Saj6kazai Polg6rmesteri Hivatal
Szervezeti 6s Mfikiid6si Szab6lyzata
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m6dja:

3. A Hivatal mfikiid6siteriilete
A Hivatal illet6kess6gi terrilete:

-

Saj6kaza Kozs6g kdzigazgatSsi tertilete.
A Hivatal mfikoddsi kore:
A Saj6kazai Nappali Szoci5lis Kozpont kdlts6gvet6si szerv p6nzUgyi-gazdas5gi feladatainak ellStSsa
tekintet6ben a kolts6gvet6si szerv ellSt6si tertilete,

'

4. A Hivatal jogSllSsa, gazd5lkodSsi besorol6sa, jelz6szSrmai

A Hivatal a i<6pvisel6-testiilet szerue,. cin6llo jogi szem6ly, amely a jogszabSlyokban vagy.az alapit6
okiratban meghatdrozott kozfeladatokat alaptev6kenysdgk6nt v6gzi'
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n Saii,tazai Folgdrmesteri Hivatal, mint rin*llcan rniikod6 ds gaxd*tkod6 kolts€Svetesis?ew, l6tja el
al{bbi 6nfilban miikodS kolEdryEtesi szervek tekintEt6ben az.ck gazddlkoddsl fefadatait a K0
l6treit,tt, a munkamegosztds 6s felel6ss6gv5llalds rendj€rdtsz6lo meq*llapodis alapjiinl
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Radv6nszky B6la
Napkoziotthonos Ovoda
Saj6kazai Nappali
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a

D6destapolcs5ny - M6lyinka - Saj6galg6c - Saj6ivSnka
Tov5bbS a T,Srsul{si MegSllapod6s alapj5n
Saj6kaza - Szuhak5ll6r- Vadna Uappali Szoci5lis Kozpont Int6:rm6nyfenntart6 TdrsulSs (torzskciny
szSm: 821870) p6nztigyi- gazd6lkod6si feladatait (munkaszerve;zeti feladatait) is'
A Hivatal az al6bbijelz6sz6mokat haszn6lja:

a, uAf-n5l nyilv5ntartott tozssz5rna: 349349
b, SzektorszSm: 1251

c. Megyek6d: 05

d,Telepi.ilesiitrpus:

94

e. KSH tertileti szdmjel: 0514313
f. KSll j5r6sk6d: 058 Kazincbarcikai j5r6s
g. ad6sz6m: 15349349-2-05

f, A l-livatal szdmlavezet6 hitelint6zete a Saj6volgye Takar6kszovetkezet
A hitelintdzet cime: 3700 Kazincbarcika Egressy B6ni
Telefonsz6ma: 48/510 - 500

it 39. szdnr

Fenti hitelint6zetn6l vezetett bankzdmla sz5ma 6s megnevez6se: Saj6kaza Kdzs6gi
kiiltsrigvet6si elszdmol5si szdm la 554002

1 1- 1 1

037 620

5. A Polg6rmesteri Hivatal jorg5ll6sa
polg6rmesteri Hivatal jog6ll6s5t az Mdtv., illetve a Saj6kiaza Kozs6g Onkorm6nyzat k6pvise
testglete a Szeruezeti6s Mtik6d6si Szab5lyzatdr6lsz6l6 6120L3. (Vil, 01,) rendelete hatdrozza meg.

A

A Polg6rmesteri Hivatal az 6llamh6ztartSsi torv6ny alapjdn kcilts6gvetdsi szerv, jogi
rendelkezik.

6, A

Polgirmesteri Hivatal feladat ellSt6st szolg6l6 vag'yon' a vagyon feletti
jogosultsSg

Alapit6skor a Polg6rmesteri Hivatal feladatelt*tasat szolgil6 vagyon az alapitd Onk
tulajdona. A Polgdrmesteri Hivatal mfikod6se sar*n keletkeaett vagyonnal koltsdqvetesi
vonatkoz6 szab6lyok szerint gazdSlkodik. Gazd6lkod6sa soriin figyelernbe kell venni a
rendelet, az dnkormdnyzati vagyonrendelet es egydb bels6 seabalyoaisok el6ir6sait.

7, A Polgitrmesteri Hivatal megsziintet6se

A polg6rmesteri Hivatal megszUntet6se az alapil6 jqga, A megszlintet6sr6l a szervezeti 6s mtlkod6si
szabdjyzatr6l sz6l6.rendelet6nek m6dosft5sdval, majd pedig hatdrozattal dont,

.

8, A PolgSrmesteii Hivatal hivatalos b6lyegz6i

A Ftivatal Sltal haszn6lt b6lyegz6kic5l nyilvSntartdst kell vezetni.
A nyilv6ntartSsnak tartalmaznia kell :

.
r
.
r
.

a sorsz5mot,
a b6lyegz6 lenyomatSt,
a b6lyegz6.kiad6s6nak napj6t,
a b6lyegz6t haszn5l6 szeruezeti egys6g nev6t,
a b6lyegz6t 6126, illet6leg a haszndlatra jogosult nev6t 6s az Stv6telt igazol6 al6[r6s5t.

A megszfint szerv vagy szeruezeti egys6g b6lyegz6it 6s az avult b6lyegzciket be kell vonni 6s meg
semmisiteni.
A b6lyegz6haszn5lattal kapcsolatos szab5lyok betart6sar6l a iegyz6 gondoskodik.
A Polg6rmesteri Hivatal hivatalos b6lyegzoinek lenyomatai az al6bbiak:
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10. A kiitelez6 szabSlyozisok

I

polg6rmebteri Hivatal jegyz6je felel6s a Polg5rmesteri llivatal kolts6gvet6si szervk6nt
-SOeTZOtt,
(ru. 31.) Kormdnyrendelet 13. S (2) bekezd6
mfikodiet6s€b6l fakad6

A

i

meghat6rozott bels6 szab5lyozdsok elk6szites66rt 6s rendszeres felillvizsg5latS6rt.

IL

Az ell5tand6 feladatok

1. Ell6tand6 alaptevEkenysEgek
A Polg6rmesteri Hivatal 6ltal6nos feladatai:
az cinkorm6nyzat mfikod6sevel, valamint

.
.

a polg5r:mester vagy a Jegyzo
el6k6szit6s6vel, 6s v6q
val6
hat6skor6be tar'[oz6 Ugyek d6nt6sre
kapcsolatos feladatok el l6t5sa,

kozremfikijd6s az onkorm6nyzatok egymds ktjzotti, valamint az 6llami
tort6n6 egyiittm fi kod6sdnek 6sszeha n 9o16s6ba rr.

A

polg6rmesteri Hivatal alaptev6kenys6g6nek kor6ben

a

k6vetkezS kormdnyzati funkci6kkal

tev6l<enys6geket l6tja el :

011130 0nkorm5nyzatok 6s iinkorm5nyzati hivatalok jogalkot6 6s 6ltaldnos igazgatdsi
011220 Ad6-, v6m- 6s jcived6ki igazgat5s
0f 3 21O Atfog6 tervezdsi 6s statisztikai'szolg5ltat5sok
016010 OrszSggy0lesi, onkorm6nyzati 6s eur6pai parlamenti k6pvisel6v6laszt6sokhoz kapcsol6d6
tev6kenys6gek
016020 Orszdgos 6s helyi n6pszavaz6ssal kapcsolatos tev6kenys6gek
016080 Kiemelt 6llami 6s onkorm6nyzati rendezv6nyek
lO 1150 Betegs6ggel ka pcsolatos p6nzbeli ellStasok, tdmogat5:;ok
1060 20 Lak6sfen nta rt6so k, la khat6ssa I 6sszefij996 e lStasa
I

2. VSllalkoz6si tev€kenys69

A Polg6r:mesteri Hivatal az alapii!6 okirat alapjSn vSllalkoz5si tev(ikenys6get nem folytat. Gazd5lkod6i
szeruezetben lulajdonosi (tags5gi, r6szv6nyes jogokat) nem gyakorol.

lII.

