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I. SZERVEZETI ADATOK 
 

1. melléklet a 2011. évi CXII. Törvényhez 

 

1. A közfeladatot ellátó szerv hivatalos neve, székhelye, postai címe, telefon- és 

telefaxszáma, elektronikus levélcíme, honlapja, ügyfélszolgálatának elérhetőségei 

 

BOGYISZLÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 

7132 Bogyiszló, Kossuth Lajos utca 28. 

Telefon: (06 74) 540 157 

Fax: (06 74) 540 158 

Polgármesteri Hivatal elektronikus levélcíme: hivatal@bogyiszlo.hu 

Jegyző e-mail címe: jegyzo@bogyiszlo.hu 

honlap: https://www.bogyiszlo.hu/ 

 

Bogyiszlói Polgármesteri Hivatal  

7132 Bogyiszló, Kossuth Lajos utca 28. 

Telefon: (06 74) 540 157 

Fax: (06 74) 540 158 

e-mail: hivatal@bogyiszlo.hu 

honlap: //www.bogyiszlo.hu/ 

 

2. A közfeladatot ellátó szerv szervezeti felépítése szervezeti egységek megjelölésével, az 

egyes szervezeti egységek feladatai 

 

BOGYISZLÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 

Bogyiszló Község Önkormányzata Képviselő-testületének felépítése: 

2019-2024. 

  

Polgármester:  

 Tóth István 

http://www.ulles.hu/kozerdeku-adatok/altalanos-kozzeteteli-lista/az-onkormanyzat-kozerdeku-adatai-polgarmesteri-hivatal-nyomtatvanyok-eljarasrend-beszamolok-koncepciok/140-szervezeti-adatok
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Alpolgármester:  

Csábrák Csaba  

  

Képviselők:  

Szűcs Gáborné 

Dr. Szabó Gábor  

Mihalovics Zsolt 

Szűcs Krisztián 

Hajdú József 

 

A Képviselőtestület bizottsága: 

Pénzügyi Bizottság: 

Elnöke:   Dr. Szabó Gábor    

Tagjai:  Szűcs Gáborné 

   Szűcs Krisztián     

Feladata:  

A Pénzügyi Bizottság feladatai: 

 1. A Bizottság feladatai az SZMSZ 54.§-a alapján:   

 

- véleményezi az éves költségvetési javaslatot, költségvetési koncepciót,  

- véleményt alkot a féléves beszámolóról,  

- az éves zárszámadásról szóló rendelet-tervezet véleményezése  

- az önkormányzat költségvetésének negyedéves helyzetéről szóló tájékoztató 

véleményezése,  

- az éves zárszámadásról szóló rendelet-tervezet véleményezése  

- észrevételt tehet az előirányzat-felhasználási ütemterv és likviditási terv adataival 

kapcsolatban, javaslatot tehet az abban foglaltak módosítására,   

- ellenőrzi az előirányzat-felhasználási ütemterv szerinti gazdálkodást,   

- javaslatot tehet a likviditási helyzet javítására,  

- ellenőrzi az adóztatási tevékenységet, különös tekintettel az adókintlévőségek 

behajtására,  

- részt vesz az önkormányzati beruházásokkal kapcsolatos döntés előkészítésben,   

- ellenőrzi a beruházások végrehajtását,   

- ellenőrzi a végrehajtott leltározások valódiságát, szabályszerűségét,   

- az önkormányzat pénzügyi-gazdálkodási területet érintő rendeletei tárgyában 

javaslatokat tehet.  

- szükség szerint részt vesz az önkormányzat belső ellenőrzésében, illetve az 

önkormányzat intézményeinek ellenőrzésében,  
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- megvizsgálja a képviselők és a polgármester megbízatásának törvényességét,   

- közreműködik az önkormányzat Szervezeti és működési szabályzatának felül-

vizsgálatában, javaslatot készít a módosításra, illetve új szabályzat alkotására,   

- vizsgálja a hatályban lévő SZMSZ érvényesülését,   

- figyelemmel kíséri az önkormányzat szerveit működésük szabályszerűsége tekintetében  

- (javaslatot tesz az alapító okiratok módosítására, kiegészítésére, új alapító okirat 

kiadására),  

- javaslatot tesz a polgármester juttatásainak megállapítására,  

- előzetesen véleményezi a testület elé kerülő rendelet-tervezeteket,  

- állást foglal a képviselő-testület által meghatározott előterjesztésekkel kapcsolatban,  

- önkormányzati rendelet megalkotását kezdeményezheti,  

- lebonyolítja az alpolgármesterek titkos szavazás útján történő megválasztásával 

kapcsolatos feladatokat, illetve az egyéb titkos szavazással összefüggő feladatokat,   

- továbbá ellátja mindazokat a feladatokat, amellyel a képviselő-testület megbízza.  

- nyilvántartja a képviselők és a polgármester vagyonnyilatkozatait, - lefolytatja a 

vagyonnyilatkozattal kapcsolatos eljárást.   

