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PREAMBULUM 

Pilisborosjenői Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának a célja, jogszabályi 

keretek között, annak maximális megfelelése mellett korszerű, és a szükséges igazgatási 

szabályozások rögzítésével támogassa a Hivatal köztisztviselőinek és alkalmazottjainak 

munkavégzését. A dolgozóinak a megbecsülését tükrözze és biztosítsa. A Hivatal szolgáltatásait 

igénybe vevő ügyfelek korszerű és ügyfélbarát támogatói hivatallal találkozhassanak, érezzék 

sajátjuknak az intézményt, a helyi szakértelemben bízva inkább itt, helyben a Hivatalban intézzék a 

közigazgatással kapcsolatos ügyeiket.  

 

 

Pilisborosjenői Polgármesteri Hivatal 

Szervezeti és Működési Szabályzata 

 
 

Pilisborosjenő Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól 

szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 67. § d) pontja alapján, figyelemmel az 

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

továbbiakban: Ámr.) 13. §-ában foglaltakra, a Pilisborosjenői Polgármesteri Hivatal Szervezeti és 

Működési Szabályzatát (a továbbiakban: SZMSZ) a következők szerint hagyja jóvá:  

 

I. FEJEZET 

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 

 

1. Az SZMSZ célja 

 

Az SZMSZ célja, hogy rögzítse a Pilisborosjenői Polgármesteri Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) 

adatait és szervezeti felépítését, a feladatokat, jogköröket, valamint a működés szabályait.  

 

2. Az SZMSZ hatálya 

 

Az SZMSZ hatálya kiterjed a Hivatal vezetőire, köztisztviselőire, alkalmazottjaira, valamint a 

Hivatal szolgáltatásait igénybe vevő személyekre.  

 

3. A Polgármesteri Hivatal megnevezése, alapító okirata  

 

(1) A Hivatal 

a) elnevezése: Pilisborosjenői Polgármesteri Hivatal (továbbiakban: Hivatal) 

b) székhelye: 2097 Pilisborosjenő, Fő u. 16. 

c) alapítója: Pilisborosjenő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 

d) alapításának időpontja: 1999. november 18., 74/1999. (XI.18.) számú Kt. határozat) 

e) létrehozására az 1990. október 14- én hatályba lépett, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi 

LXV. tv. 38.§- a hatalmazta fel, illetve kötelezte a Képviselő-testületet 

f) Alapító Okirat kelte, száma: 1999. november 18., 74/1999.(XI.18.) számú Kt. határozat 

g) Alapítás éve: 1990. 

h) Statisztikai számjele: 15441276-8411-325-13 

i) Adószáma: 15441276-2-13 

j) Törzsszáma: 441278 

k) Anyakönyvi azonosítója: 296010 

l) Számlaszáma: 11784009-15734666-00000000 

m) A Polgármesteri Hivatal jelzőszámai: 

n) Ágazat azonosítószám: 841105 
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Jogállása: önálló jogi személy, saját költségvetési előirányzatai körében önállóan működő és 

gazdálkodó költségvetési szerv; végrehajtó szerve az önkormányzat költségvetési intézményei, mint 

önállóan működő költségvetési szervek, továbbá a kisebbségi önkormányzat(ok) gazdálkodásának 

  

(2) A Hivatal gazdasági szervezete a Pénzügyi és Gazdasági Iroda, amelynek 

a. felépítése: irodavezető, főkönyvi könyvelő, költségvetési, számviteli, adóügyi feladatokat ellátó 

ügyintézők, pénztárosi, kisebbségi elszámolási és kontírozási feladatokat ellátó ügyintézők;  

b. feladatai: költségvetési tervezéssel, előirányzat-felhasználással, előirányzat-módosítással, 

üzemeltetéssel, fenntartással, működtetéssel, beruházással, a vagyon használatával, hasznosításával, 

a munkaerő-gazdálkodással, készpénzkezeléssel, a könyvvezetéssel, a beszámolási kötelezettséggel, 

az adatszolgáltatással kapcsolatos feladatok ellátása, továbbá a Hivatalhoz rendelt költségvetési 

szervekkel összefüggő, jogszabályban, belső szabályzatokban meghatározott feladatok ellátása. 