A'PolgSrmesteri Hivatal szervezeti fel6pit6se 6s
mfikiid6s6nek rendje

.

1. A hivatal szervezetifel6pif6se

A hivatal enged6lyezett l6tsz6mkerete 11 f6: 1 f6 polgSrmester, :[ 16 jegyz$,8 f6 koztisztvisel6 6s
f6 Murika $Srvdnykonyve hatalya al5 taroz6.dolgoz6 (hivatalseg6d)
A hivatal 6l6n a jegyz5 5ll.
A jegyz6nek alArendelve m[ikcidnek a kiivetkez6 szeryezeten

.
o
r
.
.

be[ili egyes munkakorok:

a p6nziigyi-ga2d5lkod5si csoport (4 f6),
ad6tigyi Ugyint6z6 (1 f6),
a szoci6lis tigyint6z6 (1 f6),
a gyermekv6delmi 6s anyakcinyvi tlgyint6z6 (1 f6),
titkdrs5gi i.igyint6z6 (1 f6),

1.1. A polg6rmester szerepe a Polg5rmesteri Hivatat miikbd6s6ben
A polgSrmester a Polgdrmesteri Hivatalt saj6t hatSskorben iriinyitja,
A polgdrrnester a hivatal ir6nyftds5val kapcsolatban:
a polgSrmester a hivatalt a kdpvisel6-testrilet dcint6sei figyelembe v6tel6vel ir6nyitja,
a jegyzl javaslatdnak figyelembev6tel6vel hatlrozza me€t a hivatal feladatait:
az OnkormSnyzati munka szeruezds6vel kapcsolai:ban,
az onkorm6nyzati tev6kenyseghez kdt6d6 dont6s; elSk6szit6ssel dsszefUgg6sben,
az 6nkormSnyzati dtint6sek v6grehajtas6val kapcsolatban.
a jqyz6 javaslatara el6terjeszt6st nyrijt be a k6pviselrj-testriletnek a Polgdrmesteri
.bels6 szeruezeti tagoz6dds6nak, l6tsz6mdnak, munktrendjdnek, valamint [i

.
.

:

o

rendJ6nek meghatSroz5s6 ra,
'I
A

polgdrmester'::

.

.
.

l

ellen6rzi, hogy

a

Polgdrmesteri Hivatal Szervezeti 6r; MUkdd6si Szab5lyzata, valamint

mfikod6s t6nyleges rendje az onkormdnyzati d6nt6snek rnegfelel-e.

a

hat6skor6be tartoz6 iigyekben szabllyozza

a

kiadnrdnyozds rendj6t, egyes tigyekben

kiadmSnyozSs teljes-, vagy r6sz jo95t a hivatql dolgoz6ira 6truh5zhatja,

gyakorolja a munk6ltat6ijogokat a jegyzl tekinteteben.

1.2. A jegyz6 Sltal ellStott feladat- 6s hat5skiiriik
A jegyzl f6bb feladat- 6s hataskore:
jegyz6 vezeti a polg6rmesterihivatalt,
dcint a jogszab5ly Sltal hataskor6be utalt 5llamigazgatdsi tigyekben,

.
o
r

a munk5ltat6i jogokat a polgdrmesteri hivatal, a kozos d
hivatal koztisztvisel6i 6s munkavdllal6i tekintet6ben, tov5bb6 gyakorolja az
munk5ht6i jogokat az aljegyzl tekintet6ben,

gyakorolja

. gondoskodik az tinkormSnyzat m[ikod6s6vel kapcsolatos feladatok ell6t6sd16l,
r 'tandcskozdsi joggal vesz r6szt a kepvisel6-testitlet, a k6pvisel6-testijlet bizol
i.il6s6n,
o jelZi a k6pvisel6-testiiletnek, a k6pvisel6-testtile,t szerv6nek 6s a polgSrmesternek,
a dont6siik, m0kcid6siik jogszab6 lys6rt6,
. 6vente beszdmol a k6pvisel6-testi.lletnek a hivatal tev6kenys6g6r6l,

2. Az egyes szervezeti egys6gek 6s munkakiiri5k l6tsz5ma, feladata
bels6 szabdlYzatokl
Az egyes munkak6r6k tekintet6ben a feladat-6s hat6skor gyakorl6sSnak m6dj6t a
utasitdsok, illetve a munkakori le(rds adja meg'

2.1. P6nziigyi'gazdSrlkod6si csoport
A szervezeti

.*pon

6ten

egys6g

a-fufo

- figyelembe vdve a hivatal enged6lyezett l6tszdmker*6t I 4 f6:
6ll, J; n*-* Tiryryl K$','.9ginli Y"'::ii lo'l'-'fyi:"l6T!;11#
",
gyakorl5s6

munkakortkh6z kapcsol6d6 r6slates feladats ds hat6skordk,, valamint

a

hat6sk6r

modjai a rrrunkakori leirdsban keriilnek r&zletezesre'
A szeruezeti egyq69 feladatai:
a ) kolts6gvet6si gazd6lkod5ssa I ka pcsolatos feladato.k:

;

pCsolatos teend6k,
5 kciltsfuvet6si
a
@ftsegvet6si koncepci6 cissze5lt itSsdval ka
6s szerkezeti ossze5lli'tasa
tartalmimegfelel6
a ftits6gvetdsi rendelet
jog
hat5lyos

be
asazd5lkod
ui 6u". z6rszSmad6si

a f6l6ves

a

-. .,,*t?kd.u{tT*,
rendelet 6s el6teriesztds mryfelel6 taftalmi'
szerkezeti dsszedllftSsa (a hatalyos jogsmbdlyoknak val6

a

biztosit6sa);

r a kcilts6gvetesi
,

se'

a

rendeletmodoslt6sok el6k6szft6se,

a

kcizponti

. ' 'm6dosf6lb6l fakad6 helyi rendeletm(idosi't6si kotelezetts6g

n

nyomon kovet6se,

. azanami Emog#sok ig6nyl6se, 6s a b5mogatasokkal va16 elsz6molSs,
b) mfi k6d6ssel kapcsolatos p6nztigyi, bonyolitasi teladatok:
. a penzintezeten lieresztijl tdrt6n6 p6nzfbrgalom bonyolltSsa,
o a k6szp6nzforgalom bonYolit6sa,
. a sziillit6kkal 6s a vevcikkel kapcsolatos feladatok ell5t6sa,
i
. f6konyvi konyvel6sifeladatok,
. analitikus konyv'el6si feladatok,
. egyes p6nzgazd5lkod6si jogkiircik gyakrrl5sa a bels6 szab{lyzat szerint
. a-'szemetyi iuttatasok- 6s a j6ruli:kok kifizet6s6vel 6s elsz5mo

. .

6s a p6nzUgyi elsz6mol6sok,

kdzmfifejleszt6sitSmogat5ssalkapcsol'atosfeladatok,

2.2. Ad6iigyi i,igyint6z6

i

a r6szletes fetadat- 6s hat6sk6rok, valamint a

m6djai a munkakori leirdsbEn keri..ilnek r6szletez6sre'

iigYint6z6 feladatai:
Az ad6iigyi
-nbyilOOrendeletek

.
.
o
o
.
.

6rv6nyes0l6ser6l sz6l6 t6j6koztat5s,

ad6-nyilvSntartSsi feladatok,
ad6behajtdsifeladatok,.
ad6-meg6llaPitasitev6kenYs6g,
ad6ellen6rz6s,
azad6kkal kapcsolatos tdj6koztatas,

hat6skcir gya

.

azad6k m6dj5ra kezelend6 tartoz6sok, dlja

.
.
.
.
;
o
.
.
.

