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1. BEVEZETÉS 
 

Kiskőrös Város Polgármesteri Hivatala a jövőbeni működési hatékonyságnak 

növelése érdekében a jogszabályok követelményeit betartva, a belső működési 

folyamatok rendezettségének, megbízhatóságának folyamatos javításán keresztül a 

képviselő testület és az ügyfelek elégedettségét célozza meg.  

 

A Kézikönyv feltérképezi a szervezeti egységeken belüli, illetve a szervezeti 

egységeken átnyúló folyamatokat a Polgármesteri Hivatal államigazgatási és 

önkormányzati döntéseinek menetét.  

A Kézikönyvben foglaltak a Polgármesteri Hivatal tevékenységére, meghatározott 

követelmények teljesítésére, valamint a szervezetfejlesztési tanulmányban javasoltak 

hatékony működésének megvalósításához dokumentumként is szolgál. 

A Polgármesteri Hivatal a Kézikönyv kivonatos változatával ügyfeleinek és 

partnereinek információt kíván biztosítani arról, hogy a munkáját szabályozottan, a 

társadalmi elvárásoknak, a törvényeknek, jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően  

 végzi. 

A Kézikönyv utasításként, érvényes dokumentumként a Polgármesteri Hivatal 

minden munkatársa részére rendelkezésre áll. A Kézikönyv rájuk vonatkozó 

részében leírtak ismerete és betartása számukra kötelező. A Kézikönyv az ÁROP 

1.2.A projekt 1.e. pontjának a hivatal szervezeti egységei közötti együttműködés 

javítását szolgáló eszköz, amely az átláthatóbb szervezeti működést, a belső 

egységeken átnyúló folyamatok elemzését tartalmazza.  
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2.  ÁLTALÁNOS RÉSZ 
 

A Polgármesteri Hivatal tevékenységét, működésének jogszabályi hátterét, a 

tevékenységet alapvetően befolyásoló külső tényezőket, a feladat és hatáskör 

telepítés rendszerét az ÁROP projekt keretében készített tanulmány részletesen 

tartalmazza, ezért a Kézikönyvben a szervezetek közötti illetve a szervezeten átnyúló 

kapcsolatok megismeréséhez a folyamatok szabályozásának megértéséhez 

szükséges legfontosabb területeket nézzük röviden.  

 

A Polgármesteri Hivatal alapvet ő feladatai : 

 

•  ellátja az önkormányzati testületi szervekhez (képviselő-testület, bizottságok, 

kisebbségi önkormányzat) kapcsolódó adminisztrációs feladatokat, valamint a 

belső munkaszervezési igazgatási teendőket. Segíti az önkormányzati 

képviselők munkáját, a vezetés irányító tevékenységét, 

•  előkészíti és végrehajtja a testületi szervek önkormányzati döntéseit, a 

polgármester, illetve az alpolgármesterek irányítása és a jegyző operatív 

vezetése mellett, 

•  ellátja az önkormányzat és szervei számára hatáskört megállapító jogszabályok 

végrehajtásaként az önkormányzati hatósági, valamint az államigazgatási 

hatósági ügyeket és gondoskodik a döntések végrehajtásának 

megszervezéséről. 

 

 

A Polgármesteri Hivatal legfontosabb folyamatai: 

 

•  önkormányzati testületek működéséhez kapcsolódó tevékenységek 

•  vezetés munkáját közvetlenül segítő szervező tevékenység 

•  költségvetés előkészítése, végrehajtása, zárszámadás 

•  vagyongazdálkodás 

•  városüzemeltetési tevékenység szervezése, végrehajtása 

•  intézményirányítás 
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•  közreműködik az önkormányzati hatósági ügyek előkészítésében 

•  államigazgatási, hatósági ügyintézés 

•  minőségügyi folyamatok 

A "fő" folyamatok elvégzéséhez a Hivatal működési rendje biztosítja a szükséges 

személyi és infrastrukturális feltételeket, a szükséges beszállítói hátteret. 