 

A gazdasági szervezetre vonatkozó részletes feladatokat, szabályokat a gazdasági szervezet 

ügyrendje tartalmazza. 

  

(3) A Hivatalhoz rendelt, önállóan működő költségvetési szervek: 

• Reichel József Művelődési Ház és Könyvtár - 2097 Pilisborosjenő, Fő út 16. 

• Mesevölgy Óvoda Pilisborosjenő - 2097 Pilisborosjenő, Fő út 41. 

 

E szervekkel összefüggő, pénzügyi-gazdálkodási tevékenységet ellátó személyek feladatköre, 

illetve munkaköre különösen: 

▪ költségvetési gazdálkodási feladatok, 

▪ számviteli feladatok, 

▪ adóügyi feladatok, 

▪ vagyongazdálkodási feladatok, 

▪ analitikus nyilvántartási feladatok, 

▪ pénzkezelési feladatok, 

▪ közbeszerzési feladatok, 

▪ ellenőrzési feladatok. 

 

(4) A Hivatal alaptevékenysége a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. 

törvény Mötv. 84.§ - 86. §-ai értelmében az Önkormányzat működésével, valamint az 

államigazgatási ügyek döntésre való előkészítésével és végrehajtásával kapcsolatos feladatok 

ellátása, különösen: 

− 011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási 

tevékenysége 

− 013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok 

− 016010 Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz 

kapcsolódó tevékenységek 

− 016020 Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek 

− 018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel 

− 018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek 

− 041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás 

− 900010 Központi költségvetés funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről 

− 900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről 

 
  

(5) A Hivatal kiegészítő, kisegítő tevékenységként ellátja különösen az európai parlamenti, az 

országgyűlési és az önkormányzati képviselők, illetve a polgármester választásával, a 

népszavazásokkal kapcsolatos feladatokat. 

  

(6) A Hivatal ellátja az Önkormányzat vállalkozási tevékenységéhez, illetve gazdálkodó szervezetekben 

való részvételéhez kapcsolódó olyan adminisztrációs feladatokat, melyeket nem a gazdálkodó 

szervezet személyzetének, illetve szerveinek kell ellátnia. 

(7) A Hivatal vezetője a jegyző, aki a Polgármesteri Hivatal, mint költségvetési szerv képviselőjeként 
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jár el, gazdálkodási jogosítványainak részletszabályait a jogszabályok és belső szabályzatok 

tartalmazzák. 

 

(8) A jegyző gyakorolja a munkáltatói jogokat a Hivatal köztisztviselői és azon munkavállalók 

tekintetében, ahol a munkáltatói jogkört törvény alapján a jegyző gyakorolja. 

(9) Pilisborosjenő Község Önkormányzatának gazdasági szervezettel nem rendelkező intézményei 

gazdálkodási feladatait teljes egészében a Pilisborosjenői Polgármesteri Hivatal látja el.  

 

II. FEJEZET: A HIVATAL IRÁNYÍTÁSA, VEZETÉSE 

 

1. A Polgármester 

 

1.1. A polgármester feladat- és hatáskörét jogszabályok, valamint a Képviselő-testület határozza 

meg.  