- részt vesz a település épített és természetes környezetével kapcsolatos előterjesztések 

véleményezésében,  

- részt vesz a település rendezési tervével kapcsolatos előkészítő munkában,  

- véleményezi a település rendezési tervét,  

- állást foglal a település környezet- és természetvédelmi szabályainak kialakításával 

kapcsolatban,  

 

Ellátja az oktatási intézményekkel kapcsolatos  

- döntés előkészítési és átruházott hatáskörben egyes döntési,  

- véleményezési,  

- értékelési,  

- ellenőrzési,  

- igény felmérési feladatokat;  

- segíti az oktatási intézmények szervezeteinek működését;  

- figyelemmel kíséri az Önkormányzat oktatási és közművelődési intézményeinek 

személyi és tárgyi feltételeit, felszereltségét, a fejlesztési lehetőségek feltárása és 

javítása érdekében.  

- állást foglal az önkormányzat közművelődési feladatainak meghatározásában,  

- kapcsolatot tart az önkormányzat testvérvárosaival,  

 

A település szociális feladataival kapcsolatban 

- részt vesz a szociális ellátást érintő éves és hosszú távú fejlesztési, felújítási, pénzügyi, 

költségvetési javaslatok kidolgozásában,  

- előkészíti a helyi szociális rendeletet,  

- véleményezi a szociális ágazatot érintő képviselő-testületi előterjesztéséket,  

- figyelemmel kíséri a település szociális ellátásának tevékenységét, előkészíti és a 

képviselő-testület elé terjeszti e feladatok ellátását segítő, képviselő-testületi hatáskörbe 

tartozó döntéseket;  

- részt vesz a szociális segélyezés elveinek kidolgozásában, ellenőrzi annak végrehajtását;  
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- felügyeli az önkormányzat által fenntartott, szociális és családvédelmet ellátó 

intézményeket, koordinálja tevékenységüket;  

- közreműködik az intézményi térítési díjak megállapításában.  

- szükség szerint részt vesz szociális ügyekre vonatkozó rendelet-tervezet 

előkészítésében, illetve annak módosításában. 

-    Személyes gondoskodást nyújtó ellátásokért fizetendő térítési díjak elengedésére 

javaslat. 

 

2. A képviselő-testület által rendeletben átruházott hatáskör:  

 

a) civil szervezetek önkormányzati támogatásra irányuló pályázatának elbírálása. 

b) Az Mötv. 57. §. (2) bekezdése alapján ellátja a vagyonnyilatkozatok vizsgálatát, és 

gondoskodik azok nyilvántartásáról, kezeléséről és őrzéséről. 

c) Az Mötv 37. §. alapján ellátja az önkormányzati képviselő összeférhetetlenségével 

kapcsolatos feladatokat. 

d)  Tűzifa kérelmek elbírálása. 

 

A bizottság egyéb feladatai  

  

A bizottság tanácskozási jog biztosításával kapcsolatos feladatai:  

- a bizottsági ülés megtartásáról meghívóval kell értesíteni azokat, akik az SZMSZ szerint 

tanácskozási joggal részt vehetnek a bizottság ülésén, - az ülésen biztosítani kell az 

érintettek tanácskozási jogát.  

 

 A bizottság joga, hogy:  

 

- indítványozza a képviselő-testület rendkívüli ülésének összehívását,  

- megkapja a tevékenysége folytatásához szükséges információkat és tájékoztatást,   

- az önkormányzati hivatal közreműködjön a bizottság feladatainak a technikai 

lebonyolításában.  

 

 A bizottság feladat- és hatásköréből nem ruházhatók át a következő feladat- és hatáskörök:  

 

- a bizottság ügyrendjének megállapítása,  

- a bizottság éves munkatervének elfogadása,   

- az önkormányzat képviselő-testületének feladat- és hatásköréből a bizottságra átruházott 

feladat- és hatáskörök  
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A POLGÁRMESTERI HIVATAL SZERVEZETI FELÉPÍTÉSE, 

BELSŐ TAGOZÓDÁSA 

  

Szervezeti felépítés 

  

Bogyiszló Község Önkormányzatának 

Képviselő-testülete 

             
 
 

 
P O L G Á R M E S T E R  

(irányítás) 
 
 
 

J E G Y Z Ő  
(vezetés) 

 
 
 

I G A Z G A T Á S I  Ü G Y I N T É Z Ő  
(jegyzőt helyettesítő ügyintéző) 

 
 
 
 
 
 
 

Köztisztviselők 
 

(anyakönyvi- és igazgatási ügyintéző, adóigazgatási ügyintéző, titkársági ügyintéző, 

munkaügyi referens, gazdálkodási ügyintéző I., gazdálkodási ügyintéző II., pénzügyi 

ügyintéző-pénztáros) 
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Bogyiszlói Polgármesteri Hivatal   

A  H I V A T A L  Á L L O M Á N Y T Á B L Á J A  

 
 

 

A FŐBB FELADATOK 

 

 1. 