Ezen folyamatok végrehajtását a Polgármesteri Hivatal a fő folyamatokra szervezett 

osztályi rendszerben, a szükséges - belső szabályozásokban meghatározott – 

együttműködési, kapcsolati rendben végzi.  
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3.  Vezetőség Felel őssége 

 

a. A Vezetőség Elkötelezettsége 
 

A Polgármesteri Hivatal vezetése elkötelezett a minőségi munkavégzés, annak 

folyamatos javítása iránt. A pontosság, magas szakmai teljesítmény, az 

elhivatottság és lojalitás elvárás.  Ennek keretében: 

- tudatosítja a Polgármesteri Hivatal minden munkatársával az ügyfelek 

elvárásainak, valamint a jogszabályi követelmények teljesítésének 

fontosságát, 

- meghatározza az Önkormányzat stratégiáját, legfontosabb céljait 

 rendszeres időközönként beszámol végzett tevékenységéről  

- biztosítja a működés személyi és tárgyi feltételeit, a szükséges erőforrások 

rendelkezésre állását, 

- meghatározza azokat a legfontosabb minőségi munkavégzést szolgáló 

célokat, amelyek keretében a Polgármesteri Hivatalban dolgozó 

köztisztviselők, tisztségviselők, vezetők munkájukat végezzék.  

 

Elsődleges min őségcélok: 

•  a törvényesség betartása 

•  ügyfél elégedettség a szakmai színvonallal 

•  ügyfelek etikai elvárásainak kielégítése 

      •  hatósági munka színvonalának folyamatos javítása 

•  szakmai ismeretek folyamatos bővítése 

•  társadalom követelményeinek, elvárásainak figyelembe vétele 

•  hatósági munkavégzés hatékonysága (gyorsaság, megbízhatóság, 

    rendelkezésre állás, stb.) 

•  önkormányzati döntések előkészítésének, végrehajtásának megfelelősége 
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A min őségcélok mérésének módszerei : 

•  hatósági munkavégzés eredményeinek kibocsátás előtti megfelelősége, 

   esetleges hibák és azok a típusai, 

•  elintézési időtartam, határidők betartása 

•  kapcsolattartás az egyes szervezeti egységek között (időtartam, teljesség, 

    stb.) 

•  ügyfelek fellebbezései, panaszai 

•  ügyfélfelmérések adatai, vizsgálata 

•  külső szervek, hatóságok vizsgálatainak eredményei 

•  képviselőtestületi beszámolók megállapításai 

•  előterjesztések elfogadottsága 

 

b. Ügyfélközpontúság 
 

A jegyző gondoskodik az ügyfél- tájékoztatási folyamatok átalakítását követően   

ügyfélelégedettség mérés bevezetéséről, annak értékeléséről és arról, hogy az 

azokban megfogalmazott javaslatok, valamint az ügyfélszolgálati tevékenységet 

végző osztályok vezetőinek szakmai javaslatai a hivatal működésében beépülve, 

dokumentáltan tartalmazzák az igényeket, elvárásokat, megvalósítási javaslatokat. 

Ezek a szempontrendszerek a jegyző által irányított vezetői munka eredményeként 

belső követelményekké alakulnak át és ezáltal  meghatározott területeken mérhetőek 

és ellenőrizhetőek.  

 

c. Erőforrások biztosítása  
 

A vezetés pályázati lehetőségek igénybevételével gondoskodik arról, hogy a 

Polgármesteri hivatal tevékenységének ellátásához, folyamatos javításához, a 

közgyűlés, az ügyfelek, partnerek megelégedettségének eléréséhez, minőségcélok 

teljesüléséhez a szükséges személyi és tárgyi feltételek – képzett köztisztviselők, 

megfelelő létesítmények, berendezések, számítástechnikai rendszer – rendelkezésre 
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álljanak. Az erőforrásokat az éves költségvetés tartalmazza, mely rögzíti az egyes 

tevékenységekre, területekre meghatározott kereteket.  

 

Emberi er őforrások 

 

Az ügyfélszolgálaton dolgozó munkatársak kiválasztásánál fontos szempont, hogy az 

itt dolgozó kollegák rendelkezzenek ezen munkakör betöltéséhez szükséges 

alapvető kompetenciákkal. Különösen fontos ezen a területen a korábbi évek 

gyakorlati ismeretivel való rendelkezés. Az ügyfélszolgálatot ellátók pszichológia 

alkatának, képességeinek figyelembevétele is fontos szempont az ott dolgozók 

kiválasztásában, hiszen az ügyfélkiszolgáló személyisége maga a hivatal és annak 

szolgáltatása.  

 

Munkakörnyezet, infrastruktúra 

 

A vezetés törekszik a munkakörnyezet jobbítására, változtatására, tisztában van 

azzal, hogy a kellemes munkahelyi környezet záloga a minőségi és hatékony 

munkavégzésnek. A vezetés gondoskodik a Polgármesteri Hivatal tevékenységének 

ellátáshoz szükséges tárgyi feltételek meglétéről és megfelelő alkalmasságáról, 

beleértve a munkahelyeket és az azokhoz kapcsolódó berendezéseket, 

számítástechnikai hátteret. A vezetés ezen törekvését támasztja alá az ilyen tárgyú 

pályázatok felkutatása, a pályázatok megírása, beadása.  

 

Kiskőrös kistérségi közigazgatási központként a körzetközponti jegyzőre telepített 

további feladatok várományosa, mely a szakember állomány növelését vonja maga 

után, az elhelyezés feltételei adottak.  
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4. Felelősség és hatáskör 
 

A Polgármesteri Hivatal belső szervezeti egysége vezetőinek és munkatársainak 

felelősségét és hatáskörét a hatályos jogszabályok, a Polgármesteri Hivatal 

ügyrendje, belső szabályzatok,  valamint a munkaköri leírások tartalmazzák. 

A munkavégzés során kölcsönös kapcsolatok rendszerét a belső működést leíró 

dokumentumok határozzák meg. /pl: testületi előterjesztések készítésnek rendje/ 

 

A Polgármesteri Hivatal szervezeti felépítését az a lábbi ábra tartalmazza: 
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5. Belső kapcsolattartás 
 
A Polgármesteri Hivatal vezetése gondoskodik a különböző  szervezeti egységek és 

funkciók között a hatékony kapcsolattartás, információ áramlás megvalósításáról, 

melynek elemei megjelennek: 

•  a tájékoztatási, információ átadási tevékenységekben, 

megvalósulnak: 

•  a tisztségviselők, (polgármester, alpolgármesterek, jegyző, aljegyző) valamint az 

osztályvezetők  heti vezetői értekezletén, 

• általában havonta megtartott osztályértekezletek (információ átadás, feladat 

megbeszélés, munkatársi észrevételek, javaslatok) 

•  apparátusi értekezleteken, melyre félévente kerül sor.  

 

 

5.1. Folyamatok megvalósulása  

 

 
A Polgármesteri Hivatal által végzett államigazgatási, valamint önkormányzati 

döntések előkészítési, végrehajtási tevékenységének folyamatait, azok felelősségi 

viszonyait, szabályozási hátterét, nyomon követését, ellenőrzését, igazolását jelen 

Kézikönyv, valamint az ebben hivatkozott külső és belső dokumentumok határozzák 

meg. 

Az önkormányzat képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló törvény 

alapján 

a többször módosított 4/2003. (III.1.) önk. rendelet (továbbiakban: SzMSz) számú 

rendeletével meghatározta a Polgármesteri Hivatal működésének szabályait, a 

jegyző az SzMSz 55. §. (4) bekezdésében foglaltak alapján pedig szabályozta a 

Polgármesteri Hivatal szervezeti és működési rendjét. 

Ennek keretében szabályozta a Polgármesteri Hivatal tevékenységét, a képviselő-

testület felé a döntésekkel kapcsolatos szervezési, előkészítési, végrehajtási, 

ellenőrzési szolgáltatói, valamint az államigazgatási ügyek elintézésével kapcsolatos 

feladatait. 
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6. Belső egységeken átnyúló eljárások  

 

A szervezeti egységeken belüli eljárások mind a tanulmányban, mint a jelen 

kézikönyvben felsorolt dokumentumok szerint jelenleg írásban nem szabályozott 

formában történnek. Ezen folyamatok írásos szabályozását hatályos jogszabályok 

nem is írják elő az önkormányzatoknak.  A szervezeti egységeken belül zajló 

folyamatok elemzése, részletes írásos szabályozása, a dokumentumok kezelése, 

vezetői ellenőrzés, beszámoltatás dokumentálása egy minőségbiztosítási rendszer 

bevezetésével Kiskőrös Polgármesteri Hivatalában is megvalósítható.  

Az Árop pályázatnak nem feladata az egyes szervezeti egységekben való 

tevékenységek folyamatának írásos szabályozása, a folyamatok 

dokumentáltságának biztosítása, pusztán a belső egységeken átnyúló eljárások 

folyamatinak feltérképezése. Mivel Polgármesteri Hivatal belső szervezeti egységei 

számtalan ponton kapcsolódnak egymáshoz, ezért kiválasztottunk egy részben már 

jegyzői utasításban szabályozott tevékenységet, valamint a pályázatok kezelésének 

általunk javasolt folyamatát, ezen keresztül bemutatva a szervezeti egységek közötti 

együttműködés szükségességét.  

