Határozati 
javaslat 

Felelős: 
jegyző 

N.É. N.É. 

November 
15. 
Választás 
évében 
november 
25. 

Ellenőrzés: 
a képviselő-
testület 
illetékes 
bizottságai 

N.É. N.É. N.É. N.É. 

5. 

Költségvetési koncepció határozati 
javaslatának egyeztetése a helyi 
nemzetiségi önkormányzattal és a 
bizottságokkal. 

 
Ámr. 35. § 
SZMSZ 

A javaslat megküldése a 
nemzetiségi önkormányzat 
elnökének és a bizottságoknak 

A nemzetiségi 
önkormányzat 
és a 
bizottságok 
véleményének 
írásos anyaga 

Felelős: 
jegyző 

N.É. N.É. 

SZMSZ által 
meghatároz
ott 
időpontban 

Ellenőrzés: 
a képviselő- 
testület 
illetékes 
bizottságai 

N.É. N.É. N.É. N.É. 

6. 
Költségvetési koncepció képviselő 
testület elé történő beterjesztése 

Áht. 70. §, 
Ámr. 35. § 
SZMSZ 

Az éves munkaterv alapján a 
nemzetiségi önkormányzat és a 
bizottságok véleményével együtt 

Költségvetési 
koncepció és 
határozati 
javaslat 

Felelős: 
 

N.É. N.É. 

November 
30. 
Választás 
évében 
december 
15. 

N.É. N.É. N.É. N.É. N.É. 

7. 
Helyi nemzetiségi önkormányzat 
elnökének tájékoztatása 

Ámr. 35. §, 
SZMSZ 

A helyi nemzetiségi 
önkormányzatra vonatkozó 
részről készített tájékoztató 
elkészítése 

Írásban foglalt 
tájékozató 

Felelős: 
jegyző 

N.É. N.É. 

SZMSZ által 
meghatároz
ott 
időpontban 

Ellenőrzés:  N.É. N.É. N.É. N.É. 

♣♣♣♣ Csak önkormányzatok részére! 



 

 

I.3. 

Költségvetési rendelet készítése, jóváhagyása
♣♣♣♣

 
 

Sor- 
szám 

Tevékenység / feladat 
Jogszabályi 

alap 
Előkészítés 

Keletkező  
dokumentum 

Felelős/  
kötelezettségv

állaló 

Kötelezettségv
állalás  

ellenjegyzése 

Teljesítés 
szakmai 

igazolása 
Határidő 

Ellenőrzés/ 
érvényesíté

s 

Utalványozá
s 

Utalványozás 
ellenjegyzése 

Pénzügyi  
teljesítés 

Könyvvezetésben 
való megjelenés 

1. 

Gazdasági program, költségvetési 
koncepció, éves költségvetési 
törvény által előírt feladatok 
ajánlások áttekintése, összegzése 

Ötv,  
Ámr.  
Költségveté
si törvény 

Főbb irányelvek, javaslatok 
összefoglalása 

A felülvizsgálat 
alapján készült 
anyag 

Felelős: 
polgármester 

N.É. N.É. 

A 
költségvetés
i törvény 
elfogadását 
követő 20 
napon belül 

Ellenőrzés:  N.É. N.É. N.É. N.É. 

2. 
Költségvetési rendelettervezet 
elkészítése 

Ötv., 
Áht.,  
Ámr., 
PM 
tájékoztató 

Az Ámr. 36. (1) bekezdés és az 
Áht. által előírt számszaki- és 
szöveges rész elkészítése 

Költségvetési 
rendelet-
tervezet 

Felelős: 
költségvetési 
előadó 

N.É. N.É. 

Az SZMSZ 
által meg-
határozott 
időpontban 

Ellenőrzés: 
jegyző 

N.É. N.É. N.É. N.É. 

3. 
Költségvetési rendelettervezet 
egyeztetése a költségvetési szervek 
vezetőivel 

Ötv,  
Áht.,  
Ámr., 
SZMSZ 

A költségvetési szervek 
vezetőinek összehívása 

Emlékeztető az 
egyeztetésről 

Felelős: 
jegyző 

N.É. N.É. 

Az SZMSZ 
által meg-
határozott 
időpontban 

Ellenőrzés: 
polgármeste
r 

N.É. N.É. N.É. N.É. 

4. 

Költségvetési rendelettervezet 
megküldése a helyi nemzetiségi 
önkormányzat elnökének és a 
bizottságoknak  

Ötv,  
Áht.,  
Ámr., 
SZMSZ 

A rendelettervezet meg-küldése 
A bizottságok 
írásos 
véleménye 

Felelős: 
jegyző 

N.É. N.É. 

Az SZMSZ 
által meg-
határozott 
időpontban 

Ellenőrzés: 
polgármeste
r  

N.É. N.É. N.É. N.É. 

5. 

Költségvetési rendelettervezet 
képviselő-testület elé történő 
terjesztése a bizottságok 
véleményeivel együtt 

Ötv,  
Áht.,  
Ámr., 
SZMSZ 

Meghívó kiküldése 
Meghívó és 
rendelet-
tervezet 

Felelős: 
polgármester 
 

N.É. N.É. 

Az Áht. és 
az SZMSZ 
által meg-
határozott 
időpontban 

N.É. N.É. N.É. N.É. N.É. 

6. 
Költségvetési rendelettervezet 
képviselő-testület elé történő 
beterjesztése 

mint az  
1. pont 

Az éves munkaterv alapján 
Költségvetési 
rendelettervezet 

Felelős: 
polgármester 
 

N.É. N.É. 

A választás 
után az 
alakuló ülést 
követő  
6 hónapon 
belül 

N.É. N.É. N.É. N.É. N.É. 

♣♣♣♣ Csak önkormányzatok részére! 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

I.4. 

A költségvetési előirányzatok tervezése és az elemi költségvetés jóváhagyása
♣♣♣♣

 
 

Sor- 
szám 

Tevékenység / feladat 
Jogszabályi 

alap 
Előkészítés 

Keletkező  
dokumentum 

Felelős/  
kötelezettségv

állaló 

Kötelezettségv
állalás  

ellenjegyzése 

Teljesítés 
szakmai 

igazolása 
Határidő 

Ellenőrzés/ 
érvényesíté

s 

Utalványozá
s 

Utalványozás 
ellenjegyzése 

Pénzügyi  
teljesítés 

Könyvvezetésben 
való megjelenés 

1. 
Elemi költségvetéshez szükséges 
előírások, javaslatok, irányelvek 
adatok feldolgozása 

Áht.,  
Ámr., 
Áhsz.,  
költségvetés
i rendelet,  
PM 
tájékoztató 

           

1.1. 

Fejlesztési többletigények 
összeállítása (pl. új létesítmények 
működtetése, beruházási, felújítási 
igények, új feladatok, 
illetményfejlesztések stb.) 

mint az  
1. pont 

a szükséges fejlesztési igények 
felmérése, rangsorolása 

fejlesztési 
igények írásba 
foglalása 

Felelős:  
költségvetési 
előadó 

N.É. N.É. 

a felügyeleti 
szerv által 
megadott 
leadási 
határidő 
előtt 
legalább 5 
nappal 

Ellenőrzés: 
költségvetés
i szerv 
vezetője 

N.É. N.É. N.É. N.É. 

1.2. 
Saját bevételek körének és 
mértékének tervévre történő 
kialakítása 

mint az  
1. pont 

az előző évek bevétele alapján 
prognosztizálható a saját bevétel 

kimutatás a 
tárgyévi és 
tervévi saját 
bevételekről 

Felelős:  
költségvetési 
előadó 

N.É. N.É. 
mint az  
1.1. pontban 

Ellenőrzés: 
költségvetés
i szerv 
vezetője 

N.É. N.É. N.É. N.É. 

1.3. 
- Kiemelt kiadási előirányzatok 
változtatási igényének számítása, 
indoklása 

mint az  
1. pont 

a költségvetési előadónak kell 
áttekintenie az előző évi 
tapasztalati adatok és az 1.2. 
pontban megtervezett saját 
bevételekhez kapcsolódó kiemelt 
kiadási előirányzatokat 

kimutatás a 
tárgyévi és 
tervévi kiemelt 
előirányzatokról  

Felelős:  
költségvetési 
előadó 

N.É. N.É. 
mint az  
1.1. pontban 

Ellenőrzés: 
költségvetés
i szerv 
vezetője 

N.É. N.É. N.É. N.É. 

1.4. 
Engedélyezett létszámkeret 
felülvizsgálata és a tervezési 
javaslathoz történő igazítása 

mint az  
1. pont 

a költségvetési előadónak  át kell 
tekintenie a hivatal  feladatait a 
tervévre vonatkozó 
engedélyezett létszámkeret 
szempontjából, illetve a 
felügyeleti szerv által kiadott 
tervezési útmutatóban a 
létszámkeret kialakításához 
szükséges intézkedések 
végrehajtására vonatkozó 
intézkedési javaslatokat el kell 
készíteni 

kimutatás az 
engedélyezett 
létszámkeret 
változásáról és 
az esetleges 
intézkedési 
javaslatokról, 
változás esetén 

Felelős:  
költségvetési 
előadó 

N.É. N.É. 
mint az  
1.1. pontban 

Ellenőrzés: 
költségvetés
i szerv 
vezetője 

N.É. N.É. N.É. N.É. 

1.5. 
Feladat- és teljesítmény mutatók 
kialakítása 

mint az  
1. pont 

a költségvetési előadó ki kell 
alakítania a költségvetési 
javaslatnak megfelelő feladat- és 
teljesítménymutatókat  

kimutatás az új 
mutatókról 

Felelős:  
költségvetési 
előadó 

N.É. N.É. 
mint az  
1.1. pontban 

Ellenőrzés: 
költségvetés
i szerv 
vezetője 

N.É. N.É. N.É. N.É. 



 

 

Sor- 
szám 

Tevékenység / feladat 
Jogszabályi 

alap 
Előkészítés 

Keletkező  
dokumentum 

Felelős/  
kötelezettségv

állaló 

Kötelezettségv
állalás  

ellenjegyzése 

Teljesítés 
szakmai 

igazolása 
Határidő 

Ellenőrzés/ 
érvényesíté

s 

Utalványozá
s 

Utalványozás 
ellenjegyzése 

Pénzügyi  
teljesítés 

Könyvvezetésben 
való megjelenés 

2. 

Az 1. pont szerinti javaslat 
felügyeleti szervnek történő 
benyújtásáig kért kiegészítő 
adatszolgáltatások teljesítése 

mint az  
1. pont 

Az adatkéréstől függően. Ezek 
általában eseti, sürgős feladatok. 
Itt előkészítés nem értelmezhető. 

a felügyeleti 
szerv által kért 
adatszolgáltatá
s 

Felelős:  
költségvetési 
előadó 

N.É. N.É. 

a felügyeleti 
szerv által 
megadott 
időpontban 

Ellenőrzés: 
költségvetés
i szerv 
vezetője 

N.É. N.É. N.É. N.É. 

3. 
Elemi (intézményi) költségvetés 
elkészítése 

mint az  
1. pont 

A költségvetési előadónak  a 
költségvetési rendeletben a 
tervévre vonatkozó keretszámok 
alapján el kell készíteni az 
intézményi költségvetést. Ennél 
a feladatnál az előző évi 
tapasztalatok, ill. tervévi saját 
bevételek figyelembe vételével 
kell kialakítani az átadott és 
átvett pénzeszközökön belüli 
szervezetenkénti megbontást. 

a felügyeleti 
szerv által 
megküldött 
program 
alapján 
elkészített 
költségvetés 

Felelős:  
költségvetési 
előadó 

N.É. N.É. 

a felügyeleti 
szerv által 
megadott 
időpontban 

Ellenőrzés: 
költségvetés
i szerv 
vezetője 

N.É. N.É. N.É. N.É. 

4. 
Elemi költségvetés felügyeleti 
szervvel történő egyeztetése, 
átadása és jóváhagyása 

Áht,  
Ámr 

N.É. 

felügyeleti 
szervtől kapott 
jóváhagyó 
dokumentum 

Felelős:  
költségvetési 
előadó 

N.É. N.É. 

a felügyeleti 
szervvel 
egyeztetett 
időpontban 

N.É. N.É. N.É. N.É. N.É. 

♣♣♣♣ Csak önkormányzati költségvetési szervek részére! 

 
 
 



 

 

I.5. 

A költségvetési előirányzatok módosítása
♣♣♣♣ 

 

Sor- 
szám 

Tevékenység / feladat 
Jogszabályi 

alap 
Előkészítés 

Keletkező  
dokumentum 

Felelős/  
kötelezettségv

állaló 

Kötelezettségv
állalás  

ellenjegyzése 

Teljesítés 
szakmai 

igazolása 
Határidő 

Ellenőrzés/ 
érvényesíté

s 

Utalványozá
s 

Utalványozás 
ellenjegyzése 

Pénzügyi  
teljesítés 

Könyvvezetésben 
való megjelenés 

1. 
Saját hatáskörű előirányzat-
módosításra vonatkozó javaslat 
elkészítése 

Áht,  
Ámr,  
Számviteli 
politika,  
Ügyrend 

a költségvetési szerv 
feladatainak áttekintése 

Írásban foglalt 
kérelem a 
felügyeleti szerv 
részére 

Felelős:  
költségvetési 
előadó 

N.É. N.É. 
folyamatosa
n 

Ellenőrzés: 
költségvetés
i szerv 
vezetője 

N.É. N.É. N.É. N.É. 

2. 
A költségvetési szerv vezetőjének 
továbbítani a javaslatot 

Áht,  
Ámr,  
Számviteli 
politika,  
Ügyrend 

dokumentumok áttekintése és 
előkészítése 

N.É. 
Felelős:  
költségvetési 
előadó 

N.É. N.É. 
folyamatosa
n 

Ellenőrzés: 
költségvetés
i szerv 
vezetője 

N.É. N.É. N.É. N.É. 

3. 

Kiemelt előirányzatok között 
jogszabály által megengedett 
módosítás kezdeményezése a 
felügyeleti szerv felé, többletbevétel 
terhére történő módosítás 

Áht,  
Ámr, Áhsz, 
Számviteli 
politika, 
Számlarend, 
Ügyrend 

dokumentumok áttekintése és 
előkészítése 

előirányzat-
módosítás 
dokumentumain
ak könyvelési 
bizonylata 

Felelős:  
költségvetési 
előadó 

N.É. N.É. 
folyamatosa
n 

Ellenőrzés: 
költségvetés
i szerv 
vezetője 

N.É. N.É. N.É. 

Előirányzat-
módosítás 
analitikus 
nyilvántartásban 

4. 
A főkönyvi könyvelési adatok 
alapján a módosított előirányzatok 
egyeztetése az analitikával  

Áht,  
Ámr, Áhsz,  
Számviteli 
politika, 
Számlarend, 
Ügyrend 

dokumentumok áttekintése és 
előkészítése 

előirányzat-
módosítás 
dokumentumain
ak könyvelési 
bizonylata 

Felelős: 
pénzügyi 
előadó 

N.É. N.É. 
folyamatosa
n 

Ellenőrzés: 
költségvetés
i előadó 

N.É. N.É. N.É. 
főkönyvi 
könyvelésben 
rögzítése 

♣♣♣♣ Csak önkormányzati költségvetési szervek részére 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

II.  
A

z operatív gazdálkodás 



 

 

II. 1. 
Az operatív gazdálkodás egymást követő folyamatai 
 

Sor- 
szám 

Tevékenység / feladat 
Jogszabályi 

alap 
Előkészítés 

Keletkező  
dokumentum 

Felelős/  
kötelezettségv

állaló 

Kötelezettségv
állalás  

ellenjegyzése 

Teljesítés 
szakmai 

igazolása 
Határidő 

Ellenőrzés/ 
érvényesíté

s 
Utalványozás 

Utalványozás 
ellenjegyzése 

Pénzügyi  
teljesítés 

Könyvvezetésben 
való megjelenés 

1. 
Kötelezettségvállalási javaslat 
előkészítése  

Ptk,   
SzMSz 

fedezet ellenőrzése, szerződés 
alapján 

N.É. 
Felelős: 
költségvetési 
előadó  

N.É. N.É. folyamatos 

Ellenőrzés: 
költségvetés
i szerv 
vezetője 

N.É. N.É. N.É. N.É. 

2. Kötelezettségvállalás 

Ámr,  
Áhsz,  
Számlarend, 
SZMSZ 3.sz 
melléklet 

fedezet meglétének ellenőrzése 
kötelezettség- 
vállalási 
dokumentum 

Felelős:  
költségvetési 
szerv vezetője                        
Kötelezettségvá
llaló:  
költségvetési 
szerv vezetője 

költségvetési 
szerv 
gazdasági 
vezetője  

N.É. folyamatos N.É. N.É. N.É. N.É. 
kötelezettség- 
vállalás analitika, 
főkönyvi könyvelés 

3. Szolgáltatás teljesítés 
Ptk,  
Áhsz,  
Számlarend 

teljesítés szakmai igazolásának 
dokumentálása 

számla,  
szállítólevél 

Felelős:  
költségvetési 
előadó 

N.É. 

költségvetés
i szerv 
vezetője, 
vezetők 

folyamatos 
Ellenőrzés:  
költségvetés
i előadó 

N.É. N.É. N.É.   

4. Termékszállítás 
Ptk,  
Áhsz,  
Számlarend 

N.É. 
számla,  
szállítólevél 

Felelős: 
költségvetési 
előadó 

N.É. 

költségvetés
i szerv 
vezetője, 
vezetők 

folyamatos 
Ellenőrzés:  
költségvetés
i előadó 

N.É. N.É. N.É. 
szállítói 
nyilvántartás 

5. 
Számla érvényesítése, kifizetési 
utasítás előkészítése 

Áfa tv,  
Áhsz,  
Ügyrend 

számla ellenőrzése N.É. 
Felelős:  
költségvetési 
előadó 

N.É. N.É. folyamatos 
Érvényesítő: 
költségvetés
i előadó. 

N.É. N.É. N.É. N.É. 

6. 
Kifizetés engedélyezése 
(utalványozás) 

Áht,  
Áhsz 

számla ellenőrzése utalvány 
Felelős: 
költségvetési 
szerv vezetője 

N.É. N.É. folyamatos N.É. 
 költségvetési 
szerv vezetője 
 

költségvetési 
szerv 
gazdasági 
vezetője  

N.É. N.É. 