1.2. A polgármester főbb feladatai a Hivatal működésével kapcsolatban: 

 

a) a Képviselő-testület döntései szerint és saját hatáskörében irányítja a Hivatalt, 

b) a jegyző javaslatainak figyelembevételével meghatározza a Hivatal feladatait a Képviselő-

testület munkájának szervezésében, a képviselő-testület döntések előkészítésében és 

végrehajtásában, a bizottság feladatainak ellátásában, valamint a jogszabályok által hatáskörébe 

utalt ügyek, hatósági jogkörök végrehajtásában, 

c) a jegyző javaslatára előterjesztést nyújt be a Képviselő-testületnek a Hivatal belső szervezeti 

tagozódásának, munkarendjének, ügyfélfogadási rendjének meghatározására, 

d) a Képviselő-testület döntésével összhangban irányítja az Önkormányzati vagyonnal kapcsolatos 

gazdálkodást,  

e) kezdeményezi a közellátási kérdésekkel kapcsolatos állásfoglalás kialakítását,  

f) összehangolja azokat a feladatokat, amelyek a Képviselő-testület és a bizottság(ok) munkájával 

összefüggenek, részt vesz a szakmai egyeztetésekben, figyelemmel kíséri és segíti a döntések 

végrehajtását, 

g) a hatáskörébe tartozó ügyekben szabályozza a kiadmányozás rendjét,  

h) gyakorolja a munkáltatói jogokat a jegyző tekintetében. 

 

2. Az Alpolgármester 

 

Az Alpolgármestert a Képviselő-testület a Polgármester javaslatára, munkájának helyettesítésére és 

segítésére választja. Az Alpolgármester a polgármester által meghatározott feladatokat látja el.  

 

3. A Jegyző 

 

A Jegyző vezeti a Hivatalt, gyakorolja a Hivatal tekintetében a munkáltatói jogokat, gondoskodik az 

önkormányzat működésével kapcsolatos feladatok ellátásáról, a hatáskörébe utalt ügyek intézéséről, 

ezen belül 

a) a Képviselő-testületi ülések előterjesztés szerinti anyagainak az összeállításáért felel, 

figyelemmel kíséri a testületi és bizottsági ülések menetét törvényességi szempontból, ha a 

döntéseknél jogszabálysértést észlel jelzi, 

b) irányítja és koordinálja a Hivatal önkormányzati rendelet előkészítő tevékenységét, gondoskodik 

a jegyzőkönyvek elkészítéséről és a döntések eljuttatásáról az érintett felé, 

c) javaslatot készít a polgármesternek a Hivatal belső szervezeti tagozódásának, munkarendjének, 

ügyfélfogadási rendjének meghatározására, 

d) a Hivatal belső szervezeti egységei útján a jogszabályok által hatáskörébe utalt jogkörökben 

ellátja, illetve elosztja a hatósági jogköröket a csoportok között, 

e) vezeti, összehangolja és ellenőrzi a Hivatal belső szervezeti egységeiben folyó munkát,  

f) a hatáskörébe tartozó ügyekben szabályozza a kiadmányozás, az ellenjegyzés és az utalványozás 

rendjét,  

g) ellátja a Hivatal – mint költségvetési szerv – operatív gazdálkodási feladatainak belső irányítását, 

h) ellátja az önkormányzat által alapított és fenntartott költségvetési szervek pénzügyi-gazdasági 

ellenőrzését, 

i) irányítja a Hivatal gazdálkodási tevékenységét, hatósági munkavégzését, az ügyfélfogadást,  
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j) ellátja az adóhatósági feladatokat, 

k) irányítja a Hivatalra háruló statisztikai adatszolgáltatások teljesítését, 

l) irányítja az országgyűlési és a települési képviselők választásával kapcsolatos hivatali munkát, 

m) gyakorolja a munkáltatói jogokat a Hivatal köztisztviselői, fizikai alkalmazottai tekintetében, 

n) irányítja az önkormányzati intézmények működése felügyeletének ellátását, 

o) képviseli a Hivatalt, 

p) információt szolgáltat az államháztartás igényeinek megfelelően az önkormányzat pénzügyeiről, 

gazdálkodásáról, 

q) évente beszámol a Hivatal munkájáról a Képviselő-testületnek, 

r)  biztosítja a lakosság tájékoztatását a Képviselő-testület működéséről, közérdekű döntéseiről, 

valamint a Hivatal aktuális, az állampolgárok széles körét érintő feladatairól. 