 

 

6.1. Képvisel őtestületi, bizottsági anyagokkal kapcsolatos tevéke nységek 

folyamata  

 

A Közgyűlés napirendje az éves munkaterv valamint az egyéb, az SZMSZ szerint 

erre jogosultak által javasolt előterjesztésekből kerül összeállításra a 

tisztségviselőkkel valamint a belső szervezeti egységek vezetőivel történő 

egyeztetést követően. A bizottságok napirendje a bizottság feladat-és hatáskörébe 

tarozó közgyűlési előterjesztésekből, valamint egyéb aktuális bizottsági feladatokból 

kerül összeállításra a bizottság elnökével történő egyeztetést követően. 

Így tehát vannak munkaterv alapján készülő előterjesztések, és vannak azon 

kívüliek. A munkatervben nem szereplő előterjesztéseket sok esetben nem lehet 

előre tervezni, a munkatervbe beépíteni, azok a gyakran ad-hoc, a feladatok 

jelentkezésével egyidejűleg szükségesek. Pl: pályázat esetén a képviselő testület 
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tulajdonosi nyilatkozata az önerő biztosításáról, vagy központi jogszabályváltozás 

esetén helyi rendelet módosítása….stb.  A napirend előadójának meghatározó a 

szerepe az előterjesztések szakmai előkészítésében, a döntéshozatali folyamat 

segítésében ill. a végrehajtás szervezésében.  

 
- A munkatervben szerepl ő írásos előterjesztések elkészítési kötelezettségéről 

a képviselő- testületi referens 15 nappal a leadási határidő előtt tájékoztatja az 

előterjesztés előadóját, aki aláírásával ennek megtörténtét igazolja. 

Egyidejűleg a referens tájékoztatást kér a polgármestertől és a jegyzőtől, hogy 

milyen, a munkatervben nem szereplő előterjesztések kerülnek napirendre a 

testületi ülésen, továbbá arról, hogy az előkészítés kinek a feladata. A 

napirend-tervezet alapján előkészített előterjesztések az illetékes belső 

szervezeti egységtől kerülnek a Szervezési  és Ügyviteli Osztályhoz, amit az 

osztályvezetők  a képviselő- testületi referensnek  ellenőrzés, kontroll céljából 

átadnak. Az ügyintéző megvizsgálja, hogy az adott anyag tartalmi, illetőleg 

formai szempontból megfelel e a hatályos jogszabályi előírásoknak, indokolt 

esetben kezdeményezi a hibák kijavítását. A tapasztalt hiányosságokról 

haladéktalanul tájékoztatja az aljegyzőt, aki intézkedik annak megszüntetése 

érdekében.  

 
- A polgármester, az alpolgármester, és a jegyző a bizottsági, illetőleg 

képviselőtestületi előterjesztések előkészítésével megbízza  a napirend 

előadóját. Az előadó – ha nem osztályvezető – köteles az előkészítésbe 

bevonni felettesét, a tárgy szerint érintett osztályok vezetőit, munkatársait. Az 

előadó kellő időben köteles a hatályos jogszabályok, korábbi döntések, 

állásfoglalások, programok, szükséges egyeztető munka eredményeképp az 

előterjesztés előzetes munkaanyagát összeállítani és a jegyzővel valamint a 

polgármesterrel egyeztetni. Az egyeztetést követően az SzMSz-ben 

meghatározott tartalmi és formai követelményeknek megfelelően az előadó 

köteles az előterjesztés tervezetét elkészíteni. A leadási határnap előtt az 

előadó a véglegesített tervezetet bemutatja a polgármesternek és a 

jegyzőnek, akik ennek megtörténtét kézjegyük feltüntetésével igazolják.  
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Végül a testületi referens megvizsgálja, hogy az adott anyag tartalmi, illetőleg 

formai szempontból megfelel-e a hatályos jogszabályi előírásoknak. 

Amennyiben szükséges, úgy kezdeményezi az aljegyzőnél, hogy az 

előterjesztést készítő belső szervezeti egységgel szakmai egyeztetést kell 

folytatni, melynek során az esetleges kérdéseket tisztázzák, illetve szükség 

esetén a javításokat is elvégzik. 

A képviselő testületi referens azt is megvizsgálja, hogy az adott előterjesztést 

előzetesen mely szerveknek (bizottságok) kell megtárgyalniuk.  