7. Kifizetés 

Áht,  
Áhsz, 
Számlarend, 
Pénzkezelés
i szabályzat 

átutalás dokumentumának 
előkészítése 

átutalási 
megbízás / 
pénztárbizonyla
t 

Felelős: 
költségvetési 
előadó 

N.É. N.É. folyamatos N.É. N.É. N.É. 
pénzügyi 
előadó  
 

szállítói 
nyilvántartás, 
kötelezettség- 
vállalás analitika 

8. Kifizetés könyvelése 
Áhsz,  
Számlarend 

N.É. N.É. 
Felelős: 
költségvetési 
előadó 

N.É. N.É. folyamatos N.É. N.É. N.É. N.É. főkönyvi könyvelés 

 
 
 



 

 

II. 2. A. a) 
Rendszeres személyi juttatások 
 

Sor- 
szám 

Tevékenység / feladat 
Jogszabályi 

alap 
Előkészítés 

Keletkező  
dokumentum 

Felelős/  
kötelezettségv

állaló 

Kötelezettségv
állalás  

ellenjegyzése 

Teljesítés 
szakmai 

igazolása 
Határidő 

Ellenőrzés/ 
érvényesíté

s 

Utalványozá
s 

Utalványozás 
ellenjegyzése 

Pénzügyi  
teljesítés 

Könyvvezetésben 
való megjelenés 

1. 
Személyi juttatások éves 
előirányzatainak tervezése  

Áht,   
Kjt,  
Ámr,  
PM 
tájékoztató 

tényadatok számbavétele, 
költségvetési rendeletben 
megállapított keretszámok 
egyeztetése 

elemi 
költségvetés, 
költségvetési 
alapokmány 

Felelős:  
költségvetési 
előadó 

N.É. N.É. 

a felügyeleti 
szerv által 
megadott 
határidő 
előtt 5 
nappal 

Ellenőrzés: 
költségvetés
i szerv 
vezetője  

N.É. N.É. N.É. N.É. 

2. 

Rendszeres személyi juttatás 
előirányzatainak terhére 
jogviszonyok létesítése, 
módosítása, megszüntetése 
kötelező adattartalommal és 
munkavállalónkénti nyilvántartási 
kötelezettséggel. Rögzítés a 
köztisztviselői, közalkalmazotti 
nyilvántartásban.  
Személyi anyagok kezelési, őrzési 
feladatai 

Kjt és 
végrehajtási 
rendeletei,   
Mt,   
SzMSz,  
munkaköri 
leírások 

béradatok folyamatos 
ellenőrzése, felvételi 
engedélyek, személyi anyagok 
felülvizsgálata, 
munkavállalókkal, munkáltatói 
jogkör gyakorlójával egyeztetés 

kinevezés,  
kinevezés 
módosítása, 
átsorolás, 
jogviszony 
megszüntetési 
okirat, 
igazolások 

Kötelezettségvá
llaló: 
költségvetési 
szerv vezetője 
 

költségvetési 
szerv 
gazdasági 
vezetője 

N.É. folyamatos 
Ellenőrzés: 
költségvetés
i előadó 

N.É. N.É. N.É. 
munkaügyi 
analitika 

3. 

Rendszeres személyi juttatások 
számfejtése, kifizetése, járulékok 
megállapítása, átutalása. Béradatok 
nyilvántartása és őrzése. Bevallások 
elkészítése 

Szja,  
Art,  
Tb tv,  
Mnyp,  
Áhsz,  
Számlarend 

a számfejtéshez szükséges 
adatok begyűjtése, ellenőrzése, 
bevalláshoz az adatok 
összegyűjtése 

munkavállalónk
énti fizetési 
jegyzék, 
összesített 
bérjegyzék, 
bevallások, 
igazolások 

Felelős:  
költségvetési 
előadó 

N.É. 
költségvetés
i szerv 
vezetője 

jogszabályo
kban 
meghatároz
ott 
időpontokba
n 

Érvényesíté
s:  
költségvetés
i előadó. 

költségvetési 
szerv 
vezetője 

költségvetési 
szerv 
gazdasági 
vezetője 

pénzügyi 
előadó 

főkönyvi 
könyvelésben a 
kifizetések 
rögzítése 

4. 
Adatszolgáltatások, statisztikai 
jelentések készítése és továbbítása 
a létszám és a béradatokról 

Szja,  
Art,  
Tb tv,  
Mnyp,  
Stt 

analitikus nyilvántartások 
összesítése, ellenőrzése, 
főkönyvi könyveléssel 
egyeztetés 

összesítések, 
statisztikák 

Felelős:  
pénzügyi 
előadó 

N.É. N.É. 

havonta, 
negyedéven
ként, 
évenként 

Ellenőrzés: 
költségvetés
i előadó 

N.É. N.É. N.É. N.É. 

5. 
Beszámoló készítése a személyi 
juttatások éves előirányzatának a 
felhasználásáról 

Áht,  
Ámr,  
Sztv,  
Áhsz,  
Számlarend 

analitika, főkönyv egyeztetése 
költségvetési 
beszámoló  
(2-es űrlap) 

Felelős:  
költségvetési 
előadó 

N.É. N.É. 
félév, év 
vége 

Ellenőrzés: 
költségvetés
i szerv 
vezetője 

N.É. N.É. N.É. N.É. 



 

 

II. 2. A. b) 
Nem rendszeres személyi juttatások 
 

Sor- 
szám 

Tevékenység / feladat 
Jogszabályi 

alap 
Előkészítés 

Keletkező  
dokumentum 

Felelős/  
kötelezettségv

állaló 

Kötelezettségv
állalás  

ellenjegyzése 

Teljesítés 
szakmai 

igazolása 
Határidő 

Ellenőrzés/ 
érvényesíté

s 

Utalványozá
s 

Utalványozás 
ellenjegyzése 

Pénzügyi  
teljesítés 

Könyvvezetésben 
való megjelenés 

1. 
Személyi juttatások éves 
előirányzatának tervezése 

Áht,   
Kjt,  
Ámr,  
PM 
tájékoztató 

tényadatok számbavétele, 
költségvetési rendeletben 
megállapított keretszámok 
egyeztetése 

elemi 
költségvetés, 
költségvetési 
alapokmány 

Felelős:  
költségvetési 
előadó 

N.É. N.É. 

a felügyeleti 
szerv által 
megadott 
határidő 
előtt 5 
nappal 

Ellenőrzés: 
költségvetés
i szerv 
vezetője 

N.É. N.É. N.É. N.É. 

2. 

Munkavégzéshez kapcsolódó 
juttatások előirányzatainak terhére 
jutalmazási lehetőség biztosítása, 
kitüntetések adományozása. 
Ügyeleti, helyettesítési díjak, túlórák 
dokumentumainak elkészítése. 

Kjt,   
Mt,  
SzMSz,  
munkaköri 
leírások 

tényadatok számbavétele, 
költségvetési rendeletben 
megállapított keretszámok 
egyeztetése 

elemi 
költségvetés, 
költségvetési 
alapokmány 

Kötelezettségvá
llaló: 
költségvetési 
szerv vezetője 
 

költségvetési 
szerv 
gazdasági 
vezetője  

költségvetés
i szerv 
vezetője 

esetenként 
Ellenőrzés: 
költségvetés
i előadó 

N.É. N.É. N.É. N.É. 

3. 
Foglalkoztatottak sajátos juttatásai 
terhére jubileumi jutalom, napidíj, 
biztosítási díjak megállapítása 

Kjt,   
Mt,  
SzMSz,  
munkaköri 
leírások 

tényadatok számbavétele, 
költségvetési rendeletben 
megállapított keretszámok 
egyeztetése 

elemi 
költségvetés, 
költségvetési 
alapokmány 

Kötelezettségvá
llaló: 
költségvetési 
szerv vezetője 
 

költségvetési 
szerv 
gazdasági 
vezetője 

költségvetés
i szerv 
vezetője 

esetenként 
Ellenőrzés: 
költségvetés
i előadó 

N.É. N.É. N.É. N.É. 

4. 

Személyhez kapcsolódó 
költségtérítések előirányzatai 
terhére üdülési hozzájárulás, 
közlekedési költségtérítés, étkezési 
hozzájárulás mértékének 
megállapítása, jogosultság 
feltételeinek meghatározása, 
fizetésének eljárási szabályai 

Szja,  
Art,  
Mjr,  
SzMSz 

tényadatok számbavétele, 
költségvetési rendeletben 
megállapított keretszámok 
egyeztetése 

elemi 
költségvetés, 
költségvetési 
alapokmány 

Kötelezettségvá
llaló: 
költségvetési 
szerv vezetője 
 

költségvetési 
szerv 
gazdasági 
vezetője 

N.É. esetenként 

Ellenőrzés: 
költségvetés
i szerv 
vezetője 

N.É. N.É. N.É. N.É. 

5. 

Nem rendszeres személyi juttatások 
számfejtése, kifizetése, járulékok 
befizetésének teljesítése. Béradatok 
nyilvántartása, és őrzése. 
Bevallások készítése. 

Szja,  
Art,  
Tb tv,  
Mnyp,  
Áhsz,  
Számlarend 

a számfejtéshez szükséges 
adatok begyűjtése, ellenőrzése, 
bevalláshoz az adatok 
összegyűjtése 

munkavállalónk
énti fizetési 
jegyzék, 
összesített 
bérjegyzék, 
bevallások,  
igazolások 

Felelős:  
költségvetési 
előadó 

N.É. N.É. 

jogszabályb
an 
meghatároz
ott időpont 

Érvényesíté
s:  
költségvetés
i előadó 

költségvetési 
szerv 
vezetője 

költségvetési 
szerv 
gazdasági 
vezetője 

pénzügyi 
előadó 

analitikus és 
főkönyvi 
könyvelésben 

6. 
Beszámoló készítése a személyi 
juttatások éves előirányzatának a 
felhasználásáról 

Áht,  
Ámr,  
Sztv,  
Áhsz,  
Számlarend 

analitika, főkönyv egyeztetése 
költségvetési 
beszámoló 

Felelős:  
költségvetési 
előadó 

N.É. N.É. 
félév, év 
vége 

Ellenőrzés: 
költségvetés
i szerv 
vezetője 

N.É. N.É. N.É. N.É. 



 

 

II. 2. A. c) 
Külső személyi juttatások 
 

Sor- 
szám 

Tevékenység / feladat 
Jogszabályi 

alap 
Előkészítés 

Keletkező  
dokumentum 

Felelős/  
kötelezettségv

állaló 

Kötelezettségv
állalás  

ellenjegyzése 

Teljesítés 
szakmai 

igazolása 
Határidő 

Ellenőrzés/ 
érvényesíté

s 

Utalványozá
s 

Utalványozás 
ellenjegyzése 

Pénzügyi  
teljesítés 

Könyvvezetésben 
való megjelenés 

1. 
Személyi juttatások éves 
előirányzatának tervezése 

Áht,   
Kjt,  
Ámr,  
PM 
tájékoztató 

tényadatok számbavétele, 
költségvetési rendeletben 
megállapított keretszámok 
egyeztetése 

elemi 
költségvetés, 
költségvetési 
alapokmány 

Felelős:  
költségvetési 
előadó 

N.É. N.É. 

a felügyeleti 
szerv által 
megadott 
határidő 
előtt 5 
nappal 

Ellenőrzés: 
költségvetés
i szerv 
vezetője 

N.É. N.É. N.É. N.É. 

2. 

Megbízási szerződések kötése. Az 
elvégzendő feladat pontos 
meghatározása, időtartama, 
díjazása, kötelezettségek és jogok 
meghatározása. 

Ptk,  
SzMSz,  
szerződéskö
tések el-
járási 
szabályai,  

elemi költségvetésben biztosított 
forrás ellenőrzése, feladat 
ellátására alkalmas személy 
kijelölése 

megbízási 
szerződés                         

Kötelezettségvá
llaló: 
költségvetési 
szerv vezetője 
 

költségvetési 
szerv 
gazdasági 
vezetője  

N.É. esetenként N.É. N.É. N.É. N.É. 
munkaügyi 
analitika 

3. 

Megbízási díjak számfejtése, 
kifizetése, járulékok befizetésének 
teljesítése.                             
Béradatok nyilvántartása és őrzése. 
Bevallások készítése.  

Szja,  
Art,  
Tb tv,  
Mnyp,  
Áhsz,  
Számlarend 

a számfejtéshez szükséges 
adatok begyűjtése, ellenőrzése, 
bevalláshoz az adatok 
összegyűjtése 

munkavállalónk
énti fizetési 
jegyzék, 
összesített 
bérjegyzék, 
bevallások,  
igazolások 

Felelős:  
pénzügyi 
előadó 

N.É. 
költségvetés
i szerv 
vezetője 

folyamatos 
Érvényesítő: 
költségvetés
i előadó 

költségvetési 
szerv 
vezetője 

költségvetési 
szerv 
gazdasági 
vezetője  

pénzügyi 
előadó 

főkönyvi 
könyvelésben a 
kifizetések 
rögzítése 

4. Adatszolgáltatások  

Szja,  
Art,  
Tb tv,  
Mnyp,  
Stt,  
Áhsz,  
Számlarend 

analitikus nyilvántartások 
összesítése, ellenőrzése 
főkönyvi könyveléssel 
egyeztetés 

összesítések, 
statisztikák 

Felelős:  
pénzügyi 
előadó 

N.É. N.É. 
havonta, 
félévenként, 
évenként 

Ellenőrzés: 
költségvetés
i előadó 

N.É. N.É. N.É. N.É. 

5. 
Beszámoló készítése a személyi 
juttatások éves előirányzatának a 
felhasználásáról 

Áht,  
Ámr,  
Sztv,  
Áhsz,  
Számlarend 

analitika, főkönyv egyeztetése 
költségvetési 
beszámoló 

Felelős:  
költségvetési 
előadó 

N.É. N.É. 
félév, év 
vége 

Ellenőrzés: 
költségvetés
i szerv 
vezetője 

N.É. N.É. N.É. N.É. 

 
 



 

 

II. 2. B. 
Készletgazdálkodás 
 

Sor- 
szám 

Tevékenység / feladat 
Jogszabályi 

alap 
Előkészítés 

Keletkező  
dokumentum 

Felelős/  
kötelezettségv

állaló 

Kötelezettségv
állalás  

ellenjegyzése 

Teljesítés 
szakmai 

igazolása 
Határidő 

Ellenőrzés/ 
érvényesíté

s 

Utalványozá
s 

Utalványozás 
ellenjegyzése 

Pénzügyi  
teljesítés 

Könyvvezetésben 
való megjelenés 

1. 
A költségvetési szerv igényeinek 
felmérése 

N.É. igény felmérés lista 
Felelős:  
költségvetési 
szerv vezetője 

N.É. N.É. folyamatos N.É. N.É. N.É. N.É. N.É. 

2 Igények alapján megrendelések 
Ptk,  
Áhsz,  
Számlarend 

egyeztetések megrendelő 

Kötelezettségvá
llaló: 
költségvetési 
szerv vezetője 
 

költségvetési 
szerv 
gazdasági 
vezetője 

N.É. 
készletektől 
függően 

N.É. N.É. N.É. N.É. 
kötelezettségvállalá
s analitika 

3. A megrendelés visszaigazolása Ámr N.É. 
visszaigazolt 
megrendelés 

N.É. N.É. N.É. N.É. N.É. N.É. N.É. N.É. 

kötelezettségvállalá
s analitika, 
Főkönyv 0-ás 
számlaosztály 

4. 
Készletek beérkezése, átvétele; 
eszközök, textília, tisztítószer, 
irodaszer                          

Ptk,  
Áhsz,  
Számlarend 

átvétel megszervezése szállítólevél  
Felelős:    
költségvetési 
előadó 

N.É. 

költségvetés
i szerv 
vezetője 
 

folyamatos 
Ellenőrzés: 
költségvetés
i előadó 

N.É. N.É. N.É. 

analitikus 
nyilvántartásban a 
beérkezett 
készletek 
bevételezése 

5. 
Számla beérkezése; eszközök, 
textília, tisztítószer, irodaszer,                                                         

Áfa tv,  
Sztv,  
Áhsz,  
Számlarend 

N.É. bejövő számla N.É. N.É. N.É. N.É. 
Ellenőrzés: 
költségvetés
i előadó 

N.É. N.É. N.É. szállítói analitika 

6. Számla kiegyenlítése 
Ptk,  
Áhsz,  
Számlarend 

szükséges igazolások, 
okmányok összegyűjtése,  
aláírások rögzítése 

pénztárbizonyla
t / átutalási 
megbízás 

Felelős:  
költségvetési 
előadó 

N.É. N.É. 

a számlán 
megjelölt 
fizetési 
határidő 

Érvényesítő: 
költségvetés
i előadó 

költségvetési 
szerv 
vezetője 

költségvetési 
szerv 
gazdasági 
vezetője 

pénzügyi 
előadó 

Kötelezettségvállal
ás analitika, 
szállítói 
analitikában és a 
főkönyvi 
könyvelésben 

 
 



 

 

II. 2. C. 
A szolgáltatások igénybevételével kapcsolatos gazdálkodás 
 

Sor- 
szám 

Tevékenység / feladat 
Jogszabályi 

alap 
Előkészítés 

Keletkező  
dokumentum 

Felelős/  
kötelezettségv

állaló 

Kötelezettségv
állalás  

ellenjegyzése 

Teljesítés 
szakmai 

igazolása 
Határidő 

Ellenőrzés/ 
érvényesíté

s 

Utalványozá
s 

Utalványozás 
ellenjegyzése 

Pénzügyi  
teljesítés 

Könyvvezetésben 
való megjelenés 

1. Igények felmérése Áhsz N.É. 
igények 
rögzítése 

Felelős:  
költségvetési 
szerv vezetője 

N.É. N.É. folyamatos N.É. N.É. N.É. N.É. N.É. 

2. 
Megrendelések elkészítése, 
megküldése 

Ptk egyeztetések megrendelések 

Kötelezettség-
vállaló: 
költségvetési 
szerv vezetője 
 

költségvetési 
szerv 
gazdasági 
vezetője  

N.É. folyamatos N.É. N.É. N.É. N.É. N.É. 