A jegyző feladatai 
 

1.1. A Hivatal vezetője a jegyző, aki szakmailag felelős a Hivatal működéséért.  

1.2. A jegyző feladatai különösen az alábbiak: 

A testületek (önkormányzati, nemzetiségi önkormányzat képviselő-testületek, 

bizottságok) működésével kapcsolatban: 

a) a jegyző vagy megbízottja köteles mindegyik képviselő-testületi, bizottsági ülésen 

részt venni és ott a szükséges tájékoztatást megadni; 

 
MUNKAKÖR MEGNEVEZÉSE 

 
ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁM 

Köztisztviselők 

Vezető 

jegyző 1 fő 

Beosztott köztisztviselők 

Kizárólag a székhelyhivatalban dolgozó köztisztviselők 

titkársági ügyintéző  1 fő 

gazdálkodási ügyintéző I. 1 fő 
 

pénzügyi ügyintéző, pénztáros  1 fő 

gazdálkodási ügyintéző II. 1 fő 

munkaügyi referens  1 fő 

igazgatási ügyintéző  1 fő 

anyakönyvi- és igazgatási ügyintéző  1 fő 

adóigazgatási ügyintéző 
 

1 fő 
 

Beosztott közszolgálati 
tisztviselők összesen: 

9 fő 

Közszolgálati tisztviselők 
mindösszesen: 

 
10 fő 
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b) ellátja a képviselő-testületek, bizottságok, a települési képviselők működésével 

kapcsolatos igazgatási feladatokat, a polgármesterek hatáskörébe tartozó 

államigazgatási döntések előkészítését és végrehajtását; Ebben a körben koordinálja 

az alábbi feladatokat, azokért felel:  

a) elkészíti (elkészítteti) a képviselő-testületi ülés, a bizottságok elé kerülő 

előterjesztéseket; 

b) ellátja a testületek, a bizottságok szervezési és ügyviteli tevékenységével 

kapcsolatos feladatokat; 

c) tanácskozási joggal részt vesz a testületek, a bizottságok ülésein; 

d) törvényességi észrevételt tehet a szavazás előtt az előterjesztés vitájában; 

e) gondoskodik a testületi ülés jegyzőkönyvének elkészítéséről, azt a polgármesterrel 

együtt aláírja és 15 napon belül megküldi a Kormányhivatal vezetőjének; 

f) rendszeresen tájékoztatja a polgármestereket, a képviselő-testületeket, a 

bizottságokat, az önkormányzat munkáját érintő jogszabályokról, a hivatal 

munkájáról és az ügyintézésről. 

g) összehangolja az előkészítő munkát, gondoskodik a törvényességről, a 

jogszabályok, önkormányzati rendeletek, határozatok rendelkezéseinek 

betartásáról; 

h) figyelemmel kíséri az előterjesztések, döntés tervezetek előzetes bizottsági 

megtárgyalását; 

i) figyelemmel kíséri a testületi ülések menetét törvényességi szempontból, ha a 

döntéseknél jogszabálysértést észlel, köteles jelezni; 

j) gondoskodik a jegyzőkönyvek pontos vezetéséről, a döntések érdekeltek részére 

történő eljuttatásáról, ha a döntéseknél jogszabálysértést észlel, köteles jelezni; 

k) kezeli a polgármesterek személyi anyagát, ellátja a foglalkoztatással kapcsolatos 

ügyviteli feladatokat. 

l) központi jogszabályoknak megfelelően előkészíti, szervezi és lebonyolítja a 

választásokat, népszavazásokat. 

 

A Hivatal működésével kapcsolatban:  

a) a jogszabály által hatáskörébe utalt hatósági jogkörökben eljár, a PH Bogyiszló 

köztisztviselői munkaköri feladatainak meghatározásával azok ellátását szabályozza;  

b) a hivatal belső szervezeti tagozódására, munkarendjére és az ügyfélfogadás rendjére 

vonatkozóan javaslatot készít a polgármesternek; 

c) a hatáskörébe tartozó ügyekben szabályozza a kiadmányozás, az ellenjegyzés és az 

utalványozás rendjét; 

d) gyakorolja a munkáltatói jogokat a PH Bogyiszló köztisztviselői és munkavállalói 

tekintetében; 

e) ellátja a személyzeti feladatokat a PH Bogyiszló köztisztviselőivel, munkavállalóival, 

az önkormányzati intézményvezetőkkel kapcsolatosan, 

f) irányítja a személyzeti munkával kapcsolatos feladatokat; 

g) irányítja a dolgozók továbbképzését; 

h) vezeti, összehangolja és ellenőrzi a PH Bogyiszló munkáját; 

i) elkészíti a PH Bogyiszló tevékenységéről szóló beszámolót, amelyet évente a 

képviselő-testület elé terjeszt; 

j) irányítja a PH Bogyiszló gazdálkodási tevékenységét; 

k) előkészíti és lebonyolítja, a feladatkörébe tartozó intézmények esetén, a magasabb 

vezetői megbízás pályázati eljárását. 