 

4. Jegyzői referens  

 

A jegyző munkáját segítő, helyettesítését ellátó köztisztviselő. 

 

 

5. Belső ellenőrzési feladatok megvalósítása  

 

Az intézmények belső ellenőrzési feladatait a gazdálkodásra kijelölt Pilisborosjenői Polgármesteri 

Hivatal látja el. A Polgármesteri Hivatal nem foglalkoztat főállású belső ellenőrt, a feladatellátást 

külső megbízottal kötött szerződés alapján végezteti el. A feladatellátás szabályai és az alkalmazandó 

eljárásrend a szerződésben kerül szabályozásra. 

 

Belső ellenőrzési feladatok ellátása: A belső ellenőrzési feladatok ellátása a megbízás alapján külső 

szakértővel kötendő megállapodás alapján kerül sor. 

 

6. Belső ellenőrzéssel kapcsolatos feladatok 

 

1. a Hivatal és az Önkormányzat intézményének pénzügyi-gazdasági munkájának segítése, a 

folyamatos ellenőrzésekben a vezetői munka támogatásában, 

2. hosszú távú ellenőrzési ütemterv készítése a célok és prioritások figyelembevételével, ennek 

folyamatos karban tartása, 

3. rövid távú (éves) munkaterv készítése (képviselő-testületi előterjesztése), 

4. belső ellenőrzési munkatervben foglalt rendszerellenőrzési (átfogó), szabályszerűségi, cél- téma 

és utóvizsgálatok elvégzése. Az elvégzett vizsgálatokról jelentés készítése, a jelentésben 

megfogalmazott megállapítások nyomon követése, 

5. vizsgálatokról nyilvántartás vezetése, 

6. Belső Ellenőrzési Kézikönyv folyamatos karbantartása, 

7. közbeszerzési eljárások utólagos ellenőrzése, arról jelentés és beszámoló készítése,  

8. évente a Képviselő-testület részére beszámoló készítése az elvégzett munkáról. 

 

A szerződés alapján egy belső ellenőr látja el a megrendelt ellenőrzési feladatot, így a költségvetési 

szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011 (XII. 31.) Korm. rendelet 

(a továbbiakban: Bkr.) 2. § c) pontja alapján ő látja el a belső ellenőrzési vezetői feladatokat is. Az 

ettől eltérő rendelkezéseket a Belső Ellenőrzési Kézikönyv rögzíti. 

 

Az ellenőr szakmai függetlensége oly módon kerül biztosításra, hogy az adott ellenőrzési feladatok 

elrendelése során az ellenőrzési program jóváhagyása és a szükséges megbízólevél aláírása a Jegyző 

feladata, a program szakmai összeállítása és az ellenőrzés végrehajtása során az ellenőr legjobb 

szakmai ismerete szerint önállóan járhat el, különösen az az alábbiak tekintetében: 

• az éves ellenőrzési terv kidolgozása, kockázatelemzési módszerek alapján és soron kívüli 

ellenőrzések figyelembevételével; 

• az ellenőrzési program elkészítése és végrehajtása; 

• az ellenőrzési módszerek kiválasztása; 

• következtetések és ajánlások kidolgozása, ellenőrzési jelentés elkészítése; 

• a belső ellenőr bizonyosságot adó ellenőrzési és a nemzetközi, valamint az államháztartásért 

felelős miniszter által közétett belső ellenőrzési standardokkal összhangban lévő tanácsadási 

tevékenységen kívül más tevékenység végrehajtásába nem vonható be. 
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A tevékenységet végző külsőmegbízott, vagy vállalkozás esetén az általuk biztosított belső ellenőr 

jogszabályban rögzített szakmai követelményeknek és az előírt nyilvántartásban való szereplésnek 

az igazolásainak másolatait a szerződés megkötésekor át kell adja a Jegyzőnek, hogy az külső 

hatósági ellenőrzéskor igazolni tudja az alkalmazás megfelelőségét. 