3. A megrendelés visszaigazolása 
Ámr,  
Áhsz,  
Számlarend 

N.É. 
visszaigazolt 
megrendelés 

N.É. N.É. N.É. folyamatos N.É. N.É. N.É. N.É. 
kötelezettség- 
vállalás rögzítése 

4. Szolgáltatások teljesítése, átvétele                   
Ptk,  
Áhsz,  
Számlarend 

átvétel megszervezése 
jegyzőkönyv, 
teljesítés 
igazolás 

Felelős:  
költségvetési 
előadó 

N.É. 
költségvetés
i szerv 
vezetője 

folyamatos N.É. N.É. N.É. N.É. N.É. 

5. Szolgáltatási számla beérkezése 
Sztv,  
Áfa tv,  
Számlarend 

N.É. bejövő számla N.É. N.É. N.É. folyamatos N.É. N.É. N.É. N.É. szállítói analitika 

6. Számla kiegyenlítése 
Ptk,  
Áhsz,  
Számlarend 

szükséges igazolások, 
okmányok összegyűjtése,  
aláírások rögzítése 

pénztárbizonyla
t/ átutalási 
megbízás 

Felelős:  
költségvetési 
előadó 

N.É. N.É. 

számlán 
megjelölt 
fizetési 
határidő 

Érvényesítő: 
költségvetés
i előadó 

költségvetési 
szerv 
vezetője 

költségvetési 
szerv 
gazdasági 
vezetője 

pénzügyi 
előadó 

kötelezettség- 
vállalás analitika, 
szállítói 
analitikában és a 
főkönyvi 
könyvelésben 

 
 



 

 

II. 2. D. a) 
Felújítás 
 

Sor- 
szám 

Tevékenység / feladat 
Jogszabályi 

alap 
Előkészítés 

Keletkező  
dokumentum 

Felelős/  
kötelezettségv

állaló 

Kötelezettségv
állalás  

ellenjegyzése 

Teljesítés 
szakmai 

igazolása 
Határidő 

Ellenőrzés/ 
érvényesíté

s 

Utalványozá
s 

Utalványozás 
ellenjegyzése 

Pénzügyi  
teljesítés 

Könyvvezetésben 
való megjelenés 

1. Igények felmérése Sztv 
felújítási szükségletek 
áttekintése 

  felmérési 
jegyzék 

Felelős:  
költségvetési 
szerv vezetője 

N.É. N.É. 
Tárgyévet 
megelőző év 
11.hó. 30. 

N.É. N.É. N.É. N.É. N.É. 

2. 
Igények felmérése után az igények 
rangsorolása és bejelentése a 
felügyeleti szervhez 

N.É. igénybejelentő levél elkészítése levél 

Felelős:  
költségvetési 
szerv vezetője,  
költségvetési 
előadó 

N.É. N.É. 
Tárgyévet 
megelőző év 
12.hó. 31. 

N.É. N.É. N.É. N.É. N.É. 

3. 

Megrendelés, költségvetés 
készítésre felkérés  

3.1. Épület felújítás  
3.2. Gép-műszer felújítás 

Ámr 
egyeztető megbeszélés,  
helyszíni bejárás 

megrendelő 
Felelős:  
költségvetési 
előadó 

N.É. N.É. 
munkától 
függően 

Ellenőrzés: 
költségvetés
i szerv 
vezetője 

N.É. N.É. N.É. N.É. 

4. Szerződéskötés 
Ptk,  
Áhsz,  
Számlarend 

egyeztetés 
szerződés és 
költségvetés 

Kötelezettségvá
llaló: 
költségvetési 
szerv 

költségvetési 
szerv 
gazdasági 
vezetője 

N.É. 
munkától 
függően 

N.É. N.É. N.É. N.É. 
kötelezettségvállalá
s nyilvántartás 

5. 
Felújítási folyamat bonyolítása,  
műszaki ellenőrzés 

N.É. műszaki ellenőrzés 

jegyzőkönyvbe 
vagy  
építési naplóba 
bejegyzés 

Felelős:  
külön erre a 
feladatra 
alkalmazott 
műszaki ellenőr 

N.É. N.É. 
munkától 
függően 

N.É. N.É. N.É. N.É. N.É. 

6. 
Műszaki átadási folyamat,  
teljesítés igazolása 

N.É. műszaki átadás, átvétel, bejárás 

átadás-átvételi 
jegyzőkönyv, ez 
megfelel a 
teljesítés 
igazolásának 

Felelős:  
műszaki ellenőr 

N.É. N.É. 
munkától 
függően 

Ellenőrzés: 
költségvetés
i szerv 
vezetője 

N.É. N.É. N.É. N.É. 

7. Számla beérkezése 
Áfa tv,  
Áhsz,  
Számlarend 

N.É. bejövő számla N.É. N.É. N.É. N.É. 
Ellenőrzés: 
műszaki 
ellenőr 

N.É. N.É. N.É. 
szállítói 
analitikában 

8. Eszköz nyilvántartásba vétele 

Sztv,  
Áhsz,  
Számlarend, 
Ügyrend 

N.É. 
Állományba-
vételi bizonylat 

Felelős: 
költségvetési 
előadó 

N.É. N.É. folyamatos 

Ellenőrzés: 
költségvetés
i szerv 
vezetője 

N.É. N.É. N.É. 
tárgyi eszköz 
analitikus 
nyilvántartása 

9. Számla kiegyenlítése 
Ptk,  
Áhsz,  
Számlarend 

szükséges igazolások, 
okmányok összegyűjtése,  
aláírások rögzítése  

átutalási 
megbízás 

N.É. N.É. 
műszaki 
ellenőr 

számlán 
megjelölt 
fizetési 
határidő 

Érvényesítő: 
költségvetés
i előadó 

költségvetési 
szerv 
vezetője 

költségvetési 
szerv 
gazdasági 
vezetője 

pénzügyi 
előadó 

Kötelezettségvállal
ás analitika, 
szállítói 
analitikában és a 
főkönyvi 
könyvelésben 

 
 



 

 

II. 2. D. b) 
Beruházás 
 

Sor- 
szám 

Tevékenység / feladat 
Jogszabályi 

alap 
Előkészítés 

Keletkező  
dokumentum 

Felelős/ 
kötelezettség-

vállaló 

Kötelezettség
vállalás  

ellenjegyzése 

Teljesítés 
szakmai 

igazolása 
Határidő 

Ellenőrzés/ 
érvényesíté

s 

Utalványozá
s 

Utalványozás 
ellenjegyzése 

Pénzügyi  
teljesítés 

Könyvvezetésben 
való megjelenés 

1. Igények felmérése Sztv 
beruházási szükségletek 
áttekintése 

igények 
jegyzéke 

Felelős:  
költségvetési 
előadó 

N.É. N.É. 
Tárgyévet 
megelőző év 
11.hó. 30. 

N.É. N.É. N.É. N.É. N.É. 

2. 
Igények felmérése után az igények 
rangsorolása  

N.É. egyeztetés levél 
Felelős:  
költségvetési 
szerv vezetője 

N.É. N.É. 
Tárgyévet 
megelőző év 
12.hó. 31. 

N.É. N.É. N.É. N.É. N.É. 

3. 
Beruházás feladat lebonyolításával 
megbízott kijelölése 

A 
költségvetés
i szerv 
ügyrendje 
szerint 

N.É. megbízás 
Felelős:  
költségvetési 
szerv vezetője 

N.É. N.É. 
munkától 
függően 

N.É. N.É. N.É. N.É. N.É. 

4. 

Megrendelés:                                                                              
4.1 építés beruházás                                                                  
4.2 gép-műszer beruházás                                                     
4.3 egyéb beruházás                                                                     
4.4 tárgyi eszköz beszerzés  

Ptk. egyeztetések megrendelés 

Kötelezettségváll
aló: 
költségvetési 
szerv vezetője 
 

költségvetési 
szerv vezetője 

N.É. 
beruházáso
któl függően 

N.É. N.É. N.É. N.É. N.É. 

5. A megrendelés visszaigazolása 
Ámr, Áhsz, 
Számlarend 

N.É. 
visszaigazolt 
megrendelés 

N.É. N.É. N.É. N.É. N.É. N.É. N.É. N.É. 
kötelezettségvállalá
s nyilvántartása 

6. Szerződéskötés 
Ptk, Áhsz, 
Számlarend 

egyeztetés 
szerződés és 
költségvetés 

Kötelezettségváll
aló:  
 

költségvetési 
szerv vezetője 

N.É. 
munkától 
függően 

N.É. N.É. N.É. N.É. 
kötelezettségvállalá
s nyilvántartás 

7. 
Beruházások megvalósulása, 
átvétele 

Ptk átvétel megszervezése 
szállítólevél, 
átadás-átvételi 
jegyzőkönyv 

Felelős:  
a beruházás 
átvételére kijelölt 
személy 

N.É. 
műszaki 
ellenőr 

folyamatos 
Ellenőrzés: 
műszaki 
ellenőr 

N.É. N.É. N.É. N.É. 

8. Számla beérkezése 
Sztv, Áfa tv, 
Áhsz,  
Számlarend 

N.É. bejövő számla N.É. N.É. N.É. N.É. 
Ellenőrzés: 
költségvetés
i előadó 

N.É. N.É. N.É. 
szállítói 
analitikában  

9. Eszköz nyilvántartásba vétele 
Sztv, Áhsz, 
Számlarend, 
Ügyrend 

N.É. 
Állományba-
vételi bizonylat 

Felelős: 
költségvetési 
előadó 

N.É. N.É. folyamatos 

Ellenőrzés: 
költségvetés
i szerv 
vezetője 

N.É. N.É. N.É. 
tárgyi eszköz 
analitikus 
nyilvántartása 

10. Számla kiegyenlítése 
Ptk, Sztv, 
Áhsz,  
Számlarend 

szükséges igazolások, 
okmányok összegyűjtése, 
aláírások rögzítése  

átutalási 
megbízás 

N.É. N.É. 
műszaki 
ellenőr 

a számlán 
megjelölt 
fizetési 
határidő 

Érvényesíté
s:  
költségvetés
i előadó 

költségvetési 
szerv 
vezetője 

költségvetési 
szerv 
gazdasági 
vezetője 

pénzügyi 
előadó 

kötelezettségvállalá
s nyilvántartása, 
főkönyvi 
könyvelésben 

 
 



 

 

II. 2. D. c) 
Befektetett eszközök beszerzése 
 

Sor- 
szám 

Tevékenység / feladat 
Jogszabályi 

alap 
Előkészítés 

Keletkező  
dokumentum 

Felelős/  
kötelezettség-

vállaló 

Kötelezettségv
állalás  

ellenjegyzése 

Teljesítés 
szakmai 

igazolása 
Határidő 

Ellenőrzés/ 
érvényesíté

s 

Utalványozá
s 

Utalványozás 
ellenjegyzése 

Pénzügyi  
teljesítés 

Könyvvezetésben 
való megjelenés 

1. Megrendelés Ptk egyeztetések megrendelő 

Kötelezettségvá
llaló: 
költségvetési 
szerv vezetője 
 

költségvetési 
szerv vezetője 

N.É. folyamatos N.É. N.É. N.É. N.É. N.É. 

2. A megrendelés visszaigazolása 
Ámr,  
Áhsz,  
Számlarend 

N.É. 
visszaigazolt 
megrendelés 

N.É. N.É. N.É. N.É. N.É. N.É. N.É. N.É. 
kötelezettségvállalá
s nyilvántartása 

3. 
A leszállított befektetett eszköz 
átvétele 

Ptk átvétel megszervezése 
szállítólevél, 
átadás-átvételi 
jegyzőkönyv 

Felelős: 
költségvetési 
előadó 

N.É. 
költségvetés
i szerv 
vezetője 

folyamatos N.É. N.É. N.É. N.É. N.É. 

4. Számla beérkezése 

Áfa tv,  
Sztv, 
Áhsz,  
Számlarend 

N.É. bejövő számla N.É. N.É. N.É. N.É. 
Ellenőrzés: 
költségvetés
i előadó 

N.É. N.É. N.É. 
szállítói 
analitikában  

5. 
A leszállított befektetett eszköz 
nyilvántartásba vétele 

Sztv,  
Áhsz,  
Számlarend, 
Ügyrend 

N.É. 
állományba-
vételi bizonylat 

Felelős: 
költségvetési 
előadó 

N.É. N.É. folyamatos 

Ellenőrzés: 
költségvetés
i szerv 
vezetője 

N.É. N.É. N.É. 
tárgyi eszköz 
analitikus 
nyilvántartása 

6. A számla kiegyenlítése 

Ptk,  
Sztv,  
Áhsz,  
Számlarend 

szükséges igazolások, 
okmányok összegyűjtése, 
aláírások rögzítése  

átutalási 
megbízás 

N.É. N.É. 
költségvetés
i szerv 
vezetője 

a számlán 
megjelölt 
fizetési 
határidő 

É
r
v
é
n
y
e
s
í
t
é
s
:
  
költségvetés
i előadó 

költségvetési 
szerv 
vezetője 

költségvetési 
szerv 
gazdasági 
vezetője 

pénzügyi 
előadó 

 
kötelezettségvállalá
s nyilvántartása, 
főkönyvi 
könyvelésben 

 
 



 

 

II. 2. E. a) 
Bérbeadás 
 

Sor- 
szám 

Tevékenység / feladat 
Jogszabályi 

alap 
Előkészítés 

Keletkező  
dokumentum 

Felelős/  
kötelezettségv

állaló 

Kötelezettségv
állalás  

ellenjegyzése 

Teljesítés 
szakmai 

igazolása 
Határidő 

Ellenőrzés/ 
érvényesíté

s 

Utalványozá
s 

Utalványozás 
ellenjegyzése 

Pénzügyi  
teljesítés 

Könyvvezetésben 
való megjelenés 

1. Szabad kapacitás felmérés Áhsz 
költségvetési előirányzatok 
vizsgálata 

belső 
feljegyzések 

Felelős:  
költségvetési 
előadó 

N.É. N.É. folyamatos N.É. N.É. N.É. N.É. N.É. 

2. 
Megrendelés ( fax, e-mail, telefon, 
levél beérkezése) 

Ptk,  
Áhsz,  
SzMSz, 
Számlarend 

N.É. megrendelés 
Felelős:  
költségvetési 
előadó 

N.É. N.É. N.É. N.É. N.É. N.É. N.É. 
nyilvántartásba 
vétel 

3. Visszaigazolás Ptk N.É. visszaigazolás 
Felelős:  
költségvetési 
előadó 

N.É. N.É. N.É. N.É. N.É. N.É. N.É. N.É. 

4. Megállapodás elkészítése Ptk N.É. szerződés 
Felelős:  
költségvetési 
előadó 

N.É. N.É. folyamatos N.É. N.É. N.É. N.É. N.É. 

5. Teljesítés 

Áht,  
Ámr, 
Sztv,  
Áhsz 

szerződésben foglalt feltételek 
biztosítása 

N.É. 
Felelős:  
költségvetési 
előadó 

N.É. megrendelő 
szerződésbe
n rögzített 
időpont 

Ellenőrzés: 
költségvetés
i szerv 
vezetője 

N.É. N.É. N.É. N.É. 

6. 
Számlakészítés, vevő általi 
kiegyenlítés 

Áfa tv,  
Sztv,  
Áhsz,  
Számlarend 

a megrendelő teljesítés 
igazolása 

számla 
Felelős:  
költségvetési 
előadó 

N.É. N.É. 
szerződésbe
n rögzített 
időpont 

Érvényesítő: 
költségvetés
i előadó 

költségvetési 
szerv 
vezetője 

költségvetési 
szerv 
gazdasági 
vezetője 

pénzügyi 
előadó 

a bevételt számla 
alapján az 
analitikában, 
pénzügyi rendezést 
követően a 
főkönyvben  

 
 



 

 

II. 2. E. b) 
A feleslegessé vált vagyontárgyak hasznosítása, selejtezése 
 

Sor- 
szám 

Tevékenység / feladat 
Jogszabályi 

alap 
Előkészítés 

Keletkező  
dokumentum 

Felelős/  
kötelezettségv

állaló 

Kötelezettségv
állalás  

ellenjegyzése 

Teljesítés 
szakmai 

igazolása 
Határidő 

Ellenőrzés/ 
érvényesíté

s 

Utalványozá
s 

Utalványozás 
ellenjegyzése 

Pénzügyi  
teljesítés 

Könyvvezetésben 
való megjelenés 

1. 
A feleslegessé vált vagyontárgyak 
és készletek jegyzékbe foglalása 

Felesleges 
vagyontárgy
ak 
hasznosítási 
és 
selejtezési 
szabályzata 

feltárás 
felesleges 
vagyontárgyak 
jegyzéke 

Felelős:  
költségvetési 
előadó 

N.É. N.É. folyamatos 

Ellenőrzés: 
költségvetés
i szerv 
vezetője 

N.É. N.É. N.É. N.É. 

2. 

A jegyzékbe foglaltakat a 
költségvetési előadó a szabályzat 
szerinti szempontok alapján 
felülvizsgálja 

Felesleges 
vagyontárgy
ak 
hasznosítási 
és 
selejtezési 
szabályzata 

N.É. N.É. 
Felelős:  
költségvetési 
előadó 

N.É. N.É. 
november 
15. 

Ellenőrzés: 
költségvetés
i szerv 
vezetője 

N.É. N.É. N.É. N.É. 

3. 

A feleslegessé vált vagyontárgyak 
és készletek hasznosítása, 
értékesítése, s ellenértékének 
megtérülése 

Áhsz,  
Számlarend, 
Felesleges 
vagyontárgy
ak 
hasznosítási 
és 
selejtezési 
szabályzata 

ármegállapítás 
számla, átadás-
átvételi 
jegyzőkönyv 

Felelős:  
költségvetési 
szerv vezetője 

N.É. N.É. 
november 
15. 

Érvényesítő:  
költségvetés
i előadó 

 költségvetési 
szerv 
vezetője 
 

költségvetési 
szerv 
gazdasági 
vezetője  

pénzügyi 
előadó 

főkönyvi könyvelés  

4. 

