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Tisztelt Képviselő-testület!

A  Polgármesteri  Hivatal  ügyrendjét  a  Képviselő-testület  döntéseinek  (pl.:  létszám 
meghatározás 150/2009. (IV. 29.) számú határozat) megfelelően  aktualizálni szükséges. 

Az  ügyrend  módosítás-tervezetet  a  mellékelt  formában ezúton  előterjesztem  a  Tisztelt 
Képviselő-testületnek, s egyben javaslom annak elfogadását. 

Enying, 2009. május 21.

Mihályfi Gábor
     aljegyző



Enying Város Önkormányzata Képviselő-testületének .../2009. (V. 27.) 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 10. pontja helyébe a következő 10. pont lép:
„10. Az intézmény szervezeti felépítése, működésének rendszere, 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)

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.”

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

Határidő: azonnal 
Felelős: Tóth Dezső polgármester



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

„1. sz. melléklet

A vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettséggel járó munkakörök

Enying  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  az  egyes  vagyonnyilatkozat-tételi 
kötelezettségekről szóló 2007. évi CLII. törvény 3. §-a, valamint 5. §-a alapján a következők szerint 
állapítja meg a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettséggel járó munkaköröket:

- közbeszerzési  eljárásban  önállóan  vagy  testület  tagjaként  javaslattételre,  döntésre  vagy 
ellenőrzésre jogosult köztisztviselői munkakörök /kötelesek évente vagyonnyilatkozatot tenni/:

Jegyző
Aljegyző
Pénzügyi vezető
Településfejlesztési ügyintéző I.

- feladatai ellátása során költségvetési vagy egyéb pénzeszközök felett, továbbá az állam vagy 
önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás, valamint elkülönített állami pénzalapok, fejezeti 
kezelésű előirányzatok, önkormányzati pénzügyi támogatási pénzkeretek tekintetében; egyedi 
állami  vagy önkormányzati  támogatásáról  való  döntésre  irányuló eljárás  lefolytatása  során; 
állami vagy önkormányzat  támogatások felhasználásának vizsgálata,  vagy a felhasználással 
való  elszámoltatás  során  önállóan  javaslattételre,  döntésre  vagy  ellenőrzésre  jogosult 
köztisztviselői munkakörök /kötelesek kétévente vagyonnyilatkozatot tenni/:

Adóügyi ügyintéző 
Analitikus könyvelő, pénztáros
Belső ellenőr
Főkönyvi könyvelő
Gyámhivatal vezető
Gyámhivatal ügyintéző I., II.
Igazgatási ügyintéző V., VI.
Munkaügyi ügyintéző
Szociális igazgatási ügyintéző I., II.
Titkársági ügyintéző I.

- közigazgatási  hatósági  vagy  szabálysértési  ügyben  önállóan  javaslattételre,  döntésre  vagy 
ellenőrzésre  jogosult  köztisztviselői  munkakörök  /kötelesek  ötévente  vagyonnyilatkozatot 
tenni/:

Építésügyi hatóság vezető
Építésügyi ügyintéző I., II.
Igazgatási ügyintéző I., II., III., IV.
Műszaki ügyintéző 
Okmányirodai ügyintéző I., II., III., IV., V.
Titkársági ügyintéző II.”
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