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Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A vonatkozó jogszabályoknak és állami irányítás egyéb nem jogszabályi formában kiadott 

normatív jogi eszközeinek, továbbá a Képviselő-testület döntéseinek megfelelően, a 

hivatal ügyrendjének aktualizálása vált indokolttá, mely jellegét tekintve technikai 

módosítás. 

 

Fentiek alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, az előterjesztés mellékletét képező 

határozati javaslatok elfogadására. 

  

 

Enying, 2010. november 03. 

 

Tisztelettel: 

 

 

         Mihályfi Gábor 

               aljegyző 



Enying Város Önkormányzata Képviselő-testületének .../2010. (XI. 24.) számú határozata: 

Enying Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a Polgármesteri 
Hivatal 165/2007. (IV.25.) számú határozattal elfogadott ügyrendjét az alábbiak szerint módosítja:  

 

− Az ügyrend 7. pontja helyébe a következő 7. pont lép: 

„7. Az intézmény önkormányzati feladatként ellátandó alaptevékenységei: 

841112 Önkormányzati jogalkotás 
841114 Országgyűlési képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek 
841115 Önkormányzati képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek 
841116 Országos, települési és területi kisebbségi önkormányzati választásokhoz 
kapcsolódó tevékenységek 
841117 Európai parlamenti képviselőválasztáshoz kapcsolódó tevékenységek 
841118 Országos és helyi népszavazáshoz kapcsolódó tevékenységek 
841126 Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége 
841127 Települési kisebbségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége 
841133 Adó, illeték, kiszabása, beszedése, adóellenőrzés 
841172 Általános gazdasági, társadalmi tervezési tevékenységek helyi, területi szinteken 
841191 Nemzeti ünnepek programjai 
841192 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények 
841335 Foglalkoztatást elősegítő támogatások 
841336 Megváltozott munkaképességű személyek foglalkoztatását elősegítő támogatások 
841401 Önkormányzatok közbeszerzési eljárásainak lebonyolításával összefüggő 
szolgáltatások 
841901 Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások elszámolásai 
842155 Önkormányzatok m.n.s. nemzetközi kapcsolatai 
869041 Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás 
869042 Ifjúság-egészségügyi gondozás 
882111 Rendszeres szociális segély 
882112 Időskorúak járadéka 
882113 Lakásfenntartási támogatás normatív alapon 
882115 Ápolási díj alanyi jogon 
882117 Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás 
882118 Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás 
882119 Óvodáztatási támogatás 
882125 Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása 
889935 Otthonteremtési támogatás 
889936 Gyermektartásdíj megelőlegezése 
890301 Civil szervezetek működési támogatása 
890302 Civil szervezetek program- és egyéb támogatása 
890441 Közcélú foglalkoztatás 
890442 Közhasznú foglalkoztatás  
890443 Közmunka 
422100 Folyadék szállítására szolgáló közmű építése  
360000 Víztermelés-, kezelés-, ellátás 
841403 Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások 
882123 Temetési segély 
889201 Gyermekjóléti szolgáltatás 



889921 Szociális étkeztetés 
889922 Házi segítségnyújtás 
889924 Családsegítés 
889969 Egyéb speciális ellátások 
851000 Óvodai nevelés intézményeinek, programjainak komplex támogatása 
862102 Háziorvosi ügyeleti ellátás 
889101 Bölcsődei ellátás 
682001 Lakóingatlan bérbeadása üzemeltetése 
682002 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 
31100 Reklámügynöki tevékenység 
581400 Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása  
681000 Saját tulajdonú ingatlan adásvétele 
 
Végzi a város honlapjának információkkal való feltöltését, folyamatos  frissítését. Kiadja 
az Enyingi Hírmondót. 

 

A polgármesteri hivatal az állami feladatként ellátott alap, illetve kisegítő, kiegészítő 
tevékenységeit az Ötv. 36. §. (2) és 38. §. (1) bekezdése alapján látja el.” 

 
 
− Az ügyrend 8. pontja helyébe a következő 8. pont lép: 
 
„8. A Polgármesteri Hivatal vállalkozási tevékenységei:  
681000 Saját tulajdonú ingatlan adásvétele  
682001 Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 
682002 Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése.” 
 
 
− Az ügyrend 10. pontja helyébe a következő 10. pont lép: 

„10. Az intézmény szervezeti felépítése, működésének rendszere, belső tagozódása: 

 

• Polgármester 

• Jegyző 

 

• Aljegyző 

• Titkárság  

• Pénzügyi csoport  

• Általános igazgatás  

• Okmányiroda  

• Városi Gyámhivatal  

• Kiemelt építési hatóság  

• Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó alkalmazottak 



 

A polgármesteri hivatalt a jegyző vezeti a polgármester irányítása mellett. A képviselő-
testületet a polgármester, illetve felhatalmazása alapján az alpolgármester vagy más képviselő 
jogosult képviselni. A hivatalt a jegyző, illetve felhatalmazása alapján az aljegyző vagy az általa 
megbízott dolgozó jogosult képviselni. A hivatal létszámkeretét az önkormányzat 
költségvetéséről szóló hatályos rendelet, továbbá az ügyrend függelék tartalmazza.” 

 

− Az ügyrend 2. sz. melléklete helyébe jelen határozat 1. melléklete lép. 

 

− Az ügyrend 14. pontja a következő függelékkel egészül ki: 

„- Enying Város Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala szervezeti felépítése, belső 
tagozódása”  

 

− Az ügyrendben szereplő „az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998. (XII. 30.) 
Korm. rendeletben” szövegrész helyébe „az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvényben, 
az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009. (XII. 19.) Korm. rendeletben” szöveg lép. 

 

 

Határidő: azonnal  

Felelős: Dr. Pintér György polgármester 

 
 



1. melléklet a módosító határozathoz [A Polgármesteri Hivatal ügyrendjéről szóló 65/2007. 
(IV. 25.) számú határozat] 

 

„2. melléklet 

A jegyző által megállapított képzettségi pótlékra jogosító munkakörök és képzettségek 

 

a) Munkakörök: 

 - Igazgatási ügyintéző 

- Szociális igazgatási ügyintéző  

- Okmányirodai ügyintéző  

- Adóügyi ügyintéző  

- Belső ellenőr 

- Munkaügyi ügyintéző 

- Főkönyvi könyvelő 

- Analitikus könyvelő, pénztáros 

- Műszaki ügyintéző  

- Gyámhivatal vezető 

- Gyámhivatal ügyintéző  

- Építésügyi Hatóság vezető 

- Építésügyi ügyintéző  

- Titkársági ügyintéző  

- Településfejlesztési ügyintéző 

- Pénzügyi vezető  

 

b) Képzettségek: 

- Tudományos fokozat.  

- További felsőfokú, a munkakör jellege szerinti szakirányú szakképesítés. 

- A besorolásnál kötelezően előírt és figyelembe vett iskolai végzettségnél magasabb szintű 
a munkakör jellege szerinti szakirányú szakképesítés.” 

 
 
 
 
 
 



 

Függelék a Polgármesteri Hivatal ügyrendjéről szóló 65/2007. (IV.25.) számú határozathoz.  

 

Enying Város Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala szervezeti felépítése,  

belső tagozódása 

 

 

• Polgármester 

• Jegyző 

 

• Aljegyző 

• Titkárság (2 fő) 

• Pénzügyi csoport (4 fő) 

• Általános igazgatás (12 fő) 

• Okmányiroda (5 fő) 

• Városi Gyámhivatal (3 fő) 

• Kiemelt építési hatóság (3 fő) 

• Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó, fizikai állományban lévő 
(1 fő, részmunkaidőben – 4 óra – foglalkoztatott) 