 

Ezt követően  
 

a) az előterjesztés kerülhet bizottsági ülés elé 
b) közgyűlés elé 

 
A képviselő testületi referensnek minden előterjesztés esetén meg kell győződnie 

arról, hogy azt a jegyző törvényességi szempontból megvizsgálta. Ezt követően az 

előterjesztés a polgármesterhez kerül, aki azt, mint előterjesztő aláírja.  

Amennyiben a Képviselő testület az előterjesztést elfogadta, úgy 

a./ a megalkotott rendelet sajtó útján történő kihirdetéséről a képviselő testületi 

referens gondoskodik. 

 

b./ a meghozott határozatot a képviselő testületi referens az előterjesztés 

előadójának megküldi. A döntés végrehajtásáról, az érintettek tájékoztatásáról az 

előterjesztés előadója köteles gondoskodni. A végrehajtás menetéről a határidő 

leteltét követően az aljegyzőt tájékoztatni kell.  

 

Az aljegyző elkészíti a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló tájékoztatót 

és arról a polgármestert tájékoztatja.  
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6.2. Pályázatok el őkészítése  

 

A pályázatok figyelése, előkészítése, az egyeztetések lefolytatása, a pályázatok 

megírása, a pénzügyi elszámolások elkészítése pályázatok tartalmától függően 

szintén több szervezeti egység munkájának összehangolását igényli.  

Ezen feladatkör jelenleg Kiskőrös Polgármesteri Hivatalában a Pénzügyi Osztályon 

belül működő három fős Vagyonkezelési és beruházási csoport tevékenységi körébe 

tartozik. A hivatal ügyrendje a csoportokra vonatkozóan nem tartalmaz részletes 

feladat meghatározást, annak feladatait az Osztályok tevékenysége között sorolja fel. 

Az ügyrend szerint a Vagyonkezelési és beruházási csoport feladata: 

- Ellátja az Önkormányzat vagyonának kezelésével, hasznosításával, fejlesztésével kapcsolatos 

feladatokat. 

- Figyelemmel kíséri a terület- és településfejlesztéssel, a közszolgáltatási ágazati 

fejlesztésekkel kapcsolatos pályázati lehetőségeket, az ezekkel kapcsolatos döntéseket 

követően előkészíti a pályázatokat. 

- Előkészíti, lebonyolítja a Hivatali beruházásokat, ellátja a közbeszerzéssel kapcsolatos 

feladatokat. 
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- Együttműködik a Kiskőrösi Többcélú Kistérségi Társulás munkaszervezetével, az általa 

fenntartott, és más, nem Kiskőrös Város Önkormányzata által fenntartott oktatási, 

közművelődési, sport intézményekkel, civil szervezetekkel. 

A csoport feladata közé tartozik a tevékenységet szabályozó belső dokumentumok 

alapján az önkormányzati fejlesztési lehetőségek összegyűjtése, pályázati 

lehetőségek felkutatása, figyelése, pályázatok készítése ill. koordinálása, a 

megvalósítás nyomon követése, együttműködési partnerségi hálózat kiépítése, 

közbeszerzések előkészítése, lebonyolítása.  

 

Az ellátott feladatok a hivatal szinte valamennyi szervezeti egységének, osztályának, 

csoportjának együttműködését igényli. Az önkormányzatok gazdasági helyzetét 

figyelembe véve ezen feladatok ellátásra, kiemelt hangsúlyt kell helyezni. A 

szervezetfejlesztési tanulmányban ezért javaslatot fogalmaztunk meg a csoport 

átszervezésére, a feladatok más szervezeti konstrukcióban történő ellátására.  

A szervezeti egységek közötti együttműködési technikák javításának egyik 

meghatározó eszköze, a rossz szervezeti rendben működő egységek átalakítása, a 

döntési, irányítási szintek megváltoztatása.  

A Polgármesteri Kabinet részeként a többi szervezeti egység fölé rendelve a belső 

egységek működtetése, az önkormányzat fejlesztési feladatainak súlyponti kezelése 

lehetővé válik.  

 

Feladatai között kell szerepeljen: 

 

- Az Önkormányzat fejlesztési tervének elkészítésében való közreműködés. 

- Előkészíti a képviselő testület fejlesztési programjához kapcsolódó terveket. 

- Érvényesíti a közgyűlés által elfogadott programok célrendszerét. 

- Egyezteti és koordinálja a fejlesztési programok végrehajtásával kapcsolatos 

feladatokat a Polgármesteri Hivatal illetékes osztályaival és intézményeivel.  