A vagyon értékében és 
mennyiségében bekövetkezett 
változás átvezetése a kapcsolódó 
nyilvántartásokban 

Áhsz,  
Számlarend, 
Felesleges 
vagyontárgy
ak 
hasznosítási 
és 
selejtezési 
szabályzata 

N.É. N.É. 
Felelős:  
költségvetési 
előadó 

N.É. N.É. 
december  
31. 

Ellenőrzés: 
költségvetés
i szerv 
vezetője 

N.É. N.É. N.É. 
analitikus 
nyilvántartás  

5. 

A használhatatlanná vált 
vagyontárgyak és készletek 
selejtezéséről a költségvetési szerv 
vezetője intézkedik 

Felesleges 
vagyontárgy
ak 
hasznosítási 
és 
selejtezési 
szabályzata 

jegyzékbe foglalás 
selejtezési 
utasítás 

Felelős:  
költségvetési 
szerv 
gazdasági 
vezetője 

N.É. N.É. 
november 
30. 

Ellenőrzés: 
költségvetés
i előadó 

N.É. N.É. N.É. N.É. 

7. 

Selejtezésre javasolt vagyontárgyak 
javíthatóságáról, illetve 
hasznosíthatóságáról szakértői 
vélemény bekérése 

Felesleges 
vagyontárgy
ak 
hasznosítási 

szakértésre felkérés 
külső 
dokumentumok, 
szakvélemény 

Felelős:  
selejtezési 
bizottság 
vezetője 

N.É. N.É. 
november 
30. 

N.É. N.É. N.É. N.É. N.É. 



 

 

és 
selejtezési 
szabályzata 

Sor- 
szám 

Tevékenység / feladat 
Jogszabályi 

alap 
Előkészítés 

Keletkező  
dokumentum 

Felelős/  
kötelezettségv

állaló 

Kötelezettségv
állalás  

ellenjegyzése 

Teljesítés 
szakmai 

igazolása 
Határidő 

Ellenőrzés/ 
érvényesíté

s 

Utalványozá
s 

Utalványozás 
ellenjegyzése 

Pénzügyi  
teljesítés 

Könyvvezetésben 
való megjelenés 

8. 

A selejtezésre javasolt 
vagyontárgyak bizottsági 
megszemlélése, jegyzékbe 
foglalása, javaslattétel a 
megsemmisítésre, illetve további 
hasznosításra 

Felesleges 
vagyontárgy
ak 
hasznosítási 
és 
selejtezési 
szabályzata 

jegyzékbe foglalás 
selejtezendő 
tárgyak 
jegyzéke 

Felelős:  
a selejtezési 
bizottság 
vezetője 

N.É. N.É. 
november 
30. 

Ellenőrzés: 
költségvetés
i előadó 

N.É. N.É. N.É. N.É. 

9. 
A bizottság által készített selejtezési 
javaslat jóváhagyása 

Felesleges 
vagyontárgy
ak 
hasznosítási 
és 
selejtezési 
szabályzata 

N.É. 
selejtezési 
jegyzőkönyv 

Felelős:  
költségvetési 
szerv vezetője 

N.É. N.É. 
december 
15. 

Ellenőrzés: 
költségvetés
i előadó 

N.É. N.É. N.É. N.É. 

11. 

A költségvetési szerv vezetője 
elrendelése alapján a mennyiségi 
értékadatok helyesbítése a 
kapcsolódó nyilvántartásokban 

Áhsz,  
Számlarend, 
Felesleges 
vagyontárgy
ak 
hasznosítási 
és 
selejtezési 
szabályzata 

N.É. 
könyvelési 
bizonylat 

Felelős:  
költségvetési 
előadó 

N.É. N.É. 
december 
31. 

Ellenőrzés: 
költségvetés
i szerv 
vezetője 

N.É. N.É. N.É. 
analitikus 
könyvelés 

12. 
Az értékesítésből befolyt bevételek 
rögzítése 

Áhsz,  
Számlarend, 
Felesleges 
vagyontárgy
ak 
hasznosítási 
és 
selejtezési 
szabályzata 

N.É. 
pénztárbevételi 
bizonylat 

Felelős:  
költségvetési 
előadó 

N.É. N.É. 
december 
31. 

Érvényesítő: 
költségvetés
i előadó 

költségvetési 
szerv 
vezetője 

költségvetési 
szerv 
gazdasági 
vezetője 

pénzügyi 
előadó 

főkönyvi könyvelés 

 
 



 

 

II.2. E. c) 
A leltározás folyamata 
 

Sor- 
szám 

Tevékenység / feladat 
Jogszabályi 

alap 
Előkészítés 

Keletkező  
dokumentum 

Felelős/  
kötelezettségv

állaló 

Kötelezettségv
állalás  

ellenjegyzése 

Teljesítés 
szakmai 

igazolása 
Határidő 

Ellenőrzés/ 
érvényesíté

s 

Utalványozá
s 

Utalványozás 
ellenjegyzése 

Pénzügyi  
teljesítés 

Könyvvezetésben 
való megjelenés 

1. Leltározási utasítás kiadása 

Sztv,  
Áhsz,  
Leltározási 
szabályzat 

analitikus nyilvántartás és 
főkönyv egyeztetése 

leltár utasítás 
költségvetési 
szerv vezetője 

N.É. N.É. 
december 
15. 

N.É. N.É. N.É. N.É. N.É. 

2. Leltározási ütemterv készítése 
Leltározási 
szabályzat 

N.É. 
leltározási 
ütemterv 

Felelős:  
költségvetési 
szerv vezetője 

N.É. N.É. 
december 
15. 

N.É. N.É. N.É. N.É. N.É. 

3. 
A leltározás vezetőjének és a 
leltározás ellenőrének kijelölése, 
megbízása 

Leltározási 
szabályzat 

szóbeli megbeszélés 
megbízás 
írásban 

Felelős:  
költségvetési 
szerv vezetője 

N.É. N.É. 
december 
15. 

N.É. N.É. N.É. N.É. N.É. 

4. 
Leltározási bizottságok kijelölése, 
megbízása 

Leltározási 
szabályzat 

szóbeli megbeszélés 
megbízás 
írásban 

Felelős:  
költségvetési 
szerv vezetője 

N.É. N.É. 
december 
15. 

N.É. N.É. N.É. N.É. N.É. 

5. 
Leltározással, bizonylatkezeléssel 
kapcsolatos oktatás 

Leltározási 
szabályzat 

tárgyi feltételek biztosítása az 
előkészítésben 

oktatásról 
jegyzőkönyv 

Felelős:  
leltározás 
vezetője 

N.É. N.É. 
december 
15. 

Ellenőrzés: 
költségvetés
i szerv 
vezetője 

N.É. N.É. N.É. N.É. 

6. 
Leltározás: immateriális javak, tárgyi 
eszközök, készletek 

Leltározási 
szabályzat 

nyilvántartásból kivonat 
készítése 

leltározási 
bizonylatok 

Felelős:  
leltárbizottságo
k vezetői 

N.É. N.É. 
Tárgyévet 
követő  
január 15. 

Ellenőrzés: 
leltár ellenőr 

N.É. N.É. N.É. N.É. 

7. 
Leltározás: követelés, 
kötelezettségek, pénzeszközök, 
függő-, átfutó-, kiegyenlítő tételek 

Leltározási 
szabályzat 

analitikus nyilvántartásból 
kivonat készítés 

leltár 
Felelős:  
költségvetési 
előadó 

N.É. N.É. 
Tárgyévet 
követő  
január 15. 

Ellenőrzés: 
leltár ellenőr 

N.É. N.É. N.É. N.É. 

8. Leltár kiértékelése 

Sztv,  
Áhsz, 
 Értékelési 
szabályzat 

leltár összesítő készítés kiértékelt leltár 
Felelős:  
költségvetési 
előadó 

N.É. N.É. 
Tárgyévet 
követő  
január 20. 

Ellenőrzés: 
költségvetés
i szerv 
vezetője 

N.É. N.É. N.É. N.É. 

9. 
Leltár hiány-többlet megállapítása 
és jóváhagyása 

Leltározási 
szabályzat 

egyeztetés 
kiértékelési 
jegyzőkönyv 

Felelős:  
költségvetési 
előadó 

N.É. N.É. 
Tárgyévet 
követő  
január 31. 

Ellenőrzés: 
költségvetés
i szerv 
vezetője 

N.É. N.É. N.É. N.É. 

10. 
Nyilvántartásokban a leltár eltérés 
rögzítése 

Sztv,  
Áhsz,  
Számlarend 

N.É. 
számviteli 
bizonylat 

Felelős:  
költségvetési 
előadó 

N.É. N.É. 
Tárgyévet 
követő  
január 31. 

Ellenőrzés: 
költségvetés
i szerv 
vezetője 

N.É. N.É. N.É. 
analitikus és 
főkönyvi 
nyilvántartás 
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 szám
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és elszám
olás 



 

 

III. 1. 
A főkönyvi könyvelés (kincstári, pénztári és egyéb bizonylatok) 
 

Sor- 
szám 

Tevékenység / feladat 
Jogszabályi 

alap 
Előkészítés 

Keletkező  
dokumentum 

Felelős/  
kötelezettségv

állaló 

Kötelezettségv
állalás  

ellenjegyzése 

Teljesítés 
szakmai 

igazolása 
Határidő 

Ellenőrzés/ 
érvényesíté

s 

Utalványozá
s 

Utalványozás 
ellenjegyzése 

Pénzügyi  
teljesítés 

Könyvvezetésben 
való megjelenés 

1. 
A költségvetési szerv könyvviteli 
nyilvántartásainak vezetése során a 
számviteli alapelvek érvényesítése 

Sztv, Áhsz, 
Számlarend, 
Ügyrend 

N.É. N.É. 
Felelős:  
költségvetési 
előadó 

N.É. N.É. folyamatos N.É. N.É. N.É. N.É. bizonylatok 

2. 
A gazdasági eseményeket magukba 
foglaló bizonylatok alaki és tartalmi 
ellenőrzése 

Sztv,  
Áhsz,  
Számlarend 

N.É. N.É. 
Felelős:  
költségvetési 
előadó 

N.É. N.É. folyamatos 

Ellenőrzés: 
költségvetés
i szerv 
vezetője 

N.É. N.É. N.É. N.É. 

3. 
A költségvetési szerv eszközeinek 
befektetett eszközzé, vagy 
forgóeszközzé minősítése 

Sztv,  
Áhsz,  
Számlarend 

költségvetési szervon belüli 
szakmai használhatósági 
minősítés 

N.É. 
Felelős:  
költségvetési 
előadó 

N.É. N.É. folyamatos 

Ellenőrzés: 
költségvetés
i szerv 
vezetője 

N.É. N.É. N.É. N.É. 

4. 
Az eszközök bekerülési értékének 
megállapítása 

Sztv,  
Áhsz,  
Számlarend 

beérkező számla, szállítólevél N.É. 
Felelős:  
költségvetési 
előadó 

N.É. N.É. folyamatos 

Ellenőrzés: 
költségvetés
i szerv 
vezetője 

N.É. N.É. N.É. N.É. 

5. 
Beruházás, felújítás esetén az 
aktiválás elvégzése 

Sztv, Áhsz, 
Számlarend 

N.É. 
állománybavéte
li bizonylat 

Felelős:  
költségvetési 
előadó 

N.É. N.É. folyamatos 

Ellenőrzés: 
költségvetés
i szerv 
vezetője 

N.É. N.É. N.É. 
analitikus 
nyilvántartás 

6. 
Az immateriális javak és tárgyi 
eszközök, valamint a készletek 
nyilvántartásba vétele 

Sztv, Áhsz, 
Számlarend, 
Ügyrend 

N.É. 
nyilvántartó kézi 
karton 

Felelős:  
pénzügyi 
előadó 

N.É. N.É. folyamatos 
Ellenőrzés: 
költségvetés
i előadó 

N.É. N.É. N.É. 
analitikus 
nyilvántartás 

7. 
Szolgáltatás teljesítése esetén 
annak igazolása 

Sztv, Áhsz, 
Számlarend, 
Ügyrend 

N.É. N.É. 
Felelős:  
költségvetési 
szerv vezetője 

N.É. N.É. folyamatos 
Ellenőrzés: 
költségvetés
i előadó 

N.É. N.É. N.É. alapbizonylaton 

8. 
Az eszközök értékcsökkenésének 
negyedévenkénti kiszámítása és 
feladása 

Sztv, Áhsz, 
Számlarend, 
Számviteli 
politika 

analitikus kartonok 
belső 
könyvelési 
bizonylat 

Felelős:  
költségvetési 
előadó 

N.É. N.É. 
n.évet 
követő hó 
15. 

Ellenőrzés: 
költségvetés
i szerv 
vezetője 

N.É. N.É. N.É. 
analitikus 
kartonokból feladás 

9. 

A költségvetési pénzforgalmat érintő 
gazdasági események bizonylatai 
adatainak a könyvvitelben teljes 
körűen és megfelelő időben való 
rögzítése, készpénz-forgalom 
esetén a pénzmozgással egy 
időben, bankszámlák esetében a 
pénzintézeti értesítés 
megérkezésekor 

Sztv,  
Áhsz,  
Számlarend 

bankszámla kivonat 
alapbizonylattal "szerelése", 
kiadási-bevételi pénztárbizonylat 

utalvány,  
bevételi-kiadási 
pénztárbizonyla
t 

Felelős:  
költségvetési 
előadó 

N.É. N.É. folyamatos 

Ellenőrzés: 
költségvetés
i szerv 
vezetője 

N.É. N.É. N.É. főkönyv 

10. 

Az egyéb gazdasági műveletek 
bizonylatai adatainak, illetve az 
analitikus nyilvántartásokból 
készített összesítő bizonylatok 
adatainak – a gazdasági 

Sztv,  
Áhsz,  
Számlarend 

Feladások előkészítése 

analitikus 
nyilvántartásból 
kivonat,  
feladás 

Felelős:  
költségvetési 
előadó 

N.É. N.É. 
n.évet 
követő hó 
15. 

Ellenőrzés: 
költségvetés
i szerv 
vezetője 

N.É. N.É. N.É. főkönyv 



 

 

események megtörténte után - 
legkésőbb a tárgy negyedévet 
követő hó 15. napjáig történő – 
rögzítése a könyvvitelben 

Sor- 
szám 

Tevékenység / feladat 
Jogszabályi 

alap 
Előkészítés 

Keletkező  
dokumentum 

Felelős/  
kötelezettségv

állaló 

Kötelezettségv
állalás  

ellenjegyzése 

Teljesítés 
szakmai 

igazolása 
Határidő 

Ellenőrzés/ 
érvényesíté

s 

Utalványozá
s 

Utalványozás 
ellenjegyzése 

Pénzügyi  
teljesítés 

Könyvvezetésben 
való megjelenés 

11. 

A bizonylatok adatainak a 
számvitelben a gazdasági esemény 
tartalmának megfelelő szakfeladatra 
és a költségvetés szerkezeti 
rendjének megfelelő rovat-tételre 
történő könyvelése 

Sztv,  
Áhsz,  
Számlarend, 
PM 
tájékoztató,  

A 9.-10. pont szerinti bizonylatok N.É. 
Felelős:  
költségvetési 
előadó 

N.É. N.É. 
mint a 9.-10. 
pontban 

Ellenőrzés: 
költségvetés
i szerv 
vezetője 

N.É. N.É. N.É. 
mint a 9.-10. 
pontban 

 



 

 

III.1. altábla  
A házipénztári pénzkezelés 
 

Sor- 
szám 

Tevékenység / feladat 
Jogszabályi 

alap 
Előkészítés 

Keletkező  
dokumentum 

Felelős/  
kötelezettségv

állaló 

Kötelezettségv
állalás  

ellenjegyzése 

Teljesítés 
szakmai 

igazolása 
Határidő 

Ellenőrzés/ 
érvényesíté

s 

Utalványozá
s 

Utalványozás 
ellenjegyzése 

Pénzügyi  
teljesítés 

Könyvvezetésben 
való megjelenés 

1. 
Elszámolási  számláról készpénz 
felvétele 

Ügyrend, 
Pénzkezelés
i szabályzat 

a szükséges mellékletek 
elkészítése 

N.É. 
Felelős:  
költségvetési 
szerv vezetője 

N.É. N.É. folyamatos 
Ellenőrzés: 
költségvetés
i előadó 

N.É. N.É. N.É. N.É. 

2. 
A számláról felvett készpénz 
bevételezése a házipénztárba 

Áhsz,  
Számlarend, 
Ügyrend, 
Pénzkezelés
i szabályzat 

a szükséges mellékletek 
elkészítése 

pénztárbizonyla
t nyomtatványa 

Felelős:  
pénztáros 

N.É. N.É. 
azonnal, ill. 
folyamatos 

N.É. N.É. N.É. (pénztáros) 
házipénztári 
nyilvántartás 

3. 
A házipénztári kifizetésre benyújtott 
bizonylatok alaki és tartalmi 
ellenőrzése 

Ügyrend, 
Pénzkezelés
i szabályzat 

a szükséges mellékletek 
elkészítése 

N.É. 
Felelős:  
pénztáros 

N.É. N.É. azonnal 
Ellenőrzés: 
költségvetés
i előadó 

N.É. N.É. N.É. N.É. 

4. 

A kiadási pénztárbizonylat 
elkészítése és átadása érvényesítés 
és utalványozás céljából a 
jogosultak részére 

Ügyrend, 
Pénzkezelés
i szabályzat 

a szükséges mellékletek 
előkészítése 

pénztárbizonyla
t nyomtatványa 

Felelős:   
pénztáros 

N.É. N.É. folyamatos N.É. N.É. N.É. N.É. N.É. 

5. 
A kifizetés előtt a teljesítés szakmai 
igazolása, érvényesítése, 
utalványozása és ellenjegyzése 

SzmSz,  
Ügyrend 

a szükséges mellékletek 
előkészítése 

N.É. 
Felelős:  
pénztáros 

N.É. 
gazdálkodás
i főelőadó 

 folyamatos 

Érvényesíté
s:  
költségvetés
i előadó 

 
költségvetési 
szerv vezetője 

N.É. N.É. 