6ltal6nos a.d6Ugyi feladat- 6s hatSsk6r:ok ell
helyi ad6val kapcsolatos feladatok,
g6pj6rmfiad6val kapcsolatos feladatok,
term6f6ld b6rbeadds6b6l sz6rmaz6 jovedele
talajter:hel6si dijjal kapcsolatos feladatok,
ad6k nyilv5ntarL6s6val, dlsz6mol5s6val kapc
ad6z6s rendjevel kapcsolatos feladatok,
az ad6igazgat5si:, hatosSgi- 6s v6grehajt6si
egy6b ad6dffak beszed6s6vel kapcsolatos

' a.r6szletes feladatm6djai a munkakdri lelrSsban keri.ilnek r6szletez6sr
2.3. A szociSlis iigyint6z6

A szoci6lis iigyintez6 feladatail
a kozponti szoci6lis jogszab5lyok 6rv6n
helyi szoci6lis rendelet hatalyos

o
. a

hat6konyabb, eredm6nyesebb helyi

.
.
.
i
.
o

s

Szoci6lis Kerekasztal munkajdban.
a szoci6lis 6rgyf dont6sek el6k6szlt6s

a

szoci5lis tdrv6ny alapj5ri vezetend
karbantatdsa,
a szociSlis elj6r5s sorSn ell6tand6 6ltal6nos feladatok,
d p6nzbeli szoci6lis ellStSsok,
a term6szetben nyrijtott szoci6lis ellStdsok,
a nyilvSntaftds vezetdsi- 6s inform5ci6s feladatok,

2.4. Agyermelv6delmi 6s anyakiinyvi iigy'1nt6z6 - a r6szletes feladat- 6s hat6skorok, valamint a
frat6sk6-r gyakorlSs5nak m6diai a munkakori leirisban kerijlnek r6szletez6sre
I

.

A gyermekvddel m i 6s a nya kdnyvi ligyi ntdzci fsladatdi:
6rv6nyre juttatdsa,
a kbzponti gySmi.igyi- 6s gyermekvedelmijogxaba\'ok
.rendelet

.
. a. heili gyirrnelry6Oelmf
hatalyosuld#nak el6se9ft6se, javaslatok kidqlgozdsa a
hat6konyabb, eredm6nyesebb helyi gyermekv6delmi ell6t5s6rt,
. a gy6miigyi 6s gyermelor6delmi tdrgyf dont6sek el6k6sz(tt6se, k6zremfikddds a
v6grehajtdsban,
. a lyermekv6delmi ellSt6ssal kapcsolatban vezetend6 analitikus nyilv6ntart5sok vezet6sep
rendszeres karba nta rtdsa,
. t6jekoz6dds a gyermekv6delmi int6zm6nyek tev6kenys6g6r6l.
Kiemelt munkak6rben l6$a el az alSbbi anyakonyvi feladatokat:
. hal6loz6s anyakonyvez6s6vel kapcsolatos feladatok,
. hdzass5g anyakdnyvez6s6vel kapcsolatos feladatok,
6s egy6b csalSdi tinnepeken val6 kozrenrfik6d6s,
" tr5zassSgkdt6s,
az ASZA rendszerben'
" adatszolgdltat5s
Ell5$a tovdbb5 a az 6llampolgSrsSgi i,igyekkel,
." azS|talSnos anyakonywezet6i feladatokkal,
o a hdzass6gkcit6ssel kapcsolatos anyak6nyvvezet6i feladatokkal,
n6wisel6ssel, a n6vm6dosftdssal 6s a n6wSltoztatdssal,
"o aazanyakonyvek
vezet6s6vel,
o azanyakonyvezetdst k6vet6 6s egy6b eljdr6sokkal,
D az5ltal6nps anyak6nyv vezet6si feladatokkal,
. azadatszolg6ltatdssal,
.. a nyilvSntartdsi feladatokkal,
r a hat6sSgi igazolviSnnyal, a kdzokirattal,
. azadatszolg6ltat6si feladatokkal,

.
..

a szem6lyes adatok v6delm6vel,
a nyilv{ntartjsok vezet6s6vel
kapcsolatos feladat- 6s hataskcirdket.

2.S. A titk5rc5gi iigyint6z6 - a r6szletes feladat- es hatdskdrok, valamint a hat6skor gyakorl6sdnak
m6djai a munkakori leirdsban kerulnek r6szletez6sre.

feladatai:

:
A titk5rs6gi 09yint6z6
Elv6gzi a k6pvisel6-testiilet 6s a bizotts6gok el6 kertil6 anyago( el6terjeszt6sek el6k6szft6s6t,
dsszeSl litSst, postazd sdt.
Dontdsre el6k6szi,ti a k6pvisel6-testtilet 6ves munkaterv6t, a testtilet 6s a bizotts6gok til6s6nek
naptdri terv6t.

.
.
.
.
.
'

I
'
' ,
.
.
.
.

iegyz6 6s a polg5rmester ir6nylt5sdval elk6szfti a testUleti Ul6s me9hiv6j6t, valamint a
bizotts6g i iil6sek napirendj6nek 6ssze6 llltas6t.
Elk6sziti a feladatkor6hez taftoz6 testiileti el6tefieszt6seket.
Jegyz6k6nywezet6k6nt r6szt vesz a k6pvisel6-testrileti iildseken, a bizotts6gi ill6seken.

A

El6keszirti

a

kdzmeghallgat6st, gondoskodik

a

meghallgatdson elhangz6 panaszok,

bejelent6sek' jegyz6kdnyvben tort6n6 rogzit6s6r6l, 6s azoknak az illet6kes szeruezeti
egys6ghez val6 elj uttat5s5 16l.
V5laszt5si id6szakban, illetve n6pszavazdson r6szv6tel a hivatalra h6ru16 feladatok ell6tSsdban.
Figyelemniel ki56ri 6s az 6rintettek r6sz6re tovdbbitja a kozponti 96pre 6rkez6 faxokat 6s
elektronikus leveleket,
fogaidla 6s segiti a hivatalba 6rkez6 vend6geket.
Sl6rt'rrt6g6pes szoftverrel nyilv6ntartdsba veszi a hivatalba 6rkezett 6s az ott k6szitett iratokat
az 6rkez6s, illetve a keletkez6s id6pontj6ban'
Gondoskodik a nyilv6ntart5s et az ahhoz kapcsol6d6 - az iratt5ri anyag Sttekinthetcis6g6t
szolgdl6 - iigyviteli segedletek levdltari c6lre is hasznSlhat6 vezet6s6r6l.
ElHfa a hivatal munkai5val kapcsolatos rigykezeldsi felirdatokat, ennek keret6ben gepel6si,
szSmlog6pes adatrdgzftdsi feladatokat l6t el.
Kezeli aleiefbnt, telefonon t6jekoztat5st ad az i.igyfelek s:z1mlra, kapcsolja az iigyint6zciket'

2.6. A munkaktiri leir6sok jelent6s6ge
A Hivatali szervezet (munkamegoszt6s) alapegys6geia munkakorok. A munkakiiri leirdsokat a jegyzl
k6szlti el 6s gondoskodik a folyamatos karbantart6sdr6l.
Uj munkakori lerrast keil k6szlteni:
'
[Joniran felvett koztisztvisel6 eset6ben a kinevez6si okmdrnnyal egyid6ben,
a munkakpr megv5ltoz5sa eset6n,
b felbdatkoi'vSltozSsakor a szervezeti 6s mfikdd6si szabSlyzat aktualiz6l6s6val egyidejfileg,
eg!6b m6dosltast ig6nyl6 esetekben.
A munkakori 'leiriisokat jelen szeruezeti 6s m[ikod6si szabSlyzattal dsszhangban a feladatok teljes
kcirdre kiterj€dtjen szem6lyre sz6l6an kell elkeszfteni.
A munkakori leir5snak tartalrnaznia kell:
szem6lyi adatokat (n6v, le6nykori n6v, sziilet6si hely, idtr, anyja neve, lakc[m), a kdztisztvisel6
munkak6ri beEorolSs5t,
a felbdatkdr megnevez6s6t,
a fiiggelmi kapcsolatokat (munkaltat6i jogkor gyakorl6ja, kozvetlen felettese, vezet6 eset6ben
a kdzv€tlen irdnyitottak megnevez6se),
szakmai kovetelm6nyeket (iskolai v6gzetts6g, szakmai kdrpesit6s, nyelvismeret stb.)
a koztisztvisel6 dltal konkr6tari ellStand6 feladatok teljes kOrfi felsorolSsdt,
a koztisztvisel6 felel6ss696t, ellen6rz6s6nek m6dj6t,
a kiadm6nyozdsijog gyakorlSs5t,

.
.
o
r

.
.
.
'
.
.
r
.
.
.
o

a kotelezetts6gv6llal6si jog v5llal5s5t,
teljesit6s igazol6si jog gydkorlSsdt,
ktils6 6s bels6 munkakapcsolatait.

A munkakori leir6s tudomSsul vdtel6t a munkakort betolt6 dolgoz6 al5[r5s6val igazolja. Az aKu6lis
jegyz6 gondoskodik.
feladatrendszer 6s a munkakiiri leir6sok tartalmi osszhangj6nak biztosirt6sdr6l a
6s hatdskordk
feladatmeghatSrozott
munkakcirhoz
a
felel6s
il;tr ;ilk tort U"Ott6 dolgoz6

n
felel
le

rcciSlis fel
szab5lyszerfi, jogszerfi ell6t6s56rt'
munkakor
peld6ui k6rt6r:ft6si, teljes anyagi
A
nazz6k'
munkakor 5ltat ellStand6 feladatot
istenni.
nyilatkozatot
lr5sbelifelel6ss6gv5llal6si
jdr6 tevekenys6gek dset6n a dolgoz6 kdteles

,

3.

A PolE6rmesteri Hivatal kiils6 kapcsolatai 6s k6pviselete

s€lni. Egyedi esetben a jeg,yzi) 5ltal megblzott koztiszWisel6 is
A k6ztGzwisel6kkotelesek koztisztvisel6hiiz, a PolgSrmesteri
n viselkedni, olyah magatartdst tanilsitani, amely nem ellent6tes a

A Hivatalt s
jogosulta k
itiiatalhoz
h

6s

ivatS:;u k szellemis6g6vel,

:ogi ldpviseletet a iWW6, az onkorm6nyzat rhegblzdsa alapjSn felk6rt jogi k6pvisel6 is ellSthat' A
jegyz6
nyiua16ttes: *aOi* * szim6ra hivatalos nyilat r2att6telre a polg5rmester, a jegyzS vagy a
6ltal

kijelolt
fe

A Hivatat

i;ko;Gi
A

ult:

k az 6nkorm6nyzat tev6kenyseg6r<51, a hivatali munkdr'61 a folyamatos
ialgrcrtatas szeruez6se. A tajEkoztat5s >ordin6l6s66rt a polgdrmester 6s a jegyz6 felel6s'

ozei:
lakoss6g
'6nkorm6nyzati
weblapon, kep0js6gol 6s.. hirdetm6nyeken
. he
televizi6n,
mlikod6ser6l, dcint6seir6l'
az
dnkormdnyzat
t5jekoztat6sa
ke
. Indokolt esetben tiszts6gvisel6k nyilatkozatt6tele.

. , iajEtori.lOt,

nyilatkozaiok k6szlt6se fontos 6nkorm6nyzati, hivatali esem6nyekrcil, reag6l5s a

hii6tzl6 szeruek 6ltal nyilv6noss6gra hozott onkormSnyzatot 6rint6 cikkekre'

Sajt6tdjekbztat6s:

Alirid'k;;; p"ntos 6s gyos taj6koztatds 6rdek6ben a sajtd,nak, televizi6nak, rddiSnak tort6n6
nyilatkozatra jogosultak:

'I
.
.
'

finfo?ni6nyzati Ugyekben a polg6rmester, az alpolg6rm,-'ster, itlet6leg felhatalmazisa alapjSn

iigybel a polg5rmester, a bizotts5gielncik, aiegyz6
i tigyben aiegYz6,
tarsut6si tinS& elncike' alelndlce' illet6leg felhatalrnaz6s alapjdn

a

ng",o,, koztisztviser6,

A jesyz6 heryettesir6se a 6/2013

il:T'i;r':T'.'r"-:::.rzati

renderetben rosrartak szerint

tort6rrik.
j

A koztisztvisel6k helyettes(t6sre az egyes kiadott munkaktiri leirdrsok alapj6n kertjl sor.

5. A munk5ltat6i jogok gyakorlSsiinak rendje
5.1, A legyzilfeletti munk5ltatoi jog gyakorlSsa
jogokat.
A jeSlyz6t a polgSrmester nevezi ki 6s gyakorolja felette a munkiiltat6i

5.z. A polg5rmesteri Hivatal kiiztisZWisel6i feletti munkiiltat6 jog gyakorl5sa
koztisztviselclk feletti munk5ltat6i jogok gyakorlSsi rendj6t kiilcin belsS szab6lyzat (kozszolg6lati
szab5lyzat) tartalmazza, figyelembe v6ve a kdvetkez6ket:

A

aiegW6 gYakorolja,

.

a Polg6rmester meghat6rozza, hogy melyek azok €r munk6ltat6i jogok, melyekhez az
ggyet6rt6se szri ks6ges,
6. A PolgSrmesteri Hivatal munkarendje €s iigyf6lfogad6si rendje

S.aj6kaza Kozs6g polg6rmestqre

6s

alpolgSrmestere fogad66rajdt 612073.

rinkornrdnyzati rendeletben kijeldlt 6s meghirdetett id6pontban tartja.

A hivatali munkaid6.heti 40 6ra, h6tf6t6l csiJtdrtdkig 7.30 6rdt6l
6r6ig tart.

1.6

(VU, 01,)

szdmf

.

6rdig, p6nteken 7,30 6r5t6l 13,30

Az iJgyfelfogadds rendje az al5bbi:
H6tf6n'6s szerd6n 8,00 6r5t6l 11,30 6rdiq, 6s 13.00 6r6t6l 16.00 616ig tart.
Pdnteken 8.00 6r5t6l 11.30 6rdig taft.
Kedden 6s csiitortdkon nincs rlgyf6lfogad5s.

.
.
.

A napi munkaid6n beli.il a k6ztisztvisel6 sz5m6ra 30 perc munkak6zi szUnet (eb6did6) j6r.

A hivatali dolgoz6 a fenti munkarendnek megfelel6en kdteles a munkahely6n munkdra k6pes
dllapotban megjelenni, munkaidej6t munk6ban tolteni, illetSleg ez alatt munkav6gz6s c6lj5b6l a
munk6ltat6 rendelkez6s6re 5llni, Az rigyf6lfogad6st ell6t6 kcjztiszltvisel6k teljes i.igyfelfogad6si id6ben
kdtelesek rigyfeleket fogadrii.