 

7. Pilisborosjenő Polgármesteri Hivatal Család- és Gyermekjóléti Szolgálata 

 

A Polgármesteri Hivatal Család- és Gyermekjóléti Szolgálat munkatársai – 1.5 fő, egyszemélyes 

szolgálat keretében alkalmazottakként látják el tevékenységüket. 

A szolgálatvezető: 1 fő heti 40 órában 

Munkaideje: heti 40 óra, részben kötetlen. 

Családsegítő: 1 fő heti 20 órában. 

Munkaideje: heti 20 óra, részben kötetlen 

A Polgármesteri Hivatal Család- és Gyermekjóléti Szolgálatának telep helye, nyitott helység: 2097 

Pilisborosjenő, Iskola utca 2. szám alatt fogadja ügyfeleit.  

Ügyfélfogadási és nyitvatartási idő: hétfő, szerda, péntek: 8.00 – 14.00 

     kedd, csütörtök: 12.00 – 18.00 

Ellátási területe: Pilisborosjenő község közigazgatási terület. A szolgáltatás célja a gyermek 

családban történő nevelkedésének elősegítésében, veszélyeztetettség megelőzésében, ill. 

megszűntetésébe a Család- és Gyermekjóléti Szolgálatok központi szerepet töltenek be. Szakmai 

hitvallásunk szellemében mindent meg kell tenni annak érdekében, hogy a gyermekek, lehetőleg 

saját családjukban nőhessenek fel. A gyermekvédelem mellett a családok védelme érdekében a 

Szolgálat segítséget nyújt az ellátási területén élők számára a szociális és mentálhigiénés problémák, 

illetve a krízishelyzet megoldásában az ilyen élethelyzethez vezető okok megelőzése, a krízishelyzet 

megszüntetése, valamint az életvezetési képesség megőrzése céljából.  

Az általános segítő szolgáltatás keretében az egyének és a családok életvezetési képességének 

megőrzése, valamint az egyén és a család életében jelentkező probléma megszüntetése érdekében a 

szakmai programban részletezettek szerint, valamint az általános segítő szolgáltatás körébe tartozó 

feladatai szerint felel. 

 

A szolgálatvezető és a családsegítő részletes feladatait a Polgármesteri Hivatal Család- és 

Gyermekjóléti Szolgákatának Szakmai programja tartalmazza. A Polgármesteri Hivatal 

Család- és Gyermekjóléti Szolgálatának fenntartói, szakmai irányítója a Polgármesteri Hivatal 

jegyzője, a munkáltatója a Polgármester. 

 

III. FEJEZET 

A HIVATAL BELSŐ SZERVEZETI TAGOZÓDÁSA, MŰKÖDÉSE 

LÉTSZÁMA 

 

1. A Hivatal szervezeti egységei: 

• Pénzügyi és Gazdasági Iroda, amely alá az Adócsoport tartozik. A csoport speciális szakmai 

területet ellátó belső szervezeti egység. A csoport vezetője csoportvezető. 

• Hatósági Iroda, amely alá a Hatósági csoport, mint önálló belső szervezeti egység, melynek 

feladatai a hatósági-, a műszaki-, a birtokvédelmi, közterület-felügyeleti, anyakönyvi, személyzeti, 

szervezési, ügyek, valamint a nemzetiségi önkormányzati referens. Az ügyfélszolgálati-iroda 

melynek feladatai az ügyfélforgalom koordinálása, levelek érkeztetése és az iktatási feladatok 
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ellátása, tartozik. E szervezeti egység látja el a hivatal technikai és takarítási feladatait is. 

 

A Pénzügyi és Gazdasági Iroda élén az irodavezető áll, aki osztályvezetői szintnek megfelelő 

vezetői beosztással látja el feladatait, vezetője a jegyző. A Pénzügyi és Gazdasági Iroda alá 

tagozódik az Adócsoport. Az Adócsoport az Adócsoport vezető irányítása alatt áll. 