6. 
A kifizetések teljesítése 
házipénztárból 

Ügyrend, 
Pénzkezelés
i szabályzat 

N.É. N.É. 
Felelős:  
pénztáros 

N.É. N.É. folyamatos 
Ellenőrzés: 
költségvetés
i előadó 

N.É. N.É. 
Felelős:  
pénztáros 

N.É. 

7. 
Az elszámolásra kiadott előlegek 
analitikus nyilvántartásba vétele 

Áhsz,  
Számlarend, 
Ügyrend, 
Pénzkezelés
i szabályzat 

a szükséges mellékletek 
elkészítése 

N.É. 
Felelős:   
pénztáros 

N.É. N.É. folyamatos 
Ellenőrzés: 
költségvetés
i előadó 

költségvetési 
szerv 
vezetője 

költségvetési 
szerv 
gazdasági 
vezetője 

N.É. 
analitikus 
nyilvántartás 

8. 
A pénzforgalomról pénztárjelentés 
elkészítése 

Áhsz,  
Számlarend, 
Ügyrend, 
Pénzkezelés
i szabályzat 

a szükséges mellékletek 
előkészítése 

pénztárjelentés 
Felelős:   
pénztáros 

N.É. N.É. folyamatos 
Ellenőrzés: 
pénzügyi 
előadó 

N.É. N.É. N.É. pénztár-jelentés 



 

 

Sor- 
szám 

Tevékenység / feladat 
Jogszabályi 

alap 
Előkészítés 

Keletkező  
dokumentum 

Felelős/  
kötelezettségv

állaló 

Kötelezettségv
állalás  

ellenjegyzése 

Teljesítés 
szakmai 

igazolása 
Határidő 

Ellenőrzés/ 
érvényesíté

s 

Utalványozá
s 

Utalványozás 
ellenjegyzése 

Pénzügyi  
teljesítés 

Könyvvezetésben 
való megjelenés 

9. 

A pénztárellenőrzés keretében a 
pénztárjelentés valódiságának és a 
pénztárban lévő készpénz 
mennyiségének ellenőrzése 

Áhsz,  
Számlarend, 
Ügyrend, 
Pénzkezelés
i szabályzat 

a bizonylatok előkészítése N.É. 
Felelős:  
pénztárellenőr 

N.É. N.É. havonta n.é. N.É. N.É. N.É. 
házipénztári 
nyilvántartás 

10. 
Az ellenőrzött, utalványozott 
pénztárbizonylatok átadása a 
könyvelés részére 

Számlarend, 
Ügyrend 

havi pénztárbizonylatok 
összeállítása 

N.É. 
Felelős:   
pénztáros 

N.É. N.É. havonta 
Ellenőrzés: 
költségvetés
i előadó 

N.É. N.É. N.É. N.É. 

11. 
A házipénztári tételek kontírozása, 
és könyvelése számítógépes 
program alapján 

Áhsz,  
Számlarend, 
Ügyrend 

kontírozás N.É. 
Felelős:  
költségvetési 
előadó 

N.É. N.É. folyamatos 
Ellenőrzés: 
költségvetés
i előadó 

N.É. N.É. N.É. főkönyvi könyvelés 

12. 
A házipénztári bizonylatok 
archiválása 

Pénzkezelés
i szabályzat,  
Bizonylati 
szabályzat 

N.É. N.É. 
Felelős:  
költségvetési 
előadó 

N.É. N.É. N.É. N.É. N.É. N.É. N.É. N.É. 

 



 

 

III. 2. 
Az analitikus nyilvántartások 
 

Sor- 
szám 

Tevékenység / feladat 
Jogszabályi 

alap 
Előkészítés 

Keletkező  
dokumentum 

Felelős/  
kötelezettségv

állaló 

Kötelezettségv
állalás  

ellenjegyzése 

Teljesítés 
szakmai 

igazolása 
Határidő 

Ellenőrzés/ 
érvényesíté

s 

Utalványozá
s 

Utalványozás 
ellenjegyzése 

Pénzügyi  
teljesítés 

Könyvvezetésben 
való megjelenés 

1. 

Az 1. számlaosztály számláihoz 
kapcsolódó - a bruttó értékkel 
számszerűen megegyező - 
analitikus nyilvántartások vezetése 

Sztv,  
Áhsz,  
Számlarend, 

bekerülési érték megállapítás 
állományba 
vételi bizonylat 

Felelős:  
pénzügyi 
előadó 

N.É. N.É. folyamatos 

Ellenőrzés: 
költségvetés
i szerv 
vezetője 

N.É. N.É. N.É. 
analitikus 
nyilvántartás 

2. 

A vásárolt készletekről – a kettős 
könyvvitelen kívül - mennyiségbeni 
és értékbeni analitikus 
nyilvántartások vezetése 

Sztv,  
Áhsz,  
Számlarend, 

számlaellenőrzés 
analitikus 
nyilvántartás 

Felelős:  
pénzügyi 
előadó 

N.É. N.É. folyamatos 
Ellenőrzés: 
költségvetés
i előadó 

N.É. N.É. N.É. 
raktári nyilvántartó 
karton és analitikus 
nyilvántartás 

3. 
A használt és a munkahelyen 
használatban lévő készletekről 
mennyiségi nyilvántartás vezetése 

Sztv,  
Áhsz,  
Számlarend 

N.É. 
analitikus 
nyilvántartás 

Felelős:  
pénzügyi 
előadó 

N.É. N.É. folyamatos 
Ellenőrzés: 
költségvetés
i előadó 

N.É. N.É. N.É. 
analitikus 
nyilvántartás 

4. 
A követelésekről analitikus 
nyilvántartás vezetése 

Sztv,  
Áhsz,  
Számlarend  

N.É. nyilvántartás 
Felelős:  
pénzügyi 
előadó 

N.É. N.É. folyamatos 
Ellenőrzés: 
költségvetés
i előadó 

N.É. N.É. N.É. 
analitikus 
nyilvántartás 

5. 

A készpénzállományról, valamint a 
készpénz forgalmáról - a pénztár 
számlához kapcsolódóan - 
analitikus nyilvántartás vezetése 

Sztv,  
Áhsz,  
Számlarend, 

bizonylat ellenőrzés pénztárjelentés 
Felelős:  
 (pénztáros) 

N.É. N.É. folyamatos 
Ellenőrzés: 
költségvetés
i előadó 

N.É. N.É. N.É. pénztárjelentés 

6. 

A függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások 
számlacsoport számláihoz 
kapcsolódóan analitikus 
nyilvántartás vezetése 

Sztv,  
Áhsz,  
Számlarend, 

N.É. 
belső 
könyvelési 
bizonylat 

Felelős:  
pénzügyi 
előadó 

N.É. N.É. folyamatos 
Ellenőrzés: 
költségvetés
i előadó 

N.É. N.É. N.É. 
analitikus 
nyilvántartás 

7. 
A szállítókkal szembeni 
kötelezettségekről analitikus 
nyilvántartás vezetése 

Sztv,  
Áhsz,  
Számlarend, 

N.É. N.É. 
Felelős:  
pénzügyi 
előadó 

N.É. N.É. folyamatos 
Ellenőrzés: 
költségvetés
i előadó 

N.É. N.É. N.É. 
analitikus 
nyilvántartás 

8. 
Az egyéb kötelezettségekről - 
kötelezettség fajtánként - analitikus 
nyilvántartás vezetése 

Sztv,  
Áhsz,  
Számlarend, 

N.É. N.É. 
Felelős:  
pénzügyi 
előadó 

N.É. N.É. folyamatos 
Ellenőrzés: 
költségvetés
i előadó 

N.É. N.É. N.É. 
analitikus 
nyilvántartás 

9. 

A függő, átfutó, kiegyenlítő 
bevételek számlacsoport 
számláihoz kapcsolódóan analitikus 
nyilvántartás vezetése 

Sztv,  
Áhsz,  
Számlarend, 

N.É. 
belső 
könyvelési 
bizonylat 

Felelős:  
pénzügyi 
előadó 

N.É. N.É. folyamatos 
Ellenőrzés: 
költségvetés
i előadó 

N.É. N.É. N.É. 
analitikus 
nyilvántartás 

10. 
A kötelezettségvállalásokról 
analitikus nyilvántartás vezetése 

Sztv,  
Áhsz,  
Számlarend, 

N.É. N.É. 
Felelős:  
pénzügyi 
előadó. 

N.É. N.É. folyamatos 
Ellenőrzés: 
költségvetés
i előadó 

N.É. N.É. N.É. 
analitikus 
nyilvántartás 

 



 

 

III. 2. altábla 
A tárgyi eszközök analitikus nyilvántartása 
 

Sor- 
szám 

Tevékenység / feladat 
Jogszabályi 

alap 
Előkészítés 

Keletkező  
dokumentum 

Felelős/  
kötelezettségv

állaló 

Kötelezettségv
állalás  

ellenjegyzése 

Teljesítés 
szakmai 

igazolása 
Határidő 

Ellenőrzés/ 
érvényesíté

s 

Utalványozá
s 

Utalványozás 
ellenjegyzése 

Pénzügyi  
teljesítés 

Könyvvezetésben 
való megjelenés 

1. 

A tárgyi eszközök analitikus 
nyilvántartó kartonjának a kitöltése 
(leltári szám, nyilvántartási szám, 
értékcsökkenési leírás) 

Sztv,  
Áhsz,  
Számlarend, 
Ügyrend 

előzetes egyeztetés 
nyilvántartó 
karton 

Felelős:  
pénzügyi 
előadó 

N.É. N.É. folyamatos N.É. N.É. N.É. N.É. 
tárgyi eszköz 
analitika 

2. 
Beérkezett számla alapján a 
kötelezettségvállalás 
nyilvántartásának ellenőrzése 

Sztv,  
Áhsz,  
SzMSz, 
Számlarend, 
Ügyrend 

kötelezettségvállalás 
egyeztetése 

N.É. 
Felelős:  
pénzügyi 
előadó 

N.É. N.É. folyamatos N.É. N.É. N.É. N.É. 
kötelezettség- 
vállalási 
nyilvántartás 

3. 

Beérkezett számla alaki és tartalmi 
ellenőrzése, a mennyiségi, minőségi 
átvétel és a teljesítésigazolás 
megtörténtének ellenőrzése 

Sztv,  
Áhsz,  
Számlarend, 
Ügyrend 

N.É. N.É. 
Felelős:  
pénzügyi 
előadó 

N.É. N.É. folyamatos 

Ellenőrzés: 
költségvetés
i szerv 
vezetője 

N.É. N.É. N.É. N.É. 

4. 

Tárgyi eszköz térítésmentes 
átvétele esetén az átadás-átvételi 
bizonylat alaki és tartalmi 
ellenőrzése, és a könyvekben való 
rögzítése 

Sztv,  
Áhsz,  
Számlarend, 
Ügyrend 

előzetes egyeztetés N.É. 
Felelős:  
költségvetési 
előadó 

N.É. N.É. folyamatos 

Ellenőrzés: 
költségvetés
i szerv 
vezetője 

N.É. N.É. N.É. 
analitikus 
nyilvántartás 

5. 

Nagyértékű tárgyi eszköz állomány-
növekedése esetén az állományba-
vételi bizonylat kitöltése, csatolása a 
számlához 

Sztv,  
Áhsz,  
Számlarend, 
Ügyrend 

N.É. 
állományba-
vételi bizonylat 

Felelős:  
pénzügyi 
előadó 

N.É. N.É. folyamatos 

Ellenőrzés: 
költségvetés
i szerv 
vezetője 

N.É. N.É. N.É. 
analitikus 
nyilvántartás 

6. 
Kisértékű tárgyi eszköz állomány-
növekedése   

Sztv,  
Áhsz,  
Számlarend, 
Ügyrend 

N.É. 
nyilvántartó 
karton 

Felelős:  
pénzügyi 
előadó 

N.É. N.É. folyamatos 

Ellenőrzés: 
költségvetés
i szerv 
vezetője 

N.É. N.É. N.É. 
főkönyvi könyvelés 
és analitikus 
nyilvántartás 

7. 

Nagyértékű tárgyi eszköz állomány-
csökkenése esetén az 
állománycsökkenési bizonylat 
kitöltése, rögzítése 

Sztv,  
Áhsz,  
Számlarend, 
Ügyrend 

kontírozás, könyvelés 
állomány-
csökkenési 
bizonylat 

Felelős:  
pénzügyi 
előadó 

N.É. N.É. folyamatos 

Ellenőrzés: 
költségvetés
i szerv 
vezetője 

N.É. N.É. N.É. 
analitikus 
nyilvántartás 

8. 
Kisértékű tárgyi eszköz 
állománycsökkenése esetén a 
bizonylat kitöltése, rögzítése 

Sztv,  
Áhsz,  
Számlarend, 
Ügyrend 

kontirozás, könyvelés 
állomány-
csökkenési 
bizonylat 

Felelős:  
pénzügyi 
előadó 

N.É. N.É. folyamatos 

Ellenőrzés: 
költségvetés
i szerv 
vezetője 

N.É. N.É. N.É. 
analitikus 
nyilvántartás 

9. 

Tárgyi eszköz térítésmentes 
átvétele esetén, leltárhiány esetén, 
selejtezést követően könyvelési 
feladás készítése  

Sztv,  
Áhsz,  
Számlarend, 
Ügyrend 

N.É. feladás 
Felelős:  
pénzügyi 
előadó 

N.É. N.É. 
negyed-
évente 

N.É. N.É. N.É. N.É. N.É. 

10. 
A negyedévi zárás keretében  
értékcsökkenés elszámolása, 
feladás készítése 

Sztv,  
Áhsz,  
Számlarend, 
Ügyrend 

törzsvagyon egyeztetése 
összesítő 
feladás 

Felelős:  
pénzügyi 
előadó 

N.É. N.É. 
negyed-
évente 

Ellenőrzés: 
költségvetés
i előadó 

N.É. N.É. N.É. 
analitikus 
nyilvántartás 



 

 

Sor- 
szám 

Tevékenység / feladat 
Jogszabályi 

alap 
Előkészítés 

Keletkező  
dokumentum 

Felelős/  
Kötelezettségv

állaló 

Kötelezettségv
állalás  

ellenjegyzése 

Teljesítés 
szakmai 

igazolása 
Határidő 

Ellenőrzés/ 
érvényesíté

s 

Utalványozá
s 

Utalványozás 
ellenjegyzése 

Pénzügyi  
teljesítés 

Könyvvezetésben 
való megjelenés 

11. 
Az év végi zárás keretében az éves 
adatok egyeztetése a főkönyvi 
könyveléssel 

Sztv,  
Áhsz,  
Számlarend, 
Ügyrend 

N.É. 
könyvelési 
bizonylat 

Felelős:  
költségvetési 
előadó 

N.É. N.É. 
zárás 
határideje 

Ellenőrzés: 
költségvetés
i szerv 
vezetője 

N.É. N.É. N.É. 
főkönyvi könyvelés 
és analitikus 
nyilvántartás 

12. 
A költségvetési beszámoló 38. sz. 
táblájának elkészítése 

Sztv,  
Áhsz,  
Számlarend, 
Ügyrend 

N.É. 
beszámoló 
űrlap 

Felelős:  
költségvetési 
előadó 

N.É. N.É. 
zárás 
határideje 

N.É. N.É. N.É. N.É. N.É. 

13. 
A kapcsolódó bizonylatok, naplók, 
kartonok archiválása 

Sztv,  
Áhsz,  
Számlarend, 
Ügyrend 

N.É. N.É. 
Felelős:  
költségvetési 
előadó 

N.É. N.É. N.É. 

Ellenőrzés: 
költségvetés
i szerv 
vezetője 

N.É. N.É. N.É. N.É. 

 

 



 

 

III. 3. 
A főkönyvi könyvelés és az analitikus nyilvántartások adatainak egyeztetése 
 

Sor- 
szám 

Tevékenység / feladat 
Jogszabályi 

alap 
Előkészítés 

Keletkező  
dokumentum 

Felelős/ 
kötelezettségvál

laló 

Kötelezettségvá
llalás  

ellenjegyzése 

Teljesítés 
szakmai 

igazolása 
Határidő 

Ellenőrzés/ 
érvényesítés 

Utalványozás 
Utalványozás 
ellenjegyzése 

Pénzügyi  
teljesítés 

Könyvvezetésben 
való megjelenés 

1. 
A főkönyvi könyvelés, az analitikus 
nyilvántartások és a bizonylatok 
adatainak egyeztetése 

Sztv,  
Ámr,  
Áhsz,   
Számlarend 

negyedéves zárás 
összesítő 
feladások,  
leltár 

Felelős:  
költségvetési 
előadó 

N.É. N.É. n.évet követő 
hó 15. 

N.É. N.É. N.É. N.É. N.É. 

2. 

Az analitikus nyilvántartásoknak a 
vonatkozó főkönyvi számlákkal való 
egyeztetése és azok dokumentálása, 
legalább negyedévente 

Sztv,  
Ámr,  
Áhsz,   
Számlarend 

analitikus nyilvántartások 
előkészítése, összegzése 

készlet analitika 
kivonat,  

Felelős:   
pénzügyi 
előadó 

N.É. N.É. 
n.évet követő 
hó 15. 

Ellenőrzés: 
költségvetés
i előadó 

N.É. N.É. N.É. N.É. 

3. 

Az analitikus nyilvántartások adataiból 
készülő összesítő bizonylatok 
(feladások) legalább negyedévente 
történő összeállítása 

Sztv,  
Ámr,  
Áhsz,   
Számlarend 

leltározás feladások, leltár 
Felelős:   
pénzügyi 
előadó 

N.É. N.É. 
n.évet követő 
hó 15. 

Ellenőrzés: 
költségvetés
i előadó 

N.É. N.É. N.É. N.É. 

4. 

A költségvetési beszámoló 
összeállítását megelőzően - a 
könyvviteli mérleg és a pénzforgalmi 
jelentés bizonylati alátámasztásaként - 
a Áhsz. 17. számú melléklet szerinti 
tartalmú főkönyvi kivonat elkészítése 

Sztv,  
Ámr,  
Áhsz,   
Számlarend 

könyvvitelben való adatrögzítés 
folyamata 

főkönyvi kivonat 
Felelős:   
költségvetési 
előadó 

N.É. N.É. 
n.évet követő 
hó 15. 