 

Hatósági ügyek körében maga jár el különösen az alábbi ügyekben: 
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a) eljár birtokvédelmi ügyekben;  

b) elvégzi a vadkárral kapcsolatos teendőket; 

c) eljár a hatáskörébe tartozó építéshatósági ügyekben. 

 

2. 

 Az egyes munkakörökhöz tartozó munkaköri feladatok  

 

2.1. Igazgatási ügyintéző 

 
   2.1.1. Bogyiszlói illetékességgel ellátja a szociális törvényből és az önkormányzat helyi 

szociális rendeletéből eredő, a képviselő-testület és a jegyző hatáskörébe tartozó 

szociális feladatokat, különösen: 

a) bogyiszlói illetékességgel ellátja a lakásfenntartási támogatással kapcsolatos 

feladatokat; 

b) rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény; 

c) kiegészítő gyermekvédelmi támogatás; 

d) védendő fogyasztókkal kapcsolatos ügyintézés; 

e) hatósági bizonyítványok kiállítása halmozottan hátrányos helyzetről, illetve 

szociális ellátásokról; 

f) települési támogatás 

g) elbírálásra előkészíti az önkormányzat helyi rendeletében foglaltaknak 

megfelelően a felsőoktatási intézményekben tanuló szociálisan hátrányos helyzetű 

hallgatók támogatási kérelmeit e Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati 

Ösztöndíj Pályázat tekintetében; 

h) ellát minden, szociális ügykörhöz tartozó feladatot; 

i) kapcsolatot tart az önkormányzat illetékességi területén működő szociális és 

gyermekvédelmi intézményekkel;  

2.1.4. Ellátja az önkormányzat egészségügyi irányítással kapcsolatos hatósági feladatait.  

2.1.2. Működteti a szociális ellátásokkal kapcsolatos ügyfél-tájékoztatót, gondoskodik arról, 

hogy a település honlapján a hatályos kérelem-nyomtatványok és tájékoztatások 

elérhetőek legyenek.  

 

2.2. Titkársági ügyintéző 

 
2.2.1. Bogyiszló illetékességi területére vonatkozóan ellátja az alábbi általános feladatokat: 

a) biztosítja a Képviselő-testület, a bizottságok, valamint a Hivatal működéséhez a 

technikai (irodák, tanácstermek, világítás, hangosítás, irodatechnika), ügyviteli 

(jegyzőkönyvezési, gépírási,) és szervezési feltételeket, 

b) ellátja a Hivatal iktatási, ügyirat kezelési feladatait, kezeli a telefonközpontot; 

c) közreműködik az önkormányzati jogalkotás során a rendelet-tervezetek ellenőrzésében, 

az elfogadott rendeletek kihirdetésében, 

d) előkészíti az SZMSZ-ben meghatározottak szerint a Képviselő-testületek és szervei 

üléseit, biztosítja annak személyi, tárgyi, technikai feltételeit, ellátja a testületi 

működéshez kapcsolódó adminisztratív feladatokat.  

e) segíti a polgármester, az alpolgármester, és a jegyző tevékenységét, előkészíti és 

megszervezi a közmeghallgatást, szükség szerint szervezi a lakossági fórumokat, 
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f) ellátja a nemzetiségi önkormányzat működéséhez kapcsolódó feladatokat: biztosítja a 

Képviselő-testület üléseinek feltételeit, előkészíti, majd ellátja annak adminisztrációját,  

g) középületek lobogózásával kapcsolatos feladatok ellenőrzése, végrehajtása,  

h) közreműködik a kis értékű beszerzések lebonyolításában;  

i) előkészíti a feladatkörébe tartozó szerződéstervezeteket; 

j) koordinálja a hivatal informatikai rendszerének karbantartását. 

 

Más köztisztviselők munkájához kapcsolódóan 

a) a testületi döntésekről készült kivonatok átadása az előkészítőknek a döntéshozatalt 

követő nyolc munkanapon belül valamennyi előkészítő részére, 

b) tárgyi eszközök beszerzése esetén állományba vétel céljából a számla leadása 

beszerzést követő nyolc munkanapon belül, 

c) megrendelések, kötelezettségvállalások dokumentumai egy-egy példányának átadása 

megrendelést követő három munkanapon,  

d) önkormányzati rendeletek, határozatok, jegyzőkönyvek közzététele a döntéshozatalt 

követő 8 munkanapon belül, 

e) munka- és egyéb értekezletekről, tanácskozásokról jegyzőkönyv felvétele és továbbítása 

az érintetteknek 2-5 munkanapon belül. 