- A fejlesztési programok megvalósításához szükséges feladatok 

költségvetésben való megjelenítése érdekében együttműködik a pénzügyi 

osztállyal.  
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- Közreműködik a város stratégiai fejlesztésének megvalósítása érdekében az 

érintett és érdekelt szervezettel történő együttműködés kialakításában.  

- Kapcsolatot tart terület- és településfejlesztési szervezetekkel. 

- Segíti az Önkormányzatot érintő pályázatok elkészítését, illetve az elkészült 

           pályázatokat szakmailag véleményezi. 

 

A feladatok más struktúrában történő megszervezése, az önkormányzati munka, a 

stratégiai szemlélet előtérbe helyezésével ezen szervezeti egység valóban dinamikus 

motorja a Polgármesteri Hivatal önkormányzati, fejlesztési tevékenysége ellátásának.  
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6.3 A költségvetés készítése és végrehajtása 

 

A költségvetés készítésével a tanulmányban részletesen foglalkozunk a 4.1.1. pont 

alatt, itt csak a kapcsolódási mátrixot jelenítjük meg: 
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7. A folyamatok ellen őrzése, adatelemzés, tökéletesítés 

módszere 

 

A Polgármesteri Hivatal dokumentumaiban meghatározza, megtervezi és alkalmazza 

mindazon ellenőrzési és mérési tevékenységeket, melyek szükségesek a hivatali 

folyamatok - az államigazgatási, valamint az önkormányzati döntések előkészítési, 

végrehajtási tevékenységekben - és azok javulásának megvalósításához. A 

folyamatok szabályozásának csak akkor van értelme, ha azok ellenőrzése biztosított. 

Az ellenőrzés következő lépése az adatok elemzése, a következtetések levonása, 

ennek eredménye alapján pedig a folyamatok tökéletesítése.  

 

 

7.1  ELLENŐRZÉS ÉS MÉRÉS 
 
 

7.1.1 A Küls ő folyamatok ellen őrzése és mérése 
 
 
A külső folyamatok ellenőrzésnek fontos területe a kapcsolattartás a lakossággal, a 

képviselő-testülettel, az ő elégedettségük mérése. A Polgármesteri Hivatal a 

jogszabályokban, önkormányzati rendeletekben meghatározott módon szervezi és 

végzi a lakosság meghallgatását, illetve tájékoztatását, kezeli az ügyfelek 

bejelentéseit, javaslatait, panaszait. Ezen tevékenységet javasoljuk kiegészíteni a 

rendelkezésre álló adatok folyamatos gyűjtésével, az észrevételek feldolgozásával. 

Kiskőrös városában 2004. évben volt utoljára ügyfélelégedettség mérés, annak 

eredményéről hivatali beszámoló keretében számolt be a hivatal vezetése a 

képviselő testületnek.  

 

7.1.1.1 Kapcsolattartás a lakossággal 
 
Ügyfélfogadás 
 
A Polgármesteri Hivatalban az általános ügyfélfogadás hetente kedd kivételével 
minden nap van.  
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 Az ügyfélfogadás rendje az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzata 
szerint: 

Hétfőn: 7,30 órától 12,00 óráig és 12,30 órától 16,00 óráig 

 Szerdán: 7,30 órától 12,00 óráig és 12,30 órától 16,00 óráig 

Csütörtökön: 7,30 órától 12,00 óráig és 12,30 órától 16,00 óráig 

Pénteken: 7,30 órától 12,00 óráig 

Az Igazgatási és Adóügyi Osztály, a Népjóléti Osztály és a Műszaki Osztály 

kijelölt dolgozói szerdán 7,30 órától 18,00 óráig tartanak ügyfélfogadást. Az  

ügyfél-tájékoztató a teljes hivatali idő alatt fogad ügyfeleket.  

 
 
 
Vezetők ügyfélfogadási rendje 
 
A polgármester, az alpolgármester(ek) és a jegyző havonta egyszer, hivatali 

helyiségében – a helyben szokásos módon előre meghirdetett időpontban – 

fogadónapot tart.  

 

Közmeghallgatás  

 

 Képviselő-testület évente legalább egy alkalommal, előre meghirdetett 

közmeghallgatás keretében lehetővé teszi választó-polgárok, helyben érdekelt 

közösségek, társadalmi szervezetek képviselői részére, hogy közvetlenül terjesszék 

elő közérdekű kérdéseiket, kezdeményezéseiket, tegyék meg javaslataikat.    