A Hatósági Iroda élén irodavezető áll, osztályvezetői szintnek megfelelő vezetői beosztással látja 

el munkaköri feladatait. 

A Hivatalban: 

a) a polgármester és a jegyző szabályozza a pénzgazdálkodással összefüggő kötelezettségvállalás, 

ellenjegyzés, utalványozás, érvényesítés és szakmai teljesítés igazolásának rendjét. 

b) a polgármester szabályozza a hatáskörébe tartozó ügyek kiadmányozási rendjét 

c) a jegyző szabályozza a hatáskörébe tartozó ügyek kiadmányozási rendjét, az ügyiratkezelés 

szabályait, a Hivatal működésének egyéb szabályait, az irodák által ellátott feladatokat. 

 

E feladatok ellátása a munkaköri leírásokban és belső szabályzatokban meghatározottak szerint, 

illetve keretek között magában foglalja a feladat- és hatáskörök ellátását, a hatáskör gyakorlásának 

módját, a helyettesítés rendjét és az ezekhez kapcsolódó felelősségi szabályokat. 

 

 

2. A Hivatal működése, létszáma 

 

A Hivatal alaptevékenysége 

 

a) segíti a Képviselő-testület, annak bizottságai, a nemzetiségi önkormányzatok, valamint a 

polgármester és az alpolgármester munkáját, 

b) szakmailag előkészíti a testületi és a polgármesteri döntéseket, szervezi és ellenőrzi a 

döntések végrehajtását, 

c) intézi a jegyző és a Hivatal ügyintézője hatáskörébe utalt államigazgatási hatósági ügyeket, 

d) ellátja saját működésével összefüggő feladatokat, kapcsolatot tart más hivatali szervekkel. 

 

Az Irodavezetők általános feladatai: 

 

a) közreműködnek az Iroda feladatkörét érintő bizottsági munka szakmai segítésében, 

előkészítésében, a döntések végrehajtásában, valamint a települési képviselők munkájának 

segítésében, 

b) előkészítik a rendelet-tervezeteket, előterjesztéseket, beszámolókat és egyéb anyagokat, 

c) koordinálják az iroda munkáját, 

d) meghatározzák és ellenőrzik az iroda dolgozóinak munkáját, elkészítik és aktualizálják a 

munkaköri leírásokat, az egyéni teljesítménykövetelményeket és azok értékelését, gyakorolják 

átruházott hatáskörben a szervezeti egység köztisztviselői felett a munkáltatói jogokat, ellátják 

az irányításuk alatt dolgozók szabadságának engedélyezését. 

e) szervezik az iroda feladatait a polgármester és jegyző irányítása mellett, 

f) gondoskodnak az iroda feladatkörébe tartozó, illetve esetenként kapott feladatok szakszerű 

döntés előkészítéséért, határidőben történő végrehajtásáért, 

g) gyakorolják a polgármester és a jegyző által meghatározott körben a kiadmányozási jogot, 

h) közreműködik a teljesítménykövetelmények meghatározásában, a teljesítményértékelésben, a 

köztisztviselő minősítésében, 

i) felelős az Iroda vonatkozásában az adatvédelem, és adatbiztonság, továbbá a tűz- és 

munkavédelem szabályinak betartásáért, 

j) feladatkörükben kapcsolatot tartanak az önkormányzati intézmények vezetőivel, 

k) figyelemmel kísérik az önkormányzati rendeletek változásait, szükség esetén javaslatot tesznek 

önkormányzati rendeletalkotásra és közreműködnek a szakterületet érintő önkormányzati 

rendelettervezetek elkészítésében. 

 

A Hivatal önálló jogi személyiséggel rendelkező két belső szervezeti egységből, Irodából álló 

egységes szerv. A Hivatal belső szervezeti egységeit a jegyző az irodavezetőkön keresztül irányítja. 