 

 

2.3. Anyakönyvi- és igazgatási ügyintéző 

1. A jegyző anyakönyvi igazgatással kapcsolatos feladat- és hatáskörei 

SSZ. FELADAT/HATÁSKÖR SZERV JOGSZABÁLY 

  
m f fk mjv v k 

 

1. Felmentést adhat a házasságkötés kitűzé- 

sének 30 napos határideje alól. 

  
* * * * 2013. évi V. tv. 4:7. § 

(2) 

2. Engedélyezheti a házasuló testvérének vér 

szerinti leszármazójával történő há- 

zasságkötését. 

  * * * * 2013. évi V. tv. 4:12. § 

(2) 

3. Engedélyezheti a hivatalos helyiségen 

kívüli házasságkötést. 

  * * * * 2013. évi V. tv. 4:8. § 

(2) 

4. Elláthatja az anyakönyvvezetői felada- 

tokat, ha rendelkezik a jogszabályban 

meghatározott képesítési feltételekkel. 

  
* * * * 2010. évi I. tv. 4. § (1) 

5. Dönt a házasság hivatali helyiségen, il- 

letve hivatali munkaidőn kívüli megkö- 

tésének engedélyezéséről a kérelem be- 

nyújtásától számított nyolc napon belül. 

  
* * * * 2010. évi I. tv. 18. § (2) 
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6. Engedélyezheti házasság hivatali helyi- 

ségen kívüli megkötését. 

  * * * * 2010. évi I. tv. 18. § (3) 

7. Dönt a kérelem benyújtásától számított 

harminc napon belül a házassági akadá- 

lyok alól a Polgári Törvénykönyv család- 

jogi rendelkezései szerint adható felmen- 

tésről a házasságkötés helye szerint ille- 

tékességgel. 

  
* * * * 2010. évi I. tv. 22. § (4) 

SSZ. FELADAT/HATÁSKÖR SZERV JOGSZABÁLY 

  
m f fk mjv v k 

 

8. Dönt bejegyzett élettársi kapcsolat hiva- 

tali helyiségen, illetve hivatali munka- 

időn kívüli létesítését engedélyezheti és 

erről a kérelem benyújtásától számított 

nyolc napon belül dönt. 

  * * * * 2010. évi I. tv. 32. § (2) 

9. Engedélyezheti bejegyzett élettársi kap- 

csolat hivatali helyiségen kívüli létesíté- 

sét. 

  * * * * 2010. évi I. tv. 32. § (3) 

10. Dönt a bejegyzett élettársi kapcsolat 

akadályai alóli felmentésről a Polgári 

Törvénykönyv családjogi rendelkezései 

szerint a bejegyzett élettársi kapcsolat 

létesítésének helye szerint illetékesség- 

gel a kérelem benyújtásától számított 

harminc napon belül. 

  * * * * 2010. évi I. tv. 34. § (4) 

11. Gondoskodik arról, hogy az anyakönyv- 

vezetőnek tárgyalásra alkalmas helyiség 

álljon rendelkezésére. 

  
* * * * 2010. évi I. tv. 63. § 

(1), 

12. Adatszolgáltatásra kötelezett az okirat- 

nyilvántartás vezetéséhez – a nyilvántar- 

tott adatok és azok változásai tekinteté- 

ben – jogszabályban meghatározott rend 

szerint. 

  
* * * * 2010. évi I. tv. 71/A. § 

a) 

2. A jegyző polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásával 

kapcsolatos feladat- és hatáskörei 

SSZ. FELADAT/HATÁSKÖR SZERV JOGSZABÁLY 

  
m f fk mjv v k 
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1. Átveszi a polgár és az egészségügyi ok- 

ból történő akadályoztatása esetén a pol- 

gár személyazonosító igazolvány iránti 

kérelmét, ellenőrzi a kérelmező jogosult- 

ságát és személyazonosságát, ellátja a ké- 

relem továbbításával kapcsolatban hatás- 

körébe utalt hatósági feladatokat. 

  
* * * * 1992. évi LXVI. tv. 7. 

§ (2) 

2. Gondoskodik az ingatlan jellegének, 

technikai azonosítójának címnyilvántar- 

tásba vételéről. 

  * * * * 1992. évi LXVI. tv. 28/A. 

§ (8) 

SSZ. FELADAT/HATÁSKÖR SZERV JOGSZABÁLY 

  
m f fk mjv v k 

 

3. Polgárok személyes adatai védelméért való 

felelősségének körében köteles  olyan 

technikai, szervezési intézkedése- ket 

tenni, ellenőrzési rendszert kialakíta- ni, és 

belső adatvédelmi és adatbiztonsági 

szabályzatot kiadni, amely biztosítja az 

adatvédelmi követelmények teljesülését. 

  * * * * 1992. évi LXVI. tv. 30. 

§ (1) 

4. Ellenőrzi az illetékességi területén lévő 

települési címeket a központi címregisz- 

ter létrehozásának előkészítése céljából. 