A közmeghallgatáson elhangzott kérdéseket, javaslatokat, felvetéseket a jelenlévő 

érdekeltek - az összes képviselő, az összes osztályszintű szervezeti egység vezető - 

a helyszínen, illetve később írásos formában az illetékes osztályszintű szervezeti 

egység vezetői megválaszolják. 
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Várospolitikai fórum 

 

A Képviselő-testület a lakosság, a társadalmi szervezetek tájékoztatása, illetve az 

éves munkatervében külön meghatározott döntések előkészítésébe történő 

bevonása érdekében, várospolitikai fórumot hívhat össze. Kötelező a fórum 

összehívása, ha azt a választópolgárok legalább 1 %-a kéri. 

A döntések előkészítése céljából megtartott várospolitikai fórum állásfoglalását, az 

elhangzott kisebbségi véleményeket jegyzőkönyvbe kell foglalni.   

 
 

Lakossági tájékoztatás, figyelemfelhívás 
 
 
A Polgármesteri Hivatal feladatai közé tartozik az önkormányzat tevékenységéről, a 

hivatali munkáról a folyamatos lakossági tájékoztatás szervezése. A lakosság széles 

rétegeit érintő kérdésekben az önkormányzattal kapcsolatos jelentősebb 

eseményekről a kommunikációs referens nyilatkozatot, tájékoztatót készít el. Az 

állampolgárokat és a társadalmi szervezeteket a Városháza hirdetőtábláján, a 

köztájékoztatási eszközök útján kell tájékoztatni. (www.kiskoros.hu, Helyi lap 

Városi Televízió)  

A Képviselő testület által alkotott rendeleteket, hozott határozatokat a negyedévente 

megjelenő …………………………… értesítő tartalmazza. 

Az értesítő a jegyző szerkeszti. 

A Képviselő-testület által alkotott rendeleteket, hozott határozatokat a 

www.kiskoros.hu önkormányzati portálon is meg kell jeleníteni, melyért a Szervezési  

és Ügyviteli  Osztály valamint a rendszergazda felelős. 

 

7.1.1.2 Képvisel ő- testület 
 
A képviselő testület, a bizottságok, illetve a polgármester az előterjesztések kapcsán 

folyamatos kapcsolatban van a Hivatallal és - döntésük alapján - a Hivatal munkájáról 

bármikor kérhetnek összefoglaló beszámolót, melynek keretében véleményt alkotnak 

a Hivatal munkájáról. Legutóbb 2006. évben készült ilyen jellegű beszámoló.  
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A polgármester évente egyszer apparátusi értekezlet keretében a Képviselő- testület 

nevében értékeli a Hivatal működését.  

 

7.1.2 A hivatali folyamatok és eredményeinek ellen őrzése, mérése 
 
 

Hivatali folyamatok ellen őrzése 
 

A Polgármesteri Hivatal önálló törvényességi ellenőrt nem alkalmaz, ezen feladatok a 

jegyző, aljegyző munkakörét képezik.  

A jegyző, aljegyző biztosítja a jogszabályoknak, önkormányzati rendeleteknek és 

egyéb szabályozások által megfogalmazott követelményeknek való megfelelést. 

A követelmények teljesülése érdekében a Polgármesteri Hivatal a működési 

folyamatainak, azok eredményeinek megfelelőségét, hatékonyságát ellenőrzi, 

figyelemmel kíséri. A tevékenységi folyamatok ellenőrzése megvalósulhat az 

ügyintéző által végrehajtott önellenőrzés, illetve a kiadmányozási jog gyakorlója által 

végrehajtott, a kiadmányozást megelőző ellenőrzés révén. Az ellenőrzés alapjául 

szolgáló követelményeket a vonatkozó jogszabályok, szabványok, egyéb külső 

szabályozások, valamint belső szabályozások tartalmazzák. Az önellenőrzést az 

ügyintéző az ügyintézés során folyamatosan végzi, és az ügy lezárásakor az 

ügyiraton dátummal és aláírásával igazolja. A kiadmányozási jog gyakorlója által 

végrehajtott ellenőrzés a kiadmányozási folyamat során az adott ügyirat teljes 

áttekintésével, az ügyintéző ügyértelmezésének és az általa meghozott döntés-

tervezet felülvizsgálatával történik. A kiadmányozási jog gyakorlója az általa végzett 

ellenőrzést és annak megfelelőséget aláírásával, a kiadmányozás során igazolja. 

A kiadmányozási jog gyakorlója az irattárba helyezés előtt eseti utóellenőrzést végez, 

amelynek keretében az ügyiratokat ismételten ellenőrzi, és az irattárba helyezés 

jogosultságát az ügyiraton aláírásával (szignójával) igazolja. 

Amikor a kiadmányozási jog gyakorlója szükségesnek tartja, az ügyintézés közben is 

ellenőrzést végez, melynek tényét az ügyiraton szignójával igazolja. Amennyiben a 

kiadmányozási jog a jegyző, illetve a polgármester hatáskörében van, az ellenőrzést 

akkor is elvégzi az osztály szintű szervezeti egység vezetője, melyet az ügyiraton 

dátummal és aláírásával igazol. A jegyző, illetve a polgármester az általa végzett 

ellenőrzést és annak megfelelőséget aláírásával, a kiadmányozás során igazolja.  
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Nem megfelel őségek kezelése 
 
 
Ügyiratok kiadmányozás előtt felfedezett nem megfelelősége esetén az ellenőrzést 

végző kiadmányozási jogosult, illetve jegyző az ügyirattervezet aláírási részének 

áthúzásával jelzi a nem megfelelőséget és a javításra vonatkozó instrukciókat az 

ügyirat tervezeten vagy az előadói íven határozza meg dátumozott szignójával. 

Amennyiben kiadmányozás után a Polgármesteri Hivatal saját maga, illetve az 

ügyfelek fellebbezése alapján állapítja meg a határozatok nem megfelelőégét, akkor 

az államigazgatási eljárás szabálya szerint jár el. Megfellebbezett ügyek esetében az 

ügyiratot az illetékes osztályszintű szervezeti egység vezetője a másodfokú 

elbírálásra jogosult szervnek (Dél – alföldi  Regionális Államigazgatási Hivatalnak, 

illetve a képviselő-testületnek) juttatja el. A felterjesztéseket az osztályszintű 

szervezeti egység vezetője ellenőrzi, szignálja és a jegyző, illetve polgármester írja 

alá. 

 
 Belső ellenőrzés 
 
A Polgármesteri Hivatal belső ellenőrzésének gyakoriságát és tárgyköreit a 

polgármester által jóváhagyott belső ellenőrzési munkaterv rögzíti, végrehajtását 

pedig a belső ellenőrzéssel megbízott munkatárs jelentései tartalmazzák. 

 

7.2  A folyamatok tökéletesítése 
 
 

7.2.1 Küls ő szerv, illetve a képvisel ő-testület által jelzett hiányosságok 
esetén 

 
A Polgármesteri Hivatal tevékenységével kapcsolatosan külső szerv, illetve képviselő 

testületi kifogásai alapján - a jegyző utasítására - az érintett osztályvezető elvégzi a 

szükséges helyesbítéseket. 

Helyesbítő tevékenység végzése esetén érintett osztályvezető és az aljegyző 

feladata kell, hogy legyen az eltérések, nem megfelelőségek okainak feltárása, azok 

elemzése, a szükséges intézkedések maghatározása és bevezetése, végrehajtása, 

illetve azok eredményességének értékelése.  
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7.2.2 Jogszer űnek ítélt fellebbezés, megfellebbezett határozat má sodfokú 

döntése, illetve a bíróság által hozott elmarasztal ó jelleg ű ítélet 
esetén 

 
A Polgármesteri Hivatal határozatai ellen benyújtott fellebbezések, illetve jogerős 

bírósági döntések nyilvántartása az érintett osztályvezető feladata kell, hogy legyen.  

Ezek elemzése alapján az érintett osztályvezető tájékoztatja az aljegyzőt és ha 

szükséges intézkedniük kell a korrekcióról, a javítások elvégzésének 

szükségességéről. 

 
7.2.3 Jogosnak ítélt bejelentések, panaszok esetén 
 
A jogosnak ítélt, a Polgármesteri Hivatal tevékenységére, illetve munkatársaira 

vonatkozó bejelentésekre, panaszokra vonatkozó intézkedéseket az érintett 

osztályvezetők az aljegyzőt tájékoztatva végzik el.  

 

 

 

8. Zárás 

 

Jelen kézikönyv az ÁROP 1.2.A projekt a döntési mechanizmusok korszerűsítése 

1.e) pontjában a hivatal belső szervezeti egységei közötti együttműködés javításának 

érdekében a belső, szervezeti egységeken átnyúló folyamatok szabályozását 

tartalmazza.  