A Hivatal szervezeti felépítését jelen szabályzat 1. számú melléklete tartalmazza. 
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Az ügyintézők általános feladatai 

 

a) Felelős a feladatkörébe utalt és számára a munkaköri leírásban megfogalmazott ügyek 

törvényes és pártatlan intézéséért, a munkaköri leírásban rögzített feladatok maradéktalan és 

határidőre történő végrehajtásáért. 

b) Gondoskodik a polgármester, az alpolgármester, a jegyző, továbbá a irodavezető által 

meghatározott eseti feladatok végrehajtásáról. 

c) Felelős a döntések előkészítéséért, a szakmai utasítások végrehajtásáért. 

d) Köteles betartani a Hivatal szabályzataiban foglaltakat. 

 

 

A Hivatal belső tagozódása szerinti létszám: 

 

A hivatal létszáma 16 fő köztisztviselő, 6 fő szerződéses alkalmazott 1 fő technikai alkalmazott, 

melynek részletes bemutatását az 1. számú melléklet szerinti szervezeti ábra tartalmazza. 

 

 

 

IV. FEJEZET 

A HIVATAL MUNKARENDJE 

 

A Hivatal dolgozóinak munkaideje heti 40 óra, ötnapos osztatlan munkaidő-beosztásban az 

alábbiak szerint: 

 

Hétfő:                          08.00-18.00 óráig 

Kedd:                          08.00-16.00 óráig 

Szerda:                        08.00-16.30 óráig 

Csütörtök:                   08.00-16.00 óráig 

Péntek:                        08.00-13.30 óráig 

 

A munkarendtől való eltérést, illetve a távmunkavégzést, annak szükségességét külön szabályzat 

szerint – indokolt esetben – a jegyző rendelheti el, illetve engedélyezheti bizonyos munkakörök 

esetén. A távmunkavégzésre az erre vonatkozó külön szabályzatot alkalmazni kell. 

A Hivatal egyes köztisztviselőinek munkaidő-beosztását a jegyző eltérően is megállapíthatja. 

A munkaidőn belül az ebédeléshez szükséges időt és a munkaközi szünetet biztosítani kell. 

 

V. FEJEZET 

A HIVATAL ÜGYFÉLFOGADÁSI RENDJE 

  

A polgármester hetente egy alkalommal, csütörtökönként 15.00- 20.00 óra között, továbbá az 

alpolgármester minden héten szerdán 10.00 - 12.00 óra között tart fogadónapot. A jegyzői 

fogadóórák a hét bármely napjára eshetnek, előzetes bejelentkezés alapján. 

A Hivatal szervezeti egységei: 

Hétfőn:                       13.00 – 18.00 óráig 

Szerdán:                      08.00 – 12.00 óráig és 13.00 - 16.30 óráig 

 

tartanak ügyfélfogadást. 

 

Az Ügyfélkapcsolati iroda a Hivatal munkarendje szerint ad tájékoztatást és fogad személyes 

beadványokat. 

Az ügyfélfogadás időpontját a helyben szokásos módon kell közzétenni. 

 
VI. FEJEZET 

A HIVATAL MUNKAVÉGZÉSÉRE VONATKOZÓ EGYÉB SZABÁLYOZÁSOK 
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RENDJE 

 

 
1. Munkaértekezlet, munkamegbeszélés rendje 

 

A polgármester és a jegyző a hivatal dolgozói részére minden hét keddi napján 09.00 órától 

munkaértekezletet tartanak, melynek elsődleges célja a testületi, bizottsági ülések előkészítése, egyéb 

aktuális feladatok megbeszélése. 

A csoportok szükség szerint tartanak munkamegbeszélést. 

 

 
2. Munkáltatói jogok gyakorlása 

 

A hivatal köztisztviselői tekintetében a munkáltatói jogokat a jegyző az alábbiak szerint gyakorolja: 

a) kinevezés, vezetői megbízás, felmentés, vezetői megbízás visszavonása, jutalmazás kérdésében a 

polgármester egyetértésével dönt, 

b) a szabadságolási ütemterv szerint engedélyezi a dolgozók éves szabadságának kiadását, továbbá 

dönt a fizetés nélküli szabadság engedélyezéséről, 

c) engedélyezi a belföldi hivatalos kiküldetést, illetve annak teljesítését követően az útiszámlát 

igazolja, 

d) engedélyezi az illetményelőleg igénybevételét, 

e) túlmunkát rendelhet el. 

 

3. Vagyonnyilatkozat-tételre kötelezettek köre 

 

Az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekről szóló 2007. évi CLII. törvényben (a 

továbbiakban: Vnytv.) foglaltak alapján a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettséggel járó 

munkakörök: 

1. Vnytv. 3. § (1) bekezdés c), d), e) pontja alapján kétévenként: 

- jegyző 

- pénzügyi és gazdasági irodavezető 

2. Vnytv. 3. § (1) bekezdés a) pontja és (2) bekezdés d) pontja alapján ötévenként: 

- hatósági irodavezető 

- közszolgálati jogviszonyban álló ügyintézők. 

 

4. A Hivatal belső szabályzatai 

 

A Hivatal törvényes működését a hatályos jogszabályokkal összhangban levő alapdokumentumok 

határozzák meg.  

 

Az SZMSZ-hez közvetlenül kapcsolódó belső szabályzatok: 

 

a) Számviteli Politika, 

b) Számlarend, 

c) Pénzkezelési Szabályzat, 

d) Eszközök és Források Értékelési Szabályzata, 

e) Készletgazdálkodási Szabályzat 

f) Leltárkészítési és Leltározási Szabályzat 

g) Házi Pénztár és Pénzkezelési Szabályzat 

h) Felesleges vagyontárgyak hasznosításának és selejtezésének Szabályzata 

i) Bizonylati Rend Szabályzat, 

j) Közbeszerzési Szabályzat 

k) Tűzvédelmi Szabályzat, 

l) Munkavédelmi Szabályzat, 

m) Belső Ellenőrzési Szabályzat (kézikönyv) 

n) Iratkezelési Szabályzat 

o) Közszolgálati Szabályzat 

p) Adatvédelmi Szabályzat 

r) Informatikai Szabályzat 
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A Hivatal irányítója és vezetője a Hivatal működési és gazdálkodási feladatainak ellátása érdekében 

szabályzatokat és utasításokat adnak ki. 

 

A jegyző gondoskodik a szabályzat és utasítások naprakész vezetéséről. Gondoskodik továbbá, hogy 

a szabályzatokat, utasításokat az irodavezetők és a csoportvezetők útján a dolgozók megismerjék, az 

abban foglaltakat betartsák, illetve betartassák. 

 

 

5. Szakkönyv, közlöny, folyóirat rendelés, irodaszer-ellátás 

 

A hivatali munkához szükséges szakkönyvek, közlönyök, folyóiratok, szaklapok, stb. megrendelését 

a irodavezetőkkel történő előzetes egyeztetést követően a jegyző engedélyezi. 

 

6. Képzés, továbbképzés 

 

A Hivatal dolgozója kötelezhető a jogszabályokban előírt szakképesítés megszerzésére, amelyet a 

Hivatal köteles elősegíteni. A Hivatal dolgozója a munkaköréhez szükséges képzésen, 

továbbképzésen a munkáltató utasítása szerint köteles részt venni. A Hivatal a dolgozó 

továbbtanulását a jogszabályokban rögzített kedvezményekkel segíti.  

 

Az éves továbbképzési terv elkészítéséről a jegyző gondoskodik.  

 
Pilisborosjenő, 2020. október 02. 

 

 

 
Tömöri Balázs     Dr. Horti István 

         polgármester              jegyző 

 

 

 
 

 