  * * * * 1992. évi LXVI. tv. 39. 

§ 

5. Címképzésért felelős szervként az illeté- 

kességi területére vonatkozóan ellátja a 

címkezeléssel összefüggő feladatokat és 

gondoskodik e feladatai nyomán, a köz- 

ponti címregiszterben tárolt adatokban 

bekövetkezett változásokat igazoló ok- 

iratok őrzéséről. 

 * * * * * 345/2014. (XII. 23.) 

Korm. rend. 4. § (1)-(2) 

6. Címképzésért felelős szervként a köz- 

ponti címregiszterben címet kezelhet. 

 * * * * * 345/2014. (XII. 23.) 

Korm. rend. 7. § (1) 

7. Címképzésért felelős szervként megke- 

resi azt az illetékes hatóságot, szervet, 

szervezetet vagy önkormányzati képvi- 

selő-testületet, ha a címkezeléshez olyan 

címadat beszerzése szükséges, amelynek 

megállapítása annak hatáskörébe tarto- 

zik. 

 * * * * * 345/2014. (XII. 23.) 

Korm. rend. 8. § (1) 

8. Címképzésért felelős szervként az ön- 

kormányzati képviselő-testület döntésé- 

nek megfelelő címelemet jegyzi be a 

központi címregiszterbe. 

 * * * * * 345/2014. (XII. 23.) 

Korm. rend. 8. § (1) 
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9. Címképzésért felelős szervként a címnek 

a központi címregiszterben való címke- 

zelését megelőzően az erre a célra kiala- 

kított elektronikus alkalmazás útján 

a) tájékoztatást kérhet az egyetemes pos- 

tai szolgáltatótól a címhez kapcsolódó 

postai irányítószámról és 

b) ellenőrzi, hogy az ingatlan szerepel-e 

az ingatlan-nyilvántartásban. 

 * * * * * 345/2014. (XII. 23.) 

Korm. rend. 8. § (2) 

. 

10. Címképzésért felelős szervként a járási 

földhivatal az ingatlanügyi hatóság határo- 

 * * * * * 345/2014. (XII. 23.) 

Korm. rend. 8. § (4) 

SSZ. FELADAT/HATÁSKÖR SZERV JOGSZABÁLY 

  
m f fk mjv v k 

 

 zatában feltüntetett ingatlan- 

nyilvántartási azonosító kódot, a címko- 

ordinátákat és a címhez kapcsolódó pos- 

tai irányítószámot rögzíti a központi 

címregiszterben. 

      módosította: 360/2019. 

(XII. 30.) Korm. rend. 

136. § 

hatályba lép: 2020. március 1. 

11. Címképzésért felelős szervként ha az in- 

gatlan-nyilvántartási adatok a cím be- 

jegyzése időpontjában még nem állnak 

rendelkezésre, úgy a címet ezen adatok 

nélkül veszi nyilvántartásba és annak 

kiegészítése érdekében haladéktalanul 

megkeresi a külön jogszabályban meg- 

határozott hatáskörrel rendelkező szer- 

vet. 

 * * * * * 345/2014. (XII. 23.) 

Korm. rend. 8. § (4a) 

12. Címképzésért felelős szervként a címke- 

zeléssel érintett címeket a helyi önkor- 

mányzat honlapján közzéteszi, ennek 

hiányában vagy emellett hirdetőtábláján 

kifüggeszti vagy más, helyben szokásos 

módon közzéteszi, úgy, hogy az lega- 

lább a kifüggesztésétől vagy közzététe- 

létől számított egy hónapig folyamato- 

san megtekinthető legyen. 

 * * * * * 345/2014. (XII. 23.) 

Korm. rend. 8. § (5) 

13. Címképzésért felelős szervként a címke- 

zeléssel érintett, az Nytv. 13/A. §-a sze- 

rinti költözéssel nem járó lakcímválto- 

zást eredményező címek eseményazono- 

sítóját haladéktalanul megküldi a cím 

szerint illetékes járási hivatalnak a jog- 

szabályban meghatározott feladatai ellá- 

tása céljából. 

 * * * * * 345/2014. (XII. 23.) 

Korm. rend. 8. § (6) 
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14. Címképzésért felelős szervként törli a 

címregiszterből a címhez tartozó cím- 

adatokat, amennyiben az ingatlannak a 

345/2014. (XII. 23.) Korm. rend. 2. §-a 

alapján már nem kell a központi címre- 

giszterbe bejegyzett címmel rendelkez- 

nie. 

 * * * * * 345/2014. (XII. 23.) 

Korm. rend. 11. § (3) 

15. Címképzésért felelős szervként az üres 

telken létesített új épület, pince vagy 

önálló rendeltetési egység esetén képezi 

az adott ingatlanra vonatkozó címele- 

 * * * * * 345/2014. (XII. 23.) 

Korm. rend. 12. § (1) 

SSZ. FELADAT/HATÁSKÖR SZERV JOGSZABÁLY 

  
m f fk mjv v k 

 

 meket és rögzíti az épület elhelyezkedé- 

sének azonosítására szolgáló címkoordi- 

nátával együtt. 

       

16. Címképzésért felelős szervként az ön- 

kormányzati képviselő-testület döntésé- 

nek megfelelő elnevezést jegyzi be a 

központi címregiszterbe, ha az ingatlan 

elnevezésére a tulajdonos legalább két- 

szeri felhívására sem tesz javaslatot vagy 

az általa tett javaslat a (5) bekez- désben 

foglaltaknak nem felel meg. 

 * * * * * 345/2014. (XII. 23.) 

Korm. rend. 13. § (3), 

(4) 

17. Címképzésért felelős szervként szükség 

esetén felülvizsgálata során egyeztet az 

ingatlan azonosítása céljából az illetékes 

ingatlanügyi hatósággal az erre a célra 

rendszeresített elektronikus alkalmazás 

útján. 

 * * * * * 345/2014. (XII. 23.) 

Korm. rend. 22. § (4) 

18. Helyi szinten a polgárok személyi adatai- 

nak és lakcímének nyilvántartását a tele- 

pülési önkormányzat polgármesteri hiva- 

talában számítógépen – és átmenetileg 

manuális (kartonos) módszerrel – keze- 

lik. A nyilvántartást helyi szinten kezelő 

szerv megváltozásáról az új szervezeti rend 

szerint illetékes jegyző – a járási hi- vatal 

útján – a vonatkozó határozat vég- legessé 

válását követő 8 napon belül érte- síti 

nyilvántartást kezelő szervet. 

 * * * * * 146/1993. (X. 26.) 

Korm. rend. 8. § (1), (2) 
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19. Gondoskodik a járási hivatal mellett az 

illetékességi területén bekövetkezett 

adatváltozások, valamint az illetékességi 

területén lakcímmel rendelkező polgár 

adatváltozásának és adatjavításának nyil- 

vántartáson történő átvezetéséről a nyil- 

vántartás folyamatos és naprakész veze- 

tése érdekében. 

 * * * * * 146/1993. (X. 26.) 

Korm. rend. 9 § (1), (2) 

20. Haladéktalanul továbbítja a járási hiva- 

talnak a feldolgozott adatváltozások és az 

adatjavítások alapiratait, valamint a le- 

adott személyi azonosítóról és lakcímről 

szóló hatósági igazolványt. 

 * * * * * 146/1993. (X. 26.) 

Korm. rend. 9 § (1), (2) 

SSZ. FELADAT/HATÁSKÖR SZERV JOGSZABÁLY 

  
m f fk mjv v k 

 

21. Hatósági igazolvánnyal összefüggő ható- 

sági ügyben első fokon jár el: 

a) az érintett polgár lakó- vagy tartózko- 

dási helye szerint illetékes jegyző a lak- 

címbejelentéssel kapcsolatos eljárásban, 

valamint az érintett polgár lakó- vagy tar- 

tózkodási helye szerint illetékes jegyző a 

személyi azonosító visszavonása és törlé- 

se kivételével az adatok megváltozása 

esetén; 

b) az állampolgársági ügyekben eljáró 

szerv a magyar állampolgár adatainak 

nyilvántartásba vételével kapcsolatos el- 

járásban. 

  * * * * 146/1993. (X. 26.) 

Korm. rend. 17. § (1) 

módosította: 360/2019. 

(XII. 30.) Korm. rend. 4. 

§ (1) a) 

hatályba lép: 2020. március 1. 
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22. Eljáró hatóságként 

a) dönt a hatósági igazolvány kiadásáról, 

kiadásának megtagadásáról, valamint a 

hatósági igazolvány cseréjéről és vissza- 

vonásáról; 

b) végzi – a hatósági igazolvánnyal ösz- 

szefüggő ügyintézés során tapasztalt, 

vagy a polgár által bejelentett, igazolt – 

adatváltozás, illetve a hibás adat kijavítá- 

sának a személyiadat- és lakcímnyilván- 

tartáson történő átvezetésével kapcsolatos 

feladatokat; 

c) kezeli a hatósági igazolvány kiadásá- 

nak megtagadásával kapcsolatos alapira- 

tokat; 

d) gondoskodik a hatósági igazolvány ki- 

adása, visszavonása, leadása, elvesztése, 

eltulajdonítása megsemmisülése és talá- 

lása tényének az okmánynyilvántartáson 

történő átvezetéséről. 

  
* * * * 146/1993. (X. 26.) 

Korm. rend. 17. § (2) 

23. Továbbítja az illetékes járási hivatalnak a 

hatósági igazolvány kitöltéséhez szüksé- 

ges adatokat, iratokat. 

  
* * * * 146/1993. (X. 26.) 