Ellenőrzés: 
költségvetési 
szerv 
vezetője 

N.É. N.É. N.É. főkönyvi könyvelés 

5. 

A főkönyvi kivonat vonatkozó főkönyvi 
számlái december 31-i egyenlegeinek 
egyeztetése a kapcsolódó analitikus 
nyilvántartásokkal, illetve a leltárakkal 

Sztv,  
Ámr,  
Áhsz,   
Számlarend 

leltározás, leltár kiértékelés N.É. 
Felelős:   
költségvetési 
előadó 

N.É. N.É. január  hó 15. 

Ellenőrzés: 
költségvetési 
szerv 
vezetője 

N.É. N.É. N.É. kivonatok, feladások, 
leltár 

 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IV
.  

A
 költségvetés végrehajtásáról 

történ
ő beszám

olás 



 

 

IV.1. 

A költségvetés végrehajtásáról történő éves beszámolás
♣♣♣♣ 

 

Sor- 
szám 

Tevékenység / feladat 
Jogszabályi 

alap 
Előkészítés 

Keletkező  
dokumentum 

Felelős /  
kötelezettség-

vállaló 

Kötelezettségv
állalás  

ellenjegyzése 

Teljesítés 
szakmai 

igazolása 
Határidő 

Ellenőrzés/ 
érvényesíté

s 

Utalványozá
s 

Utalványozás 
ellenjegyzése 

Pénzügyi  
teljesítés 

Könyvvezetésben 
való megjelenés 

1. A könyvvezetés utóellenőrzése 

Sztv,  
Áhsz,  
PM 
tájékoztató,  
felügyeleti 
szervi 
intézkedés, 
Számviteli 
politika 
Számlarend, 
Ügyrend 

N.É. N.É. 
Felelős:  
költségvetési 
előadó 

N.É. N.É. 
tárgyévet 
követő év 
február 28. 

Ellenőrzés: 
költségvetés
i szerv 
vezetője  

N.É. N.É. N.É. N.É. 

2. Főkönyvi kivonat egyeztetése 

Sztv,  
Áhsz,  
PM 
tájékoztató, 
Felügyeleti 
szervi 
intézkedés, 
Számviteli 
politika 
Számlarend, 
Ügyrend 

N.É. 

főkönyvi 
kivonat, 
analitikus 
kivonatok 

Felelős:  
költségvetési 
előadó 

N.É. N.É. 
mint az  
1. pontban 

Ellenőrzés: 
költségvetés
i szerv 
vezetője  

N.É. N.É. N.É. N.É. 

3. 
Könyvviteli mérleg összeállítása, 
jóváhagyása 

Sztv,  
Áhsz,  
PM 
tájékoztató, 
Felügyeleti 
szervi 
intézkedés, 
Számviteli 
politika, 
Számlarend, 
Ügyrend 

leltárak összeállítása mérleg 
Felelős:  
költségvetési 
előadó 

N.É. N.É. 
mint az  
1. pontban 

Ellenőrzés: 
költségvetés
i szerv 
vezetője 

N.É. N.É. N.É. N.É. 

4. Pénzforgalmi jelentés összeállítása 

Sztv, Áhsz, 
PM 
tájékoztató,  
Felügyeleti 
szervi 
intézkedés, 
Számviteli 
politika, 
Számlarend, 
Ügyrend 

zárlati feladatok összeállítása 
pénzforgalmi 
jelentés 

Felelős:  
költségvetési 
előadó 

N.É. N.É. 
mint az  
1. pontban 

Ellenőrzés: 
költségvetés
i szerv 
vezetője   

N.É. N.É. N.É. N.É. 



 

 

Sor- 
szám 

Tevékenység / feladat 
Jogszabályi 

alap 
Előkészítés 

Keletkező  
dokumentum 

Felelős /  
kötelezettség-

vállaló 

Kötelezettségv
állalás  

ellenjegyzése 

Teljesítés 
szakmai 

igazolása 
Határidő 

Ellenőrzés/ 
érvényesíté

s 

Utalványozá
s 

Utalványozás 
ellenjegyzése 

Pénzügyi  
teljesítés 

Könyvvezetésben 
való megjelenés 

5. 
Pénzmaradványmaradvány-
kimutatás összeállítása 

Sztv, 
Áhsz,  
PM 
tájékoztató,  
Felügyeleti 
szervi 
intézkedés, 
Számviteli 
politika, 
Számlarend, 
Ügyrend 

kötelezettségvállalás nyilván- 
tartásának egyeztetése 

Kötelezettség-
vállalásokról 
kimutatás,  
maradványtáblá
zat 

Felelős:  
költségvetési 
előadó 

N.É. N.É. 
mint az  
1. pontban 

Ellenőrzés: 
költségvetés
i szerv 
vezetője   

N.É. N.É. N.É. N.É. 

6. Kiegészítő mellékletek összeállítása 

Sztv,  
Áhsz,  
PM 
tájékoztató,  
Felügyeleti 
szervi 
intézkedés, 
Számviteli 
politika, 
Számlarend, 
Ügyrend 

előirányzat teljesítés számszaki 
dokumentációjának áttekintése 
és összegzése 

kiegészítő 
melléklet 

Felelős:  
költségvetési 
előadó 

N.É. N.É. 
mint az 1. 
pontban 

Ellenőrzés: 
költségvetés
i szerv 
vezetője 

N.É. N.É. N.É. N.É. 

7. 
A költségvetési szerv költségvetés 
beszámolójának szöveges 
indoklása 

Sztv,  
Áhsz,  
PM 
tájékoztató,  
Felügyeleti 
szervi 
intézkedés, 
Számviteli 
politika, 
Számlarend, 
Ügyrend 

szakmai teljesítés áttekintése és 
összegzése 

szöveges 
beszámoló 
jelentés 

Felelős:  
költségvetési 
előadó 

N.É. N.É. 
mint az 1. 
pontban 

Ellenőrzés: 
költségvetés
i szerv 
vezetője   

N.É. N.É. N.É. N.É. 

8. 
Az összeállított beszámoló jelentés 
egyeztetése az érintettekkel 

Sztv,  
Áhsz,  
PM 
tájékoztató,  
Felügyeleti 
szervi 
intézkedés, 
Számviteli 
politika, 
Számlarend, 
Ügyrend 

N.É. N.É. 
Felelős:  
költségvetési 
előadó 

N.É. N.É. 
mint az 1. 
pontban 

Ellenőrzés: 
költségvetés
i szerv 
vezetője   

N.É. N.É. N.É. N.É. 



 

 

Sor- 
szám 

Tevékenység / feladat 
Jogszabályi 

alap 
Előkészítés 

Keletkező  
dokumentum 

Felelős /  
kötelezettség-

vállaló 

Kötelezettségv
állalás  

ellenjegyzése 

Teljesítés 
szakmai 

igazolása 
Határidő 

Ellenőrzés/ 
érvényesíté

s 

Utalványozá
s 

Utalványozás 
ellenjegyzése 

Pénzügyi  
teljesítés 

Könyvvezetésben 
való megjelenés 

9. 
A költségvetési szerv beszámoló 
jelentés jóváhagyása 

Sztv,  
Áhsz,  
PM 
tájékoztató,  
Felügyeleti 
szervi 
intézkedés, 
Számviteli 
politika, 
Számlarend, 
Ügyrend 

N.É. 

felügyeleti 
szervtől kapott 
jóváhagyó 
dokumentum 

Felelős:  
költségvetési 
előadó 

N.É. N.É. 
mint az 1. 
pontban 

Ellenőrzés: 
költségvetés
i szerv 
vezetője  

N.É. N.É. N.É. N.É. 

♣♣♣♣ Csak önkormányzati költségvetési szervek   részére! 



 

 

IV.2. 

Zárszámadási rendelet készítése, jóváhagyása
♣♣♣♣ 

 
 

Sor- 
szám 

Tevékenység / feladat 
Jogszabályi 

alap 
Előkészítés 

Keletkező  
dokumentum 

Felelős/  
kötelezettségv

állaló 

Kötelezettségv
állalás  

ellenjegyzése 

Teljesítés 
szakmai 

igazolása 
Határidő 

Ellenőrzés/ 
érvényesíté

s 

Utalványozá
s 

Utalványozás 
ellenjegyzése 

Pénzügyi  
teljesítés 

Könyvvezetésben 
való megjelenés 

1. 
Zárszámadási rendelettervezet 
elkészítése 

Ötv., 
Áht.,  
Ámr., 
PM 
tájékoztató 

Az Ámr. 36. § (1) bekezdés és 
az Áht. által előírt számszaki- és 
szöveges rész elkészítése 

Költségvetési 
rendelet-
tervezet 

Felelős: 
költségvetési 
előadó 

N.É. N.É. 

A választás 
után az 
alakuló ülést 
követő  
4 hónapon 
belül 

Ellenőrzés: 
jegyző 

N.É. N.É. N.É. N.É. 

2. 

Zárszámadási rendelettervezet 
megküldése a helyi nemzetiségi 
önkormányzat elnökének, 
bizottságoknak  

Ötv,  
Áht.,  
Ámr., 
SZMSZ 

A rendelettervezet meg-küldése 
A bizottságok 
írásos 
véleménye 

Felelős: 
jegyző 

N.É. N.É. 

Az SZMSZ 
által meg-
határozott 
időpontban 

Ellenőrzés:  N.É. N.É. N.É. N.É. 

3. 

Költségvetési rendelettervezet 
képviselő-testület elé történő 
terjesztése a bizottságok 
véleményeivel együtt 

Ötv,  
Áht.,  
Ámr., 
SZMSZ 

Meghívó kiküldése 
Meghívó és 
rendelet-
tervezet 

Felelős: 
 

N.É. N.É. 

Az Áht. és 
az SZMSZ 
által meg-
határozott 
időpontban 

N.É. N.É. N.É. N.É. N.É. 

4. 
Zárszámadási rendelettervezet 
képviselő-testület elé történő 
beterjesztése 

mint az  
1. pont 

Az éves munkaterv alapján 
Zárszámadási 
rendelettervezet 

Felelős: 
 

N.É. N.É. 

A választás 
után az 
alakuló ülést 
követő  
6 hónapon 
belül 

N.É. N.É. N.É. N.É. N.É. 

♣♣♣♣ Csak önkormányzatok részére!
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11.számú függelék 
 
 

Közérdekű adatok szabályzata 
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A KÖZÉRDEK Ű ADATOK MEGISMERÉSÉRE IRÁNYULÓ KÉRELMEK 
INTÉZÉSÉNEK ÉS A KÖTELEZ ŐEN KÖZZÉTEEND Ő ADATOK 
NYILVÁNOSSÁGRA HOZATALÁNAK  

SZABÁLYZATA 

Az Újhartyán Város Önkormányzata, ( továbbiakban Önkormányzat)  mint költségvetési 
szerv a közérdekű adatok megismerésére irányuló kérelmek intézésének és a kötelezően 
közzéteendő adatok nyilvánosságra hozatalának szabályait az elektronikus 
információszabadságról szóló 2005. évi XC. törvény (továbbiakban: Eitv.) 4. §-ának (3) 
bekezdése, az adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi 
LXIII. törvény (a továbbiakban: Avtv.) 20. §-ának (8) bekezdése, a közpénzek 
felhasználásával, a köztulajdon használatának nyilvánosságával, átláthatóbbá tételével és 
ellenőrzésének bővítésével összefüggő egyes törvények módosításáról szóló 2003. évi 
XXIV. törvényben (a továbbiakban: „üvegzseb”törvény), az államháztartás működési 
rendjéről szóló 292/2009. (XII. 19.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ámr.), a közérdekű 
adatok elektronikus közzétételére, az egységes közadatkereső rendszerre, a központi jegyzék 
adattartalmára, az adatintegrációra vonatkozó részletes szabályokról szóló 305/2005. (XII. 
25.) Korm. rendelet, a közzétételi listákon szereplő adatok közzétételéhez szükséges 
közzétételi mintákról szóló 18/2005. (XII. 27.) IHM rendelet (a továbbiakban: IHM 
rendelet) végrehajtása, valamint a gazdasági szervezet ügyrendjében foglaltak alapján a 
következők szerint határozom meg. 

I. 
ÁLTALÁNOS  RÉSZ 

 

1. A szabályzat célja 

A szabályzat célja, hogy az Önkormányzat meghatározza és elősegítse a közérdekű adatok 
megismerésére vonatkozó jog érvényesülését, a kérelem esetén követendő eljárás menetét, az 
ügyintézésben résztvevő személyeket, rögzítse az adatokat megismerni kívánó személy jogait 
és kötelezettségeit, valamint meghatározza az adatszolgáltatónak a jogait és kötelezettségeit. 
Meghatározza a honlapon közzétételre kerülő közérdekű és közérdekből nyilvános adatoknak 
és az adatszolgáltatásért felelősöknek körét, valamint a közzétételi eljárást. Ennek érdekében a 
szabályzat a www.ujhartyan.hu honlapon közzétételre kerül.  

1.1. A szabályzat hatálya 

A szabályzat  személyi hatálya kiterjed a Újhartyán Város Önkormányzata, továbbá a 
településen működő Német  nemzetiségi önkormányzatra  
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A szabályzat tárgyi hatálya kiterjed a közérdekű adatok, valamint a közérdekből nyilvános 
adatok teljes körére. 

2. Értelmező rendelkezések 

adatfelelős: az államháztartás valamely alrendszerébe tartozó azon szervezet, amely – 
tevékenységével,feladatellátásával kapcsolatban, illetve jogszabály alapján – előállítja a 
kötelezően közzéteendő közérdekű adatot és felelős annak tartalmáért, 
adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező 
szervezet, aki vagy amely az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre 
(beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az 
általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja, 
adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy 
a műveletek összessége, így például gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, 
megváltoztatása, felhasználása, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy 
összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további 
felhasználásának megakadályozása. Adatkezelésnek számít a fénykép-, hang- vagy 
képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- 
vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése is, 

adatközlő: az államháztartás valamely alrendszerébe tartozó azon szervezet, amely az 
adatfelelős által szolgáltatott adatokat külön törvényben vagy az Ámr-ben meghatározott 
módon közzéteszi, 

adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, 
függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az 
alkalmazás helyétől, 

adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem 
rendelkező szervezet, aki vagy amely az adatkezelő megbízásából - beleértve a jogszabály 
rendelkezése alapján történő megbízást is - személyes adatok feldolgozását végzi, 

adatmegsemmisítés: az adatok vagy az azokat tartalmazó adathordozó teljes fizikai 
megsemmisítése 

adattovábbítás: ha az adatot meghatározott harmadik személy számára hozzáférhetővé 
teszik, 

adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem 
lehetséges, 

adatzárolás: az adatok továbbításának, megismerésének, nyilvánosságra hozatalának, 
átalakításának, megváltoztatásának, megsemmisítésének, törlésének, összekapcsolásának 
vagy összehangolásának és felhasználásának véglegesen vagy meghatározott időre történő 
lehetetlenné tétele, 

általános közzétételi lista: a közfeladatot ellátó szervek által kötelezően közzéteendő 
közérdekű adatok köre, 
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bűnügyi személyes adat: a büntetőeljárás során vagy azt megelőzően a bűncselekménnyel 
vagy a büntetőeljárással összefüggésben, a büntetőeljárás lefolytatására, illetőleg a 
bűncselekmények felderítésére jogosult szerveknél, továbbá a büntetés-végrehajtás 
szervezeténél keletkezett, az érintettel kapcsolatba hozható, valamint a büntetett előéletre 
vonatkozó személyes adat, 

hozzájárulás: az érintett kívánságának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely 
megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá 
vonatkozó személyes adatok - teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő kezeléséhez, 

közérdekű adat: a kezelésében lévő, valamint a tevékenységére vonatkozó, a személyes adat 
fogalma alá nem eső, bármilyen módon vagy formában rögzített információ vagy ismeret, 
függetlenül kezelésének módjától, önálló vagy gyűjteményes jellegétől, 

közérdekből nyilvános adat: a közérdekű adat fogalma alá nem tartozó minden olyan adat, 
amelynek nyilvánosságra hozatalát vagy hozzáférhetővé tételét törvény közérdekből elrendeli, 

közzétételi egység: összefüggő tárgyú adatok – IHM rendelet által meghatározott – együttese, 
amely megjeleníthető különböző formátumú dokumentumban vagy adatbázisban, 

közzététel: közérdekű és közérdekből nyilvános adatoknak internetes honlapon, digitális 
formában, bárki számára, személyazonosítás nélkül, korlátozástól mentesen, díjmentesen 
történő hozzáférhetővé tétele, 

különös közzétételi lista: jogszabály által egyes ágazatokra, közfeladatot ellátó szervtípusra 
vonatkozóan meghatározott, kötelezően közzéteendő közérdekű adatok köre, 

különleges adat: 
a) a faji eredetre, a nemzeti és etnikai kisebbséghez tartozásra, a politikai véleményre vagy 

pártállásra, a vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, az érdek-képviseleti szervezeti 
tagságra, 

b) az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre, a szexuális életre vonatkozó adat, valamint a 
bűnügyi személyes adat, 

leíró adatok: a közzétételi egységek nyilvántartási adatai, amelyek az egységes 
közadatkereső rendszer működéséhez szükségesek, 

nyilvánosságra hozatal: ha az adatot bárki számára hozzáférhetővé teszik, 

szervezeti honlap: a szervezetre, dolgozókra, tevékenységre, működésre, valamint 
gazdálkodására vonatkozó közérdekű, valamint közérdekből nyilvános, kötelezően 
közzéteendő adatokat tartalmazó honlap, 

személyes adat: bármely meghatározott (azonosított vagy azonosítható) természetes 
személlyel (a továbbiakban: érintett) kapcsolatba hozható adat, az adatból levonható,az 
érintettre vonatkozó következtetés. A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi 
e minőségét, amíg kapcsolata az érintettel helyreállítható. A személy különösen akkor 
tekinthető azonosíthatónak, ha őt - közvetlenül vagy közvetve - név, azonosító jel, illetőleg 
egy vagy több, fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára 
jellemző tényező alapján azonosítani lehet, 
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tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, és az 
adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri, 

II. 
A KÖZÉRDEK Ű ADATOK MEGISMERÉSÉRE IRÁNYULÓ KÉRELMEK 

INTÉZÉSÉNEK RENDJE 

1. A közérdekű adat megismerésének szabályai 

A közérdekű adat megismerésére igényt kell benyújtani az Újhartyáni Polgármesteri Hivatala 
(2367 Újhartyán, Fő u. 21.) Az igény benyújtásával egyidejűleg kezdetét veszi az eljárás. A 
közérdekű adat megismerése iránti igényt szóban közölheti, illetve írásban bárki 
térítésmentesen benyújthatja függetlenül attól, hogy a kérelemben foglalt adatokat saját 
felhasználás vagy más személy, illetve szervezet részére történő továbbítás céljából igényli.  

Szóbeli igénybejelentést személyesen és telefonon lehet tenni a következő helyen és időben: 

Személyesen ügyfélfogadási időben: Hétfő 7.30-16.00 

      Szerda   7.30-16.00 

       Péntek 7.30-13.00 

Telefonon ügyfélfogadási időben : 

    29-372-133   Hivatal titkárság 

Írásbeli igénybejelentést a következő módokon lehet tenni: 

 Személyesen  ( 2367 Újhartyán, Fő u. 21.)  

 Postai úton  ( 2367 Újhartyán, Fő u. 21.) 

 Elektronikus úton ( ujhartyan@ujhartyan.hu) 

 Faxon: ( 29/372-025) 

Az igénylő kérheti: 

- közérdekű adatokkal kapcsolatos kérdéseinek megválaszolását,  

- közérdekű adatokat tartalmazó iratokba történő betekintést,  

- közérdekű adatokat tartalmazó iratokról történő másolat készítését.  

 

A közérdekű adatok szolgáltatásáért kijelölt, felelős szervezeti egységek és személyek listáját 
az 1. számú melléklet tartalmazza. 

Az Eitv által meghatározott általános közzétételi listát, az adatközlő megnevezésével a          
2. számú. melléklet tartalmazza három pontban (I. szervezeti, személyzeti adatok, II. 
tevékenységre, működésre vonatkozó adatok, III. gazdálkodási adatok). 
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2. A szóbeli tájékoztatás szabályai 

A közérdekű adatokkal kapcsolatban felmerült igényeket elsődlegesen írásban kell teljesíteni, 
az előterjesztett igényt akkor lehet szóban teljesíteni, amennyiben: 

a.) az igényelt adat a www.ujhartyan.hu honlapon vagy írásos formában az 
önkormányzat hirdetőtábláján, vagy helyi televízió képújságjában, (stb.) már 
nyilvánosságra került, és az így, az igénylőnek írásos formában is elérhető, 

b.)  amennyiben az igénylő szóban kéri a választ, 

c.) amennyiben az igény az Önkormányzat eljárására, az alkalmazott jogszabályokra 
vonatkozó általános tájékoztatással teljesíthető; 

d.) szóban azonnal teljesíthető és az igénylő számára kielégítő. 

A közérdekű adatok igénylésére vonatkozó, telefonon vagy személyesen feltett kérdéseket az 
érintett ügy ügyintézője – a megkeresés formájától függően – telefonon vagy személyesen 
azonnal köteles megválaszolni, amennyiben az ügy természete nem igényli az írásbeli 
tájékoztatást és az adatot kérelmező nem kéri a választ írásban vagy informatikai úton (cd, 
dvd) történő rögzítését. A személyesen vagy telefonon megválaszolt kérdésekről az ügyintéző 
köteles az ügy számát, tárgyát, az igényelt adatokat, az adatigénylés módját és idejét 
tartalmazó feljegyzést készíteni és azt az ügyiratban elhelyezni. Az adatigénylés tényét, illetve 
a feljegyzés tartalmát az Hivatal jegyzőjét 3. munkanapon belül tájékoztatni kell. A 
tájékoztatás tényét a feljegyzésen igazolni kell. 

Amennyiben a személyesen vagy telefonon előterjesztett megkeresés telefonon vagy szóbeli 
tájékoztatással nem teljesíthető az ügyintéző közli az igénylővel, továbbá tájékoztatja az 
írásos megkeresés módjairól és formájáról. Az ügyintéző feljegyzést készít a megkeresésről, 
melyről a Hivatal jegyzőjét 3. munkanapon belül tájékoztatni kell. A tájékoztatás tényét a 
feljegyzésen igazolni kell. 

2. Az írásbeli tájékoztatás szabályai 

Az adatkérő igényét írásban elsődlegesen az e célra rendszeresített igénybejelentő lap 
kitöltésével, vagy az általa írt tetszőleges formában nyújthatja be a Polgármesteri hivatalnak 
címezve. Az igénybejelentő lap a szabályzat 3. számú mellékletét képezi. A tetszőleges 
formában benyújtott kérelemnek tartalmaznia kell az igénybejelentő lapon szereplő 
információkat. 

A jegyző a beérkezett igénylőlap alapján írásban kijelöli az adatszolgáltatásra kötelezett 
személyt/szervezeti egységet. 

Az igénybejelentő lap a polgármesteri hivatal bármely szervezeti egységénél igényelhető, 
valamint a www.ujhartyán.hu honlapról is letölthető. 

A benyújtott igényeket, adatokat az adatszolgáltatásra kötelezett köztisztviselő 10. napon 
belül teljesíti, és átadja a jegyző/szervezeti egység vezetője részére, aki az adatok 
felülvizsgálatát követően 5. napon belül írásban tájékoztatja a kérelmezőt. 
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A közérdekű adat megismerésére irányuló igényeket elektronikus úton ujhartyan@ 
ujhartyan.hu e-mail címre lehet benyújtani. A polgármesteri hivatal minden dolgozója köteles 
bármely más e-mail címére érkezett igényt ezen e-mail címre továbbítani. Az elektronikus 
úton beérkezett kérelmeket papírra kell kinyomtatni és iktatni. 

 

3. Az igénybejelentés és annak teljesítésének általános szabályai 

A kérelmező igénylésében köteles az általa igényelt közérdekű adatot (adatokat) 
egyértelműen és konkrétan megjelölni. A nem egyértelmű, vagy nem kellően konkrét igényt a 
kérelmet benyújtónak pontosítás céljából vissza kell juttatni, melynek minősítéséért és 
elbírálásáért a jegyző a felelős. 

A közérdekű adat megismerése iránti igény előterjeszthető az igénylő anyanyelvén, vagy az 
általa értett más nyelven, az adatszolgáltatást azonban magyar nyelven kell teljesíteni. Az 
adatszolgáltatás teljesítése nem tagadható meg azért, mert a nem magyar anyanyelvű igénylő 
az igényét anyanyelvén vagy az általa értett más nyelven fogalmazza meg. 

Amennyiben a közérdekű adatot tartalmazó dokumentum az igénylő által meg nem ismerhető 
adatot is tartalmaz, a másolaton a meg nem ismerhető adatot felismerhetetlenné kell tenni 
(kitakarással, áthúzással). 

Az adatigénylésnek közérthető formában és - amennyiben az aránytalan költséggel nem jár - 
az igénylő által kívánt technikai eszközzel, illetve módon kell eleget tenni. Az adatigénylést 
nem lehet elutasítani arra való hivatkozással, hogy annak közérthető formában nem lehet 
eleget tenni. 

Az Adatkezelő a közérdekű adatot tartalmazó adatbázisról történő másolat készítéséért - 
legfeljebb az azzal kapcsolatban felmerült költség mértékéig terjedően - költségtérítést állapít 
meg, amely megállapításának szabályait a 4. számú melléklet tartalmazza. A költségvetési 
évre megállapított díjakat évente február 15.-ig felül kell vizsgálni, ennek elvégzéséért jegyző 
a felelős. A fizetendő költségtérítés összegét az igénylő kérésére előre közölni kell. 

Az igénylőt nyilatkoztatni kell annak érdekében, hogy a költségek megismerése után 
fenntartja vagy módosítja-e az igényét. Amennyiben az igénylő a költségek megtérítését nem 
vállalja közölni kell, hogy az igényelt adatokról csak olyan formában és módon kaphat 
tájékoztatást, ami nem okoz meg nem térülő költségeket. Amennyiben az igénylő vállalja a 
költségek megtérítését, annak összegéről az adatszolgáltató számlát állít ki és adatok 
átadásával egyidejűleg átadja. 

Az adatszolgáltatási igényt el kell utasítani abban az esetben, amennyiben a kért adatok nem 
közérdekű adatok. Az igény teljesítésének megtagadásáról, annak indokaival együtt, 8 napon 
belül írásban vagy elektronikus úton értesíteni kell az igénylőt. A közérdekű adat 
megismerése iránti igény teljesítésének megtagadása esetén a válasznak a bírósági 
jogorvoslatra vonatkozó tájékoztatást – beleértve az eljáró bíróság megnevezését, valamint a 
per illetékmentes voltát – is tartalmaznia kell. Amennyiben az igényelt adatot nem a 
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polgármesteri hivatalban kezelik, akkor erről a jegyző  8 naptári napon belül tájékoztatja az 
igénylőt. 

Ha az igénylő által kért módon nem teljesíthető az adatszolgáltatás, az igénylőt fel kell kérni – 
kapcsolatfelvételt követően – a hiányzó adatok vonatkozásában nyilatkozattételre. 
Amennyiben az igénylő nem tudja a kért adatokat pontosan megjelölni, az adatközlésre 
kijelölt dolgozó köteles abban segítséget nyújtani. Ennek tényét feljegyzésben kell rögzíteni 
és a jegyzőt tájékoztatni. Amennyiben az igénylő a felhívásban megadott határidőn belül nem 
nyilatkozik a rendelkezésére álló adatok alapján kell teljesíti az igényt. 

4. A jogorvoslat szabályai a közérdekű adatok teljesítésével kapcsolatban 

Amennyiben az igénylő közérdekű adatra vonatkozó igényét a polgármesteri hivatal nem 
teljesíti, az igénylő a bírósághoz fordulhat az Avtv. 21. §-ában foglalt eljárási rendnek 
megfelelően. 

A megtagadás jogszerűségét és megalapozottságát az Adatkezelő köteles bizonyítani. 

III. 
A KÖTELEZ ŐEN KÖZZÉTEEND Ő ADATOK NYILVÁNOSSÁGRA 

HOZATALÁNAK RENDJE 

1. A közérdekű adatok nyilvánossága 

A polgármesteri hivatal feladatkörébe tartozó ügyekben a közvélemény pontos és gyors 
tájékoztatásának biztosítása és kötelezettségének teljesítése a jegyző feladata. Ennek 
érdekében rendszeres közzététellel, tájékoztatással hozzáférhetővé teszi a tevékenységével 
kapcsolatos legfontosabb adatokat.  

A polgármesteri hivatal tájékoztatási kötelezettsége az IHM rendelet figyelembe vétele 
mellett kiterjed különösen:  

- hatáskörére, illetékességére, 

- szervezeti felépítésére, 

- szakmai tevékenységére, 

- eredményességének értékelésére, 

- birtokában lévő adatfajtákra, 

- gazdálkodására vonatkozó adatokra. 

Ezen adatokat honlapnak folyamatosan frissítve tartalmaznia kell. 

Az adatközlőnek gondoskodni kell: 

a) a közzétételi listákon szereplő adatok előállításáról és határidőre történő 
megküldéséről az adatközlőnek, 

b) a közzétételre kerülő adatok pontosságáról, szakszerűségéről és aktualitásáról 
közzététel előtt és után, 
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c)   a helyesbített vagy frissített adatok továbbításáról az adatközlőnek, 
A szervezeti egységek vezetői a felelősségi körükbe tartozó adatok közzétételével kapcsolatos 
meghatározott feladatokat a szervezeti egységen belül kijelölt felelős személyek útján is 
elláthatják.  

A közérdekű adatokat Újhartyán Város Önkormányzata honlapján a www.ujhartyan.hu 
honlapon kell közzétenni. A közzétételről a jegyző a kijelölt adatfelelős személy útján 
gondoskodik. Az adat frissítéseket az adatban bekövetkezett változást követő 8 napon belül el 
kell végezni. 

A polgármesteri hivatal honlapja működésének biztosításáért, az adatközlő feladatainak 
ellátásáért az igazgatási ügyintéző a felelős, aki gondoskodik: 

a) a honlap közérdekű adatok közzétételére alkalmassá tételéről, adatstruktúrájának, 
formájának kialakításáról, folyamatos üzemeltetéséről, az esetleges üzemzavar 
elhárításáról,  

b) a hozzá megküldött adatoknak a honlapon történő közzétételéről, folyamatos 
elérhetőségéről, frissítéséről és arról, hogy egyértelmű legyen, az egyes közzétett 
közérdekű adat melyik hivatali egységtől származik, illetve melyikre vonatkozik, 

c) a közzétett adatok hitelességéről (az adatfelelős által közlésre átadott adatokkal való 
egyezőségéről), 

d) az adatállomány (megsemmisítés, adatvesztés, illetéktelen hozzáférés, törlés, 
módosítás elleni) védelméről, biztonsági mentéséről,  

e) az adatok közzétételének, helyesbítésének, frissítésének vagy eltávolításának 
naplózásáról, a naplóadatok mentéséről, 

f) az adatfelelősök elérhetőségi adatainak és a közzétételi egységek adatainak 
nyilvántartásáról és a továbbított adatok rendszeres frissítéséről. 

Bárki számára hozzáférhető, nyilvános adat: az önkormányzat, illetve a polgármesteri hivatal 
hatáskörében eljáró személyek neve, beosztása, illetve besorolása és munkaköre.  

A Polgármesteri hivatalnak lehetővé kell tennie, hogy a kezelésében lévő közérdekű adatot 
bárki megismerhesse, kivéve, ha az adat szolgálati titok, minősített adat, vagy a közérdekű 
adatok nyilvánosságához való jogot törvény korlátozza. A közérdekű adatok megismerésével 
és nyilvánosságával összefüggésben az üzleti titok megismerésére a Polgári 
Törvénykönyvben foglaltak az irányadók. A közérdekű adatok nyilvánosságát korlátozhatja 
(Avtv. 19. § (7) bekezdése), továbbá az Európai Unió jogszabálya, az Európai Unió jelentős 
pénzügyi-gazdaságpolitikai érdekére tekintettel, beleértve a monetáris, a költségvetési és az 
adópolitikai érdeket is. 

2. A nem nyilvános adat 

Az Önkormányzat és végrehajtó szerve feladat- és hatáskörébe tartozó döntés meghozatalára 
irányuló eljárás során készített vagy rögzített, a döntés megalapozását szolgáló adat a 
keletkezésétől számított tíz évig nem nyilvános. Jogszabály ennél rövidebb időt is 
meghatározhat. A hivatkozott adatok megismerését a jegyző (az adat keletkezésétől számított 
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tíz éven belül) akkor engedélyezheti, ha az igény olyan döntés meghozatalával kapcsolatos 
adat, mely vonatkozásában a szerv köteles elősegíteni és biztosítani a közvélemény 
tájékoztatását. A megismerésére irányuló igényt el kell utasítani akkor, ha az adat 
megismerése a szerv törvényes működési rendjét, vagy feladat- és hatáskörének illetéktelen 
külső befolyástól mentes ellátását (így különösen az adatot keletkeztető álláspontjának a 
döntések előkészítése során történő szabad kifejtését) veszélyeztetné.  

3. A közzétételi eljárás szabályai 

Az adatfelelős a közzéteendő adatokat az adatközlővel egyeztetetve elektronikus úton vagy 
elektronikus adathordozón, közzétételre alkalmas (Word (doc), rtf, Excel (xls), kép (jpg) vagy 
PDF) formátumban eljuttatja az adatközlőhöz vagy közvetlenül az adatbázisba rögzíti. A 
felhasználó által kitöltendő nyomtatványokat, űrlapokat az adatfelelős letölthető, 
szerkeszthető formátumban küldi meg adatközlőnek, illetve ilyen formátumban teszi közzé. 

Az adatfelelős minden esetben ellenőrzi az adatközlőhöz eljuttatott és a közzétett adatok 
egyezőségét. 

Az adatközlő ellenőrzi az átadott adatok formátum, külalak, megjelenés szerinti alkalmasságát 
a közlésre. Alkalmatlanság esetén, a hiányosság kiküszöböléséig, nem tesz eleget a 
közzétételnek. 

Az adatközlő a kapott adatokat közzéteszi és gondoskodik az adat közzétételével, 
helyesbítésével, frissítésével vagy eltávolításával kapcsolatos eseménynek, időpontnak, 
valamint az adatfelelős és az adatközlő személy nevének naplózásáról. 

Az adatközlő gondoskodik a naplózott adatállomány megsemmisítés, illetéktelen személy 
általi módosítás, az egyes bejegyzések törlése vagy a bejegyzések sorrendjének 
megváltoztatása elleni védelméről, biztosítja, hogy a napló tartalmához csak arra feljogosított 
személyek férhessenek hozzá, a naplóról biztonsági másolatot készít. 

4. A közérdekű adatok helyesbítése, frissítése és eltávolítása 

Az Önkormányzat honlapján szereplő közérdekű adatok helyesbítéséért, frissítéséért az 
adatszolgáltatásért igazgatási előadó az (adatfelelős) a felelős. 

A közzétett adatok pontatlanná, tévessé vagy időszerűtlenné válása, illetve ilyen adatok 
feltárása esetén az adatfelelős előállítja a helyesbített vagy frissített közérdekű adatokat 
tartalmazó, külön jogszabályban meghatározott közzétételi egységeket, és azokat közzététel 
végett átadja az adatközlőnek. 

A közzétett adat eltávolításának szükségességéről az adatfelelős is értesítheti az adatközlőt, 
aki az eltávolítás iránt a megjelölt időpontban, ennek hiányában haladéktalanul intézkedik. 

A honlapon szereplő közérdekű adatok helyesbítése és frissítése során utalni kell a változásra, 
valamint a korábbi adat elérhetőségére. 

A közérdekű adatok közzétételével, helyesbítésével, frissítésével vagy eltávolításával 
kapcsolatban naplózni kell a bekövetkező esemény dátumát és időpontját, valamint az azt 
kezdeményező felhasználó nevét. 
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A honlapon szereplő közérdekű adatok a honlapról közzétételtől számított egy évig a 
honlapról nem távolíthatók el. A közzétételi egység honlapról történő eltávolításának 
időpontjára, illetve előző állapota archiválásának (honlapon tartásának) időtartamára a 
szabályzat 2. számú mellékletében előírtak az irányadók az alábbiak szerint: 

– amennyiben a közzétételi lista az adat előző állapotának archívumban tartását írja 
elő, az adat frissítése esetén annak elérhetővé tétele a megőrzési idő elteltéig nem 
szüntethető meg, az adatváltozás (frissítés) tényét, idejét, az új állapot 
fellelhetőségét, az archívumban elérhető adat elavulását egyértelműen fel kell 
tüntetni, 

– téves vagy pontatlan adat nem tehető elérhetővé sem a honlapon, 

– a frissített adat új állapota mellett fel kell tüntetni a frissítés tényét és idejét, illetve 
az adat előző állapotának archív állományban való elérhetőségét. 

IV. 
EGYÉB RENDELKEZÉSEK 

A jegyző rendszeresen ellenőrzi a szabályzatban foglaltak teljesítését, a közérdekű adatok 
megismerésére irányuló igényekről és az Eitv. végrehajtásával összefüggő kötelezettségek 
teljesítéséről évente február 15.- ig beszámol a Képviselő-testület felé. A beszámoló 
alátámasztását szolgáló információkat a szervezeti egységek vezetői február 1.-ig a jegyző 
rendelkezésére bocsátják. A beszámoló adattartalma kiterjed az adatigénylések megjelölésére, 
az adatszolgáltatás formája és az igénylők által megtérített költség összegére. 

A belső szervezeti egységek vezetői a tárgyévet követő január 15.-ig írásban jelentést 
készítenek a jegyző részére a teljesített, illetve elutasított igényekről. Az Avtv. 20. §. (9) 
bekezdésének megfelelően a jegyző évente január 31. –ig értesíti az adatvédelmi biztost az 
elutasított igényekről, valamint az elutasítások indokairól. 
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IV. 
ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 

A szabályzat kihirdetése napján lép hatályba.  

Az Hivatal jegyzőjének kell gondoskodni, hogy a szabályzatban foglalt előírásokat az érintett 
munkatársak megismerjék, annak tényét a szabályzat 5. számú mellékletében szereplő 
megismerési nyilatkozaton aláírásukkal igazolják a hatálybalépés napjával egyidejűleg. 

Az érintett dolgozók munkaköri leírásában szerepeltetni kell a szabályzatban nevesített 
felelősségi, hatás és jogköröket, melyek elkészítéséért a jegyző és a munkaügyi előadó a 
felelős. 

 

A szabályzat kiadásra került és megtalálható:  

1) irattár 

2) jegyző 

3) gazdálkodási előadó 

4) stb. 

Kelt, Újhartyán, 2011 év április hó 14. nap 

………………………………………….. 
             jegyző (körjegyző, intézményvezető) 

 
 

1.számú melléklet 
 

A közérdekű adatok szolgáltatására kijelölt személyek 

Jegyző   Göndörné Frajka Gabriella   29-372-133 

Pénzügyi osztály  Tóth Anikó  29-573-550 

Adóosztály  Jurik Pálné   29-573-551 

Szociális osztály             Rutterschmidt Zoltánné 29-372-133 

Igazgatási osztály            Kovács Edit Erika     29-372-133 

Hatósági osztály              Rutterschmidné Balogh Ágnes  29-372-133 

Anyakönyv népesség nyilvántartás Lauter Ágnes Dóra  29-372-133 
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2. számú melléklet 
ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA  

I. Szervezeti, személyzeti adatok 

   Adat  Frissítés/felelős  Megőrzés 

 1.  A közfeladatot ellátó szerv hivatalos neve, székhelye, postai 
címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme, 
honlapja, ügyfélszolgálatának elérhetőségei 

 A változásokat követően 
azonnal 

 Az előző állapot törlendő 

 2.  A közfeladatot ellátó szerv szervezeti felépítése szervezeti 
egységek megjelölésével, az egyes szervezeti egységek 
feladatai 

 A változásokat követően 
azonnal 

 Az előző állapot törlendő 

 3.  A közfeladatot ellátó szerv vezetőinek és az egyes szervezeti 
egységek vezetőinek neve, beosztása, elérhetősége (telefon- 
és telefaxszáma, elektronikus levélcím) 

 A változásokat követően 
azonnal 

 Az előző állapot törlendő 

 4.  A szervezeten belül illetékes ügyfélkapcsolati vezető neve és 
az ügyfélfogadási rend 

 A változásokat követően 
azonnal 

 Az előző állapot törlendő 

 5.  Testületi szerv esetén a testület létszáma, összetétele, 
tagjainak neve, beosztása, elérhetősége 

 A változásokat követően 
azonnal 

 Az előző állapot törlendő 

 6.  A közfeladatot ellátó szerv irányítása, felügyelete vagy 
ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más 
közfeladatot ellátó szervek megnevezése, és 1. pontban 
meghatározott adatai 

 A változásokat követően 
azonnal 

 Az előző állapot 1 évig 
archívumban tartásával 

 7.  A közfeladatot ellátó szerv többségi tulajdonában álló, illetve 
részvételével működő gazdálkodó szervezet [Ptk. 685. § c) 
pont] neve, székhelye, elérhetősége, tevékenységi köre, 
képviselőjének neve, a közfeladatot ellátó szerv 
részesedésének mértéke 

 A változásokat követően 
azonnal 

 Az előző állapot 1 évig 
archívumban tartásával 

 8.  A közfeladatot ellátó szerv által alapított közalapítványok 
neve, székhelye, alapító okirata, kezelő szervének tagjai 

 A változásokat követően 
azonnal 

 Az előző állapot 1 évig 
archívumban tartásával 

 8/A.  A közfeladatot ellátó szerv által alapított költségvetési szerv 
neve, székhelye, a költségvetési szervet alapító jogszabály 
megjelölése, illetve az azt alapító határozat, a költségvetési 
szerv alapító okirata, vezetője, honlapjának elérhetősége 

 A változásokat követően 
azonnal 

 Az előző állapot 1 évig 
archívumban tartásával 

 9.  A közfeladatot ellátó szerv által alapított lapok neve, a 
szerkesztőség és kiadó neve és címe, valamint a főszerkesztő 
neve 

 A változásokat követően 
azonnal 

 Az előző állapot 1 évig 
archívumban tartásával 

 10.  A közfeladatot ellátó szerv felettes, illetve felügyeleti 
szervének, ennek hiányában a közfeladatot ellátó szerv felett 
törvényességi ellenőrzést gyakorló szerv 1. pontban 
meghatározott adatai 

 A változásokat követően 
azonnal 

 Az előző állapot 1 évig 
archívumban tartásával 

II. Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok 

   Adat  Frissítés  Megőrzés 

 1.  A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét és 
alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó alapvető 
jogszabályok, állami irányítás egyéb jogi eszközei, valamint a 
szervezeti és működési szabályzat vagy ügyrend hatályos és 

 A változásokat követően 
azonnal 

 Az előző állapot 1 évig 
archívumban tartásával 
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teljes szövege 

 2.  Az országos illetékességű szervek, valamint a Kormány 
általános hatáskörű területi államigazgatási szerve esetében a 
közfeladatot ellátó szerv feladatáról, tevékenységéről szóló 
tájékoztató magyar és angol nyelven 

 Negyedévente  Az előző állapot törlendő 

 3.  A helyi önkormányzat önként vállalt feladatai  Negyedévente  Az előző állapot 1 évig 
archívumban tartásával 

 4.  Államigazgatási, önkormányzati, és egyéb hatósági 
ügyekben ügycsoportonként (ügytípusonként) és 
eljárástípusonként a hatáskörrel rendelkező szerv 
megnevezése, hatáskör gyakorlásának átruházása esetén a 
ténylegesen eljáró szerv megnevezése, illetékességi területe, 
az ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok, 
eljárási illetékek (igazgatási szolgáltatási díjak) 
meghatározása, alapvető eljárási szabályok, az eljárást 
megindító irat benyújtásának módja (helye, ideje), 
ügyfélfogadás ideje, az ügyek intézését segítő útmutatók, az 
ügymenetre vonatkozó tájékoztatás és az ügyintézéshez 
használt letölthető formanyomtatványok 

 A változásokat követően 
azonnal 

 Az előző állapot törlendő 

 5.  A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy 
költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások 
megnevezése, tartalma, a közszolgáltatások igénybevételének 
rendje, a közszolgáltatásért fizetendő díj mértéke, az abból 
adott kedvezmények 

 A változásokat követően 
azonnal 

 Az előző állapot 1 évig 
archívumban tartásával 

 6.  A közfeladatot ellátó szerv által fenntartott adatbázisok, 
illetve nyilvántartások jegyzéke, az adatvédelmi 
nyilvántartásba bejelentendő nyilvántartásoknak az Avtv. 28. 
§-a szerinti azonosító adatai; a közfeladatot ellátó szerv által - 
alaptevékenysége keretében - gyűjtött és feldolgozott adatok 
fajtái, a hozzáférés módja, a másolatkészítés költségei 

 A változásokat követően 
azonnal 

 Az előző állapot 1 évig 
archívumban tartásával 

 7.  A közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványainak címe, 
témája, a hozzáférés módja, a kiadvány ingyenessége, illetve 
a költségtérítés mértéke 

 Negyedévente  Az előző állapot 1 évig 
archívumban tartásával 

 8.  A testületi szerv döntései előkészítésének rendje, az 
állampolgári közreműködés (véleményezés) módja, eljárási 
szabályai, a testületi szerv üléseinek helye, ideje, továbbá 
nyilvánossága, döntései, ülésének jegyzőkönyvei, illetve 
összefoglalói; a testületi szerv szavazásának adatai, ha ezt 
jogszabály nem korlátozza 

 A változásokat követően 
azonnal 

 Az előző állapot 1 évig 
archívumban tartásával 

 9.  Az e törvény alapján közzéteendő jogszabálytervezetek és 
kapcsolódó dokumentumok; a helyi önkormányzat képviselő-
testületének nyilvános ülésére benyújtott előterjesztések a 
benyújtás időpontjától 

 E törvény eltérő 
rendelkezése hiányában a 
benyújtás időpontját 
követően azonnal 

 Az előző állapot 1 évig 
archívumban tartásával 

 10.  A közfeladatot ellátó szerv által kiírt pályázatok szakmai 
leírása, azok eredményei és indokolásuk 

 Folyamatosan  Az előző állapot 1 évig 
archívumban tartásával 

 11.  A közfeladatot ellátó szervnél végzett alaptevékenységgel 
kapcsolatos vizsgálatok, ellenőrzések nyilvános 
megállapításai 

 A vizsgálatról szóló 
jelentés megismerését 
követően haladéktalanul 

 Az előző állapot 1 évig 
archívumban tartásával 

 12.  A közfeladatot ellátó szerv feladatellátásának 
teljesítményére, kapacitásának jellemzésére, hatékonyságának 
és teljesítményének mérésére szolgáló mutatók és értékük, 

 Negyedévente  Az előző állapot 1 évig 
archívumban tartásával 
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időbeli változásuk 

 13.  A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények 
intézésének rendje, az illetékes szervezeti egység neve, 
elérhetősége, s ahol kijelölésre kerül, az adatvédelmi felelős, 
vagy az információs jogokkal foglalkozó személy neve 

 Negyedévente  Az előző állapot törlendő 

 14.  A közfeladatot ellátó szerv tevékenységére vonatkozó, 
jogszabályon alapuló statisztikai adatgyűjtés eredményei, 
időbeli változásuk 

 Negyedévente  Az előző állapot 1 évig 
archívumban tartásával 

 15.  A közérdekű adatokkal kapcsolatos kötelező statisztikai 
adatszolgáltatás adott szervre vonatkozó adatai 

 Negyedévente  Az előző állapot 1 évig 
archívumban tartásával 

 16.  Azon közérdekű adatok hasznosítására irányuló szerződések 
listája, amelyekben a közfeladatot ellátó szerv az egyik 
szerződő fél 

 Negyedévente  Az előző állapot 1 évig 
archívumban tartásával 

 17.  A közfeladatot ellátó szerv kezelésében lévő közérdekű 
adatok felhasználására, hasznosítására vonatkozó általános 
szerződési feltételek 

 A változásokat követően 
azonnal 

 Az előző állapot 1 évig 
archívumban tartásával 

 18.  A közfeladatot ellátó szervre vonatkozó különös és egyedi 
közzétételi lista 

 A változásokat követően 
azonnal 

 Az előző állapot törlendő 

III. Gazdálkodási adatok 

   Adat  Frissítés  Megőrzés 

 1.  A közfeladatot ellátó szerv éves (elemi) költségvetése, 
számviteli törvény szerinti beszámolója; a költségvetés 
végrehajtásáról - a külön jogszabályban meghatározott módon 
és gyakorisággal - készített beszámolók 

 A változásokat követően 
azonnal 

 A külön jogszabályban 
meghatározott ideig, de 
legalább 5 évig 
archívumban tartásával 

 2.  A közfeladatot ellátó szervnél foglalkoztatottak létszámára és 
személyi juttatásaira vonatkozó összesített adatok, illetve 
összesítve a vezetők és vezető tisztségviselők illetménye, 
munkabére, és rendszeres juttatásai, valamint költségtérítése, 
az egyéb alkalmazottaknak nyújtott juttatások fajtája és 
mértéke összesítve 

 Negyedévente  A külön jogszabályban 
meghatározott ideig, de 
legalább 1 évig 
archívumban tartásával 

 3.  A közfeladatot ellátó szerv költségvetéséből nyújtott, nem 
normatív, céljellegű, működési és fejlesztési támogatások 
kedvezményezettjeinek nevére, a támogatás céljára, 
összegére, továbbá a támogatási program megvalósítási 
helyére vonatkozó adatok 

 A döntés meghozatalát 
követő hatvanadik napig 

 A külön jogszabályban 
meghatározott ideig, de 
legalább 1 évig 
archívumban tartásával 

 4.  Az államháztartás pénzeszközei felhasználásával, az 
államháztartáshoz tartozó vagyonnal történő gazdálkodással 
összefüggő - a külön jogszabályban meghatározott értékű - 
árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás 
megrendelésre, vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, 
vagyon vagy vagyoni értékű jog átadására, valamint 
koncesszióba adásra vonatkozó szerződések megnevezése 
(típusa), tárgya, a szerződést kötő felek neve, a szerződés 
értéke, határozott időre kötött szerződés esetében annak 
időtartama 

 A döntés meghozatalát 
követő hatvanadik napig 

 A külön jogszabályban 
meghatározott ideig, de 
legalább 1 évig 
archívumban tartásával 

 5.  A koncesszióról szóló törvényben meghatározott nyilvános 
adatok (pályázati kiírások, pályázók adatai, az elbírálásról 
készített emlékeztetők, pályázat eredménye) 

 Negyedévente  A külön jogszabályban 
meghatározott ideig, de 
legalább 1 évig 
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archívumban tartásával 
 

 6.  A közfeladatot ellátó szerv által nem alapfeladatai ellátására 
(így különösen társadalmi szervezet támogatására, 
foglalkoztatottai szakmai és munkavállalói érdek-képviseleti 
szervei számára, foglalkoztatottjai, ellátottjai oktatási, 
kulturális, szociális és sporttevékenységet segítő szervezet 
támogatására, alapítványok által ellátott feladatokkal 
összefüggő kifizetésre) fordított, ötmillió forintot meghaladó 
kifizetések 

 Negyedévente  A külön jogszabályban 
meghatározott ideig, de 
legalább 1 évig 
archívumban tartásával 

 
 
 
 
 
3. számú melléklet 
 
 

Közérdekű adat megismerésére irányuló igénybejelentés 

Az igénylő személy vagy szervezet neve: 
………………………………………………………………………………………………….. 
Az igényelt közérdekű adat(ok) konkrét megjelölése: 
………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………….. 
Az adatkérés időpontja: …………………………..…… 
Az adatkérés teljesítésének módja (a megfelelő szövegrész aláhúzandó): 
Az adatokról szóbeli tájékoztatást kérek  

Az adatokat megtekintésre kérem rendelkezésre bocsátani 

Az adatokról másolat készítését igényelem 

Nyilatkozat 

Alulírott ……………………………….(név) nyilatkozom, hogy az igényem teljesítése során 
a felmerülő költségeket az Önkormányzat részére (a megfelelő szövegrész aláhúzandó): 

Megtérítem    Nem térítem meg. 

A nyilatkozat aláírásával tudomásul veszem, hogy amennyiben a felmerülő költségeket nem 
vállalom az általam kért információkról csak olyan formában és módon kaphatok 
tájékoztatást, ami nem okoz meg nem térülő költséget a ……………..Önkormányzatnak. 
Tudomásul veszem, hogy az igény visszavonása esetén az adatok előállításával 
összefüggésben visszavonásig felmerült költségeket köteles vagyok megfizetni. 

Az elkészített másolatot (a megfelelő szövegrész aláhúzandó) 
személyesen,  
postai úton,  
e-mail címen keresztül veszem át. 
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Kérem biztosítani, a következő címen, illetőleg személyes átvételkor a következő elérési 
helyen kérek értesítést: 
Telefonszám: ……………………………………… 
Cím: ……………………………………………….. 
E-mail cím: ………………………………………... 
 
 
 
Kelt, ……201………………………………………….. 
 
 
       ………………………………….. 
 
        igénylő aláírása 
 
 
 
4.számú melléklet 
 
 
 
 

A közérdekű adatokról készített másolatért fizetendő költségtérítés mértéke 
2011. évben 

 
 

Adatközlés módja Díjtétel 
Fénymásolás A/4 20 /lap 
Fénymásolás A/3  30 /lap 
CD lemez 200 Ft/ lemez 
DVD lemez 300 Ft/ lemez 
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6. számú melléklet 

Megismerési nyilatkozat 

A szabályzatban foglaltakat megismertem. Tudomásul veszem, hogy az abban foglaltakat a 
munkavégzésem során köteles vagyok betartani. 
 

Név Beosztás Kelt Aláírás 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 