A Hivatal mihden dolgoz6ja koteles munk6jdt a kcjz 6rdekeben a jogszabSlyokna( a hivat6setikai
elveknek 6s a vezet6i dcint6seknek megfelel6en, az Sltaldban elv6rhat6 szak6rtelemmel 6s
gondossdggal, p5rtatlanul 6s igazsSgosan, a kulturdlt i.igyint6z6s :;zabSlyai szerint ellStni, a munkdj6ra
vonatkoz6 szab6lyoki el<5ir6sok' 6s utasit6sok szerint v6ge:zni, vezet6ivel 6s munkatSrsaival
egyiittmilkcidni, 6s munk6j6t szem6lyesen ell6tni, valamint Sltal6ban olyan magatart5st tan0sftani,
hogy ez ni5s eg6szs6g6t 6s tqsti 6ps6g6t ne vesz6lyeztesse, munk6jdt ne zavarja, anyagi kdrosodds6t
vagy helytelen meglt6l6s6t ne id6zze el6.

A dolgoz6 \citeles a Hivatalon kfvtili feladatanak teljesit6s6t

er jegyz6nek el6zetesen bejelenteni,
Minden kdztiszWisel6 koteles gondoskodni a ledolgozott munkaid6 nyilv6ntartSsa 6s ellen6a6se
c6ljSbirl ielenldti iiv vezet6s6r6l, amelyben fel kell ti.intetni a munkakezd6s es az elt6vozds id6pontj6t,
valamint a tavoll6tet is, A ttirv6nyes munkaid6 ledolgozSsdt folyamatosan figyelemmel kell kis6rni. A
targyhr5napot kovet6 els6 munkahapon a jegyz6 ellen6rizni koierles a ielenlEti fvek 6s a szabadsdg-

nyilvdntaft6
munkahe

yez6sdg6t.

A

kiviil tSvol marbd6 dolgoz6 akad6lyoztat6sdnak t6ny6r6l halad6ktalanul

koteles 6rte

A betegs6grcil sz6lo orvosi igazol6st a dolgoz6 munkSba Slldsa elsr5 napj6n

kciteles az igazol5st a

p6nziigyi oslt6lyon leadni,

A jegyz6 koteles a munk5t 0gy megszervezni, hogy a dolgoz6k a kdzszolgSlati jogviszonyb6l eredS
jogaikrt gyakorolni, kdtelezetts6geiket teljesiteni tudjdk, R6szrikre a munkav6gzdshez sziiks6ges
tdj6koztatSst 6s irdnyit6st meg kell adni, tovSbb6 biztosftani az ehhez szUK6ges ismeretek
megszerz6#t.

A k6ztisztvisel6nek munkaid6n kilvUl is koteless6ge ell6tni egyes tev6kenys6geket, 6s kcjzremfikcjdni
jegyzl kijel6l6se alapjdn a kovetkez6 feladatokban:

.
' .
i
.
.
.

hSzassdgkrit6s,

polgSri temet6s,
n6vad6

tinneps6g,

:

k6pvisel6-testiileti ijl65en val6 r6szv6tel,
bizpttsSgi i.il6sen val6 rdszv6tel,
kdzmeghallgatason/falugyUl6sen va16 r6szv6tel.

a

A

ktiztisztvisel6kre vonatkoz6 munkaiigyi szab6lyokbt ki.ilcin bels6 szab6tyzatok (Kozszotgslati

szabSlyzat, Etikai szab6lyzat) tartalmazzdk

.

7.

A:Polglirmesteri Hivatalnem ktiztlbztvisel6inek munkarendje

A Polgdrrnesfeli Hivatal nem kciztisztvisel6 munkav5llal6j6nak munkarendje:
,
H6tf6 - csi.jtortokl 7oo- 1030 illewe 14ao - 19 oo kcjzott
' P6ntek: 70o- 10so illetve 12oo - 15go kozdtt

.
.

8.

A vagyonnyilatkozat-t6teli kiitelezettsEg

A Polgdrmesteri Hivataln6l kozszolg6latban

5116 szem6lyek vagyonnyilatkozat-t6teli k<itelezetts6g6t az
egyes vagyonnyilatkozat-t6teli kotelezetts6gekr<il sz6l6 ZOOI.6vi CLIL torv6ny 4. S a) pontja alapi6n a
kdvetkelz6kben 6 llapitj uk meg :

Vagyonnyilatkozat-tdteli kiitelezetts6qs6q oka
3.S
3.S
3.5
3.S
3.S
(1) a)
(1) b)
(1) c)
(1) d)
(1) e)
(2) d)

Munkakfir pontos
megnevez6se

3.5

legyz6

X

kodisi
csooort taoiai

X

x

X

X

X

X

X

X

X

P€nzUgyi -gazdSl

Ad.6iisyi iisyint€26
SzociSlis iiqvint6z6

X

Gyermekv6delmi 6s
anyakiinwi iisvint6z6

X

X

X

X

X

X

A vagyonnyilatkozat-t6teli elj5r6s tovdbbi szab6lyait a 2007,6vi CLIL Torv6ny tartalmazza, azzal a
kieg6szit6ssel, hogy a jegyzl vagyonnyilatkozatdt a polg6rmestei, a kotelezett kdztisztviselcik
vagyonnyilatkozatSt pedig a jegyzS 6rzi meg.6s tartja nyilv5n.

.

9. Kiadminyoz6s

Ki.ilsci szervhqz vagy szem6lyhez kiildend6 iratot kiadm6nyk6nt csak kiadmSnyoz5si joggal rendelkezci
szem6ly irhat'a16.

A jegyz6

hatdskorbe tartbz6 i.igyekben

a kiadmdnyozSsi jogokat a jegyz6 Sltal k6szitett, a

PolgSrmesteri Hivatal kiadm6nyoz6si rendjdrol sz6lo,Il20t3, szdmil jegyzSi rendelkez6s tartalmazza,

i

V. A bels6 ellen6rz6s

A kolts6gvet6si szeruek bels6 kontrollrendszer6r6l 6s bels6 ellen6rz6s6r6l szolo 37}lz}tt. (XII. 31.)
Kormiinyrendel'et 15, $ (2) bekezd6se alapjdn a Polg6rmesteri Hivatal az alSbbiak szerint rendelkezik a
bels6 ellen6z6si kotelezetts6g16l, a bels6 ellencirz6st vegz6 szem6ly/szervezet jogdllSsdnak,
feladat6nak meg hat6rozdsd 16l.

A Polgdrmesteri Hivatal koteles megszeruezni es gondoskodni - a vonatkoz6 jogszab6lyok, valamint az
elk6szltett Bdls5 Ellen6rz6si K6zik6nyv Sltal meghat5rozott el6fr6sok szerinti - a-bels6 ellen6rz6sr6l.

A

bels6 ellen6rz6s tiiataKtasd161 6s megfelel6 mUkddtetesercil
meghatSrozottak szerint - a jegyz6 kdteles gondoskodni.

-

az

SllamhdztartSsi tcirv6nyben

A jegyz6 k6teles biztositani a bels6 ellen6rcik funkcion5lis (feladatkori 6s szeruezeti) fiiggettens{;6t,
ki.ildn6:;en az alSbbiak tekintet6ben

:

a)az]6vds ellen6rz6si terv kidolgozSsa a kockdzatelemz6si m6dszerek alapj6n 6s a soron kivUli
ellen6rz6sek f igyelem bev6tel6vel,
b) az ellen6rz6si program elk6szflt6se 6s v{;rehajtdsa,

c) az ellen6rz6si m6dszerek kivSlasztdsa,

d/ kovetkeztetdsek 6s aj6nl6sok.kidolgozdsa, ellen6rz6si jelent6s elk6szit6se,
e) az a)-d) pontokon kivi.ili m6s tev6kenys6gbe tort6n6 bevonSs tilalma

-

kiv6ve a

tan5csad6st,
A bels6 ellen6rz6st v6gz6 szem6ly feladatainak marad6ktalan ell5t6sa 6rdek6ben:
az ellen6rzott szeru vagy szeruezeti egys6g b6rmely helyisdg6be bel6phet,
szSm6ra akaddlytalan hozz6f6r6st.kell biztosltani valamennyi:
irathoz,
adathoz 6s
informatikai rendszerhe2,
k6r6s6re az ellen6rzdtt szerv, vagy szervezeti egys6g b6rmely dolgoz6ja koteles sz6ban vagy
lrSsban informdci6t szolg5 ltatni.

.
.

., .r

.
.r

.

A bels6

ef

len6rz6st v6gz6 szemlly az ellen6rz6tt szeru.n6l, vagy szervezeti egysfi3n6l:

o

.

o

min6sltett adatot, tizleti titkot taftalmaz6 iratokba 6s mds dokumentumokba is
betekinthet, azokr6l m5solatot, kivoriatot, illeNe tanrisltv6nyt k6rhet, valamint
indokolt esetben az eredeti dokumentumokat mdsolat hdtrahagy6sa mellett - Stv6teli
elismeru6ny ellen6ben - Stvenni, tovdbb5
szem6lyes adatokat kezelhet, a.jogszab6lyokban meghat6rozott adat- 6s titokv6delmi
el6irSsok betartSsdval.

A bels6 ellen6r tev6kenys6ge sor5n:

:ifi :3lHfil.:",,'"';el"*:tgi-ff fi lg'-*""n6rz6seket'
.

informatikai rendszerellen6rz6seket
v6gez, valamint az 6ves beszSmol6kr6l megblzhat6sSgi igazolSsokat bocs6t ki,
A belsci

el

lenrirz6st y6gz6 szem6ly mun kiij6t:

o
.
.
".

avonatkoz6jogszabdlyok,
a miniszter 6ltal k6zz6tett m6dszertani 0tmutat6k,
a nemzetkdzi bels6 ellen6z6sre vonatkoz6 standardok, valamint

a Bels6 Ellehcirz6si K6zikcinyv

szerint vdgzi.

Saj6kazai PolgSrmesteri Hivatal bels6 ellen6rz6s6t a Kazincbarcika 6s Vonz5skdzete Tobbc6l0
dnkormdnyzati Kist6rs6gi TdrsulSs (a tov6bbiakban: K. V. T. 0. K. T.) belsS ellen6rei l5tj6k el.

A

VI'2,616 iendelkez6sek
A Szervezeti,6s MUkod6si SzabSlyzat hatSlya a Hivatal valamennyi dolgoz6jSra kiterjed, kiv6ve azokat
a renrjelkez6seket, amelyek - a kozszolgSlati tiszWisel6kr6l sz6l6 2011, 6vi CXOX, toru6ny 6rtelm6ben
- csal< a koztisztvisel6kre vonatkoznak.

A Szervezeti'6s M6kod6si Szab5lyzat Saj6kaza Kdzs69 OnkormSnyzati Kdpvisel6-testlilete L612014.
(II.14,) sz6m0 hat5rozata j6v5hagy5sdval 2014. febru6r 14. napj5n l6p hat5lyba.
Amennyiben,a jelen Szervezeti 6s Mfikoddsi SzabSlyzat m6doslt6sa sziiks6ges, arr6l a jegyz6 a
m6dosiltSst 6l6id6z6 oR6l sz6mitott 30 napon beltil k6teles gondoskodni.

A szelrvezeti 6s

mfikiid6si szabSlvzat mell6kleteil

1. sz6mf mell6klet: A PolgSrmesteri Hivatal kiadm6nyoz6si rendj6r6l sz6lo, ll2ot3. sz6m0 jegVz6i
rendelkezds

2.

szimf mell6klet:

Polgdrmesteri Hivatal Ellen6rz6si nyomvonala

3. s25mf mell6kleh Polg5rmesteri

H

ivatal szeruezeti 6br6ja

4. oz5m0 mell6kleil
jogszab6lyqk

{ Polgdrmesteri Hivatal 6ltal ell5tand6 alaptevdkenyseget meghat6roz6

Saj6kaza; 2014. februiir 14,
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4. szSmri mell6klet
A Polgirmesteri Hivatal 5ltal elll6tand6
alaptev6kenys6get meg hat6roz6 jogszab6 lyok

:XC. tdru6ny a kdm6nysepr6-ipari k6zszolg6ltatdsr6l
2012. 6vi II. torudny a szabSlysdrt6sekr6l, a szabdlys6rtdisi eljdr6sr6l 6s a szab6lys6rtdsi
nyi lvdnta ft6si rendszerrcil
2011. 6vi CXCX. torv6ny a kozszolgSlati tisztvisel6kr6l
2011, 6vi CXCU. t6ru6ny a nemzeti vagyonr6l
2011. evi CXCV. toru6ny az SllamhdztadSsr6l
2011. 6vi CXCN, tcirv6ny Magyarorszlg gazdasSgi stabilit6siir6l
2011. 6vi CLrcfiIX. torv6ny MagyarorszSg helvi cinkormSnyzatair6l
Adott r5vi kolts6gvet6ser6l
2011. 6vi CLXIX. torv6ny a nemzetis6gek jogair6l
2011. 6vi CVru. tcirv6ny a kcizbeszerz6sdkr6l
2010. evi L, tciru6ny a helyi Onkormdnyzati k6pvisel6k 6s polg6rmesterek vilasztds6r6l
2009. 6vi )XIX. torv6ny a bejegyzett 6lettdrsi kapcsolatr6l, az ezzel osszefigg6, valamint az
dlettdrsi viszony igazol6s6nak megkonnyit6s6hez szUks6ges egyes ttirv6nyek m6dosit5s516l
2007. 6vi CXXIX. torv6ny a term6fold v6delm6r6l
2007, 6vi C)C(III. t6rv6ny a kisajStirtisr6l
2007. 6vi CVL torv6ny az 6llarni vagyonr6l
2004. 6vi CXL. torv6ny a kozigazgatdsi hat6sSgi eljdrSs 6s szolg5ltatds 5ltal6nos szabSlyair6l
2003. 6vi CX(V. tcirv6ny az egyenlcS bdndsm6d161 6s az es6lyegyenlSs6g el6mozditds616l
2003. 6viXqI. t6ry6ny'az ad-626s rendj6r6l
2003, 6vi LXXXX. tciru6ny a kcirnyezetterhel6si dijr6l
2000. 6vi C. torv6ny a szdmvitelr6l
2000. 6vi XCVL t6rvdny a helyi dnkorm6nyzati k6pvisel6k jog6llSsdnak egyes kerd6seir6l
2000. 6vi XLIII. torv6ny a hullad6kgazd6lkod6sr6l
1999, 6vi LXm. tdrv6ny a kdzterlilet-felUgyeletr6l
1999. 6vi XLffi. ttrueny a temet6kr6l 6s a temetkez6sr6l
1997, 6vi C. tdrv6ny a vSlasztdsi eljdrdsr6l
L997. evi rcfiL tdrv6ny a gyermekek vddelm6r6l 6s a gydmrigyi igazgatdsr6l
1996, 6vi XXXI. tOrveny a tfiz elleni v6dekezdsrSl, a m[iszaki ment6srSl 6s a t[izolt6sdgr6l
1996. 6vi X{V. torv6ny a helyi tinkormdnyzatok ad6ss6grendez6si elj6rdsdr6l
1994, 5vi U(IV. t6ru6ny a polgdrmesterl tiszts6g ell6tdsdnak egyes k6rd6seir6l 6s az

2012.

onkorrn6nyTati k6pvisel6k tiszteletd ijd16l
1993, 6vi LXWIil. torv6ny a lak6sok 6s helyis6gek b6r:let6re, valamint az elidegenitesLikre
vonatkbz6 qgyes szabSlyok'r6l
1993. 6vl II,I.
a szoci6lis igazgat5sr6l 6s szocidlis ell6tdsokr6l
1992. 6vi Lpqil, torv6ny a helyi onkormdnyzatok cimzett 6s c6ltdmogat6si rendszer6r6l
1992, 6vi XXXH. t6ru6ny a kdzalkalmazottak jogSllSsdr6l
1991, 6vi XXKII. tdrv6ny egyes dllami tulajdonban l6v6 vagyontdrgyak dnkorm6nyzatok

torv6ny

tulajdrrn6baad5sdr6l L
1991. 6vl XX. tdrv6ny a helyi dnkornSnyzatok 6s szerveik, a koztdrsasSgi megblzottak,
valamint egyes centr5lis alSrendelts€gfi szerryek feladat- 6s hatdskoreinil
1990. 6vi C, torv6ny a helyi ad6kr6l
1990. 6vi XCIII. trirv6ny az illet6kekr6l
1990. 6vi *V. tOrv6ny a helyi dnkormdnyzatokr6l

(IX, 15,) Korm. rendelet az 6pfit6srigyi 6s epiL6sfeli.lgyeleti hat6sdgi elj6r6sokr6l 6s
va a m nt az 6pft6sri gyi hat6sd g i szol g d ltatdsokr6l
31312(112. (XI. 8,) Koqm, rendelet az Epflt6srlgyi DokumentSci6s 6s Inforrndci6s Kozpontr6l,
va la m nt dz OrszSgos Epfrt6sri gyi Nyi lvd ntart6sr6l
24912012. (Vm, 31,) Korm. rendelet a kozszolgdlati tisztsdgvisel6k r6sz6re adhat6
3LZl2(112.

el len6rz6sekr6l,

I

i

i

juttat6sokr6l 6s egyes illetm6nyp6tl6kokr6l
8512012. (IV. 21.) Korm. r€ndelet az elektronikus rigyint6z6s r6szletes szabSlyair6l
4512012. (IIL 20.) Korm. rendelet
kozszolg5lati tisztvisel6k szemdlyi irataira, a
kozigazgatdsi szeryekn6l foglalkoztatott munkavSllal6k szem6lyi irataira 6s a munkarjgyi
nyilv6ntart6sra, a kozszolgSlati alapnyilv6ntartdsra 6s kdzszolg6lati statisztikai adatgy0jt6sre,
vala m int a tartaldkSllom5nyra vonatkoz6 egyes szabdlyokr6l
2912012. (IIL 7.) Korm. rendelet a kozszolgSlati tisztvisel6k k6pesit6si el<jirdsair6l
368/2011. (XII. 31,) Korm. rendelet az 6llamhdztart6sr6l sz6l6 torv6ny vegrehajt5sdr6l
32U20Lt.,(XlI. 27.) Korm. rendelet a helyi es6lyegyenl6segi programok elk6szit6s6nek
szabSlyai16l €s az esdlyegyenl6s6gi mentorokr5l
306/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet az 6pit6si beruhdz6sok kozbeszezds{nek r6szletes

a

szabSlyai16l

L74|20LL. (VUI. 31.) Korm. rendelet a kozigazgatSsi 6s azigykezel6i alapvizsgdr6l
78120:10. (III. 25.) Korm, rendelet az elektronikus al6[r6s kdzigazgatdsi haszn6latdhoz
ka pcsol6d6 kovetelm6nyekr6 | ds az bl € ktron kus ka pcsolatta rtds egyes sza bd lyai 16l
57120L0. (III. 16.) Korm. rendelet a rendelkez6sre 5ll5si t6mogat6sra jogosult szem6lyek
foglall:oztatasdnak t6mogat6s6hoz szriks6ges kolts6gvet6si forrds biztositds5r6l
32t12009. (XII. 29.) Korm. r,endelet a szoci6lis szolg6ltat6k 6s int6zm6nyek mfikod6s6nek
enged6lyezes6r6l 6s el len6rz6s616l
i

28812009,

(XII. 15.) Korm. rendelet az

Orszdgos Statisztikai AdatgyUjt6si Program

adatgyfijt6sei161 6s adat6W6telei 16l

28212009. (XIn: 11,) Korm. rendelet a kiemelt t6rs6gi 6s megyei terriletrendez6si tervek,
valamint a telepUl6srendez6si tervEk k6szitdse sor6n az orsz5gos, a kiemelt t6rs6gi 6s a
megyei dvezetek terrileti 6rintetts6g6vel kapcsolatosan SllSsfoglalSsra kdtelezett
SllamiEazgat6si szeruek kirr6r6l 6s az elj6r6s r6szletes szab6lyai16l
?39lZA09. (X, 20.) Korm. rendelet a sz6ll6shely-szolgdltat6si tev6kenys6g folytat6s6nak
r6szletes felt6teleircSl 6s a sz6llSshely-Uzemeltetdsi enged6ly kiad6siinak rendj6r6l
22812009. (X. 16.) Korm. rendelet a jegyz6 hat6skor6be tartoz6 birtokv6delmi eljdr6sr6l
21812009. (X. 6,) Korm, rendelet a terUletfejleszt6si koncepci6, a terUletfejlesztdsi program
6s a tertiletrendezdsi terv taftalmi kovetelm6nyeir6l, valamint illeszked6sUk, kidolgozdsuk,
egyeztet6slj k, elfog a d5su k ;6s Krizz6t6tel ii k r6szl etes sza b6 ya i 16 |
21012009. (IX. 29,) Korm. rendelet a kereskedelmi tev6kenys6gek v6gzds6nek felteteleir6l
9412009. (lV, 24.) Korm. rendelet az egyes terliletfejleszt6si 6s dnkormdnyzati fejleszt6si
c6lokat szolgdl6 hazai t6mogatdsi el6irSnyzatokr6l sz6l6 kormdnyrendeletek m6dositdsd16l
7612009. (IV. 8.) Korm. rendelet a terliletrendez6si hat6sSgi eljSrdsokr6l
358/2008. (XII. 31.) Korm. rendelet a telepenged6ly, illetve a telep l6teslt6s6nek bejelent6se
alapjdn. gyakorolhat6 egyes termel6 6s egyes szolg6ltat6 tev6kenys6gekr6l, valamint a
telepengedf lyez6s rendj6rrSl 6s a bejelent6s szabd lyair6l
22112008. (VIII. 30.) Korm. rendelet a parlagffi elleni kdz6rdekfi v6dekez6s v6grehajtdsdnak,
valamint az,dllami, illeWe a koz6rdekfi v6dekez6s k6lts6gei megdllapit5sdnak 6s ig6nyl6s6nek
|

r6szletes szab6lyai16l

(IV. 3,) Korm. rendelet a term6szetes fiirdcivizek min6s6gi k6vetelm6nyeir6l,
nt a term 6szetes fri rd6helyek kijekil6s6r6l 6s Uzem eltet6s6r6l
6712008, (III. 29,) Korm. rendelet a k0zp6nzekb6l ny0jtott tdmogatdsok 5tl5that6s596r6l
sz6lo 2007 ., 6vi CL)fiXI. tciru6 ny v6 g rehajt6sd 16l
6412008. (III. 28,) Korm. rendelet a telepi.ll6si hullad6kkezelesi kcizszolg5ltatdsi dfj

78120.08,
va la rni

m

eg6l la pft5pdna k r6szl etes sza kmai szab6 lya

i

16

|

2841.2007,

(X.29:) Korm. rendelet a kdrnyezeti zaj 6s

rezgds elleni v6delem egyes

szab5lyai16l

25712007, (X. 4.) Korm, rendelet a kdzbeszerzdsi elj6r6sokban elektronikusan gyakorolhat6
e|j5r6si cselgkm6nyek szab6lyair6l, valamint az elektronikus 6rlejt6s alkalmazdsd16l
25412007 . (X. 4.) Korm. rendelet az dllami vagyonnal val6 gazd6lkoddsr6l
33U2006. (XII. 23.) Korm. rendelet a gyermekv6delmi 6s gydmrigyi feladat- es hat6skorok
el l6t6s6 16l, va lami nt a'gydm hatosdg szervezet6r6l 6s let6kess6g6r6l
iI

24512006. (ru. 5.) Korm. rendelet az 6p(t6si.jgyi birs6g megdllapitSs6nak

szab6lyai16l

r6szletes

a

szoci6lis, gyermekj6l6ti 6s gyermekv6delmi
22612rJ06. (XI: 20,) Korm. rendelet
szolg6ltat6k, intdzm6nyek Sgazati azonosft6jd161 6s orszSgos nyilv6ntartSsS16l
LL212006. (V. f.2,) Korm. rendelet a szoci6lis foglalkoztatds enged6lyez6s6r6l 6s a szoci6lis
koztaHsi t5mogatdsr6l
L0412006. (IV, 28.) Korm, rendelet a telepril6stervez6si 6s az 6plt6szeti-mUszaki tervez6si,
valamint az 6pltesUgyi mUszaki szak6rt6i jogosultsSg szabSlyai16l
p6nzbeli 6s term6szetbeni szoci6lis ell6tdsok
6312006. (IIL 27.) Korm. rendelet
ig6nyl6s6 n ek 6s megd li pftds6 n a k, va lam nt foly6sit6sd n a k r6szletes szabSlya 16l
6212006. (III. 27.) .Korm. rendelet az egyes p6nzbeli szociSlis ell6t6sok elszSmol6#nak

fog

la

I

a

I

i

i

szabSlyai16l

335/2005. (XII. 29,) Korm, rendelet a kcizfeladatot ell5t6 szeruek iratkezelds6nek 6ltalSnos
kovetelm6nyei16l
305/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet a koz6rdekfi adatok elektronikus kozz6t6tel6re, az
egys6ges kcizadatkeres6 rendszerre, valamint
kdzponti jegyz6k adattaftalm6ra, az
adati nteg rdci6ra vonatkoz6 r6szletes szabSlyokr6l
238/2005. (X. 25,) Korm, rendelet az 6pit6sfeltlgyeleti birsdgr6l
180/2005. (X, 9,) Korm. rendelet a kozigazgatdsi hat6s69i eljdrdsban a szem6lyes
koltsegmentess6g meg6 llapitSs616l
22412004. (VII. 22.) Korm. rendelet a hullad6kkezel6si kozszolg5ltat6 kivdlasztSsSr6l 6s a
kdzszolg6 ltatdsi szerz6d6sr6l
22112004. (VIL 21.) Korm. rendelet a vizgyiijt6-gazddlkodirs egyes szabSlyair6l
22012004. (Vtt. Zl.) Korm, rendelet a felszini vizek min6s6ge v6delm6nek szabSlyai16l
2L9l?.00.4. (VII. 21,) Korm. rendelet a felszin alatti vizek v6delm6r6l
2611210A2. (nL 18.) Korm. rendelet.a nevel6szril6i, a hivatdsos nevel6sziil6i 6s a helyettes
szUl6i jogvigzony egyes k6rd6sei16l
24L12,-00L. (XU. 10,) Korm. rendelet a jegyzl hullad6kgazd6lkod6si feladat- 6s hatSskdr6r6l
213/:1001. (XI. 14.) Korm. rendelet a telepUl6si hullad6kkal kapcsolatos tev6kenys6gek
v6gzds6n e k felt6telei 16l
19U:1001, (X. 18.) Korm, rendelet az 6roks6gv6delmi birs6gr6l
132/;1000. (WI. 14,) Kprm, rendelet a kdz6priletek fellobog6zSs6nak egyes k6rd6seir6l
2451'.1998. ,(XII. 31.) Kor:m. rendelet a telepril6si onkorm6nyzat legyz6jdnek az Sllatok
v6delm6vel, valamint az 6llatok nyilv5ntartds6val kapcsolatos egyes feladat- 6s hatdskdreir6l
gy6mhat6sdgok,
terrileti gyernrekv6delmi
2351'.1997. (XU. L7.) Korm. rendelet
szak;zolgSlatok, a gyermekj6l6ti szolgSlatok 6s a szem6lyes gondoskod6st ny0jt6 szeruek 6s
szem6lyek iiltal kezelt szemdlyes adatokr6l
t491L997. (IX. 10.) Korm. rendelet a gy6mhat6sSgokrdl, valamint a gyermekvddelmi 6s
gydnrugyi eljdrdsr6l
1jtgg6. (t. i8.; Korm, rendelet a krilfcildiek ingatlanszerz6:;6r61
kdzmUves
kozmUves iv6vizellStasr6l 6s
38/1995. (IV. 5,) 'Korm. rendelet.

a

a

a

a

a

szen nyvizelvezet6s16l

L471L992. (XL 6,) Korm. rendelet az onkorm5npatok tulajdonSban ldv6 ingatlanvagyon
nyilvdntart6si 6s .adatszol gd ltatdsi rendj6r6l

(I. 28.) Korm. rendelet a helyi onkormdnyzatok

221L992.

a

valamint

kdzt6rsasSgi megbizottak. n6pj6l6ti

polgSrmestereinek 6s jegyz6inek,
igazgat6si feladat- 6s hatdskdrdnek

megSllapfrtdsdr:61

2011992,

(I. 28,) Korm. rendelet a helyi cinkorm6nyzatok

megbizottaknak .a

egyes szerueinek 6s a kdztdr:sas6gi

kozmfivelSd6si, kozgylijtemdnyi, mfir'6szeti, tovdbbd m6s kultur:6lis

tev6kenys6gekkel kapcsolatos SllamigazgatSsi feladat- 6s hat6skorei16l

.

L91L992. (1. 28,) Korm. rendelet a helyi Onkormdnyzatok 6s szerueik, a kdzt5rsas6gi
megbizottak, valamint egyes centrSlis alsrendelts6gU szervek feladat- 6s hat6skordnek
megSllaplt6sdval kapcsolatos f6ldmiivel6stlgyi Sgazati jogszabiilyok m6dosit6s616l
18i 1990. (I. 31,) MT rendelet a vfu- 6s csatornadijnak a lak6sok 6s a nem lak6s c6ljSra
szolg616 helyisdgek b6rl6re val6 6th6rftasd16l
612003. (III. 7.) BM rendelet az anyaktinyvekr6l, a hdzass6gkdt6si eljdrdsr6l 6s a
n6wisel6s16l
22120L2. (IV. 13.) BM rendelet a szabdlys6rtdsekr6l, a szab6lys6rt6si elj5r6sr6l 6s a
szabSlys6rt6si nyilv6ntartasi rendszerr6l sz6l6 2072. evi
tdrv6ny v6grehajtdsdval
kapcsolatos rendelkez6sekr6l, valamint ahhoz kapcsol6d6 egyes rendeletek m6dosittdsdr6l
4912004. (V. 21.) ESzCsM rendelet a terriletiv6d6n6i ell5t6sr6l
6U2009. (nI. 14.) IRM rendelet a jogszab6lyszerkeszt6sr6l
2912009. (X, 30.) OM rendelet az onkormdnyzati hivatalok egys6ges irattdri terv6nek

IL

kiadSs616l

28120A9. (X. ZS.1 OM rendelet

igazgat6si szoJg6ltat6si d(j16l

a temetkez6si szolgSltatasi enged6ly kiaddsa irdnt fizetend6