Korm. rend. 17. § (3) 

24. Általa vezetett nyilvántartásból külön ké- 

relem nélkül is felhasználhat, illetve 

szolgáltathat adatot ugyanazon települési 

önkormányzat képviselő-testületének, 

polgármesterének, illetve a polgármesteri 

hivatal ügyintézőjének feladatai ellátásá- 

  * * * * 146/1993. (X. 26.) 

Korm. rend. 27. § (1) 

SSZ. FELADAT/HATÁSKÖR SZERV JOGSZABÁLY 

  
m f fk mjv v k 

 

 hoz, feltéve, hogy ezt törvény vagy tör- 

vény felhatalmazása alapján önkormány- 

zati rendelet lehetővé teszi. Az e rendel- 

kezések alapján teljesített adatszolgálta- 

tást is fel kell tüntetni az adatszolgáltatási 

nyilvántartásban. 

       

25. Tartózkodási helyének újabb tartózkodási 

hely létesítése nélküli megszüntetését a 

polgár a lakóhelye szerint illetékes jegy- 

zőnél vagy bármely járási hivatalnál is 

bejelentheti. 

  * * * * 146/1993. (X. 26.) 

Korm. rend. 29. § (1) 
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26. Ellenőrzi a bejelentett lakcím valódiságát 

az címnyilvántartásban szereplő adatok – és 

ha azt az eset körülményei indokolják, 

helyszíni szemle – alapján. A bejelentke- 

zést elutasítja, amennyiben a bejelentett 

lakcím nem valós, vagy a bejelentőlapot a 

jogszabályban meghatározott kivéte- 

lekkel a szállásadó nem írta alá, vagy 

hozzájárulása hiányzik, illetve a nyilat- 

kozattételi jogosultsága nem áll fenn, vagy 

a bejelentés egyéb okból nem felel meg a 

lakcímbejelentésre vonatkozó jog- szabályi 

rendelkezéseknek. 

  * * * * 146/1993. (X. 26.) 

Korm. rend. 34. § (1) 

. 

27. A bejelentkezést elfogadja és a nyilván- 

tartást egyidejűleg módosítja, ha a beje- 

lentett lakcím vagy értesítési címként be- 

jelentett címhely nem szerepel a címnyil- 

vántartásban, de a cím valódiságát a pol- 

gár hitelt érdemlően igazolja. 

  * * * * 146/1993. (X. 26.) 

Korm. rend. 34. § (2) 

28. Ha a bejelentkezés elfogadása után álla- 

pítja meg, hogy a bejelentett lakcím nem 

valós, vagy a lakcímbejelentés nem fe- 

lelt meg az (1) bekezdésben foglalt felté- 

teleknek, akkor megállapítja a lakcím 

érvénytelenségét és a döntés véglegessé 

válását követően az érvénytelen lakcím- 

adatot a nyilvántartásban fiktív jelzéssel 

szerepelteti mindaddig, amíg a polgár a 

valós lakcímét be nem jelenti. 

  * * * * 146/1993. (X. 26.) 

Korm. rend. 34. § (3) 

29. Haladéktalanul értesíti az illetékes terüle- 

ti idegenrendészeti hatóságot a bevándo- 

  * * * * 146/1993. (X. 26.) 

Korm. rend. 34. § (4) 

SSZ. FELADAT/HATÁSKÖR SZERV JOGSZABÁLY 

  
m f fk mjv v k 

 

 rolt, letelepedett, és az EGT-tartózkodási 

engedélyes esetén a bejelentett lakcím 

elutasításáról illetve a lakcím érvényte- 

lenségének megállapításáról. 
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30. Kiskorú gyermek lakóhelye érvénytelen- 

ségének megállapításáról vagy „fiktív” 

jelzéssel szerepeltetéséről, továbbá a 36. 

§ (4) bekezdésében meghatározott lakó- 

helye nyilvántartásba vételéről a jegyző, 

illetve a járási hivatal haladéktalanul ér- 

tesíti a gyermekek védelméről és a 

gyámügyi igazgatásról szóló törvényben 

meghatározott illetékes család- és gyer- 

mekjóléti szolgálatot. 

  * * * * 146/1993. (X. 26.) 

Korm. rend. 34. § (5) 

31. Szállásadó meghatározott nyilatkozata 

esetén, miszerint a szállásadónak nem 

minősülő polgár bejelentett lakcímadata 

nem valós - ellenkező okirati bizonyítás 

hiányában - a jegyző, illetve a járási hiva- 

tal a 34. § (3) bekezdése szerint jár el. A 

jegyző, illetve a járási hivatal a szállás- 

adó tulajdonjogának, haszonélvezeti jo- 

gának fennállását az ingatlan- 

nyilvántartásba történő betekintéssel el- 

lenőrzi. 

  * * * * 146/1993. (X. 26.) 

Korm. rend. 35. § (3) 

32. Lakcím érvénytelenítése, illetőleg „fik- 

tív” jelzéssel történő szerepeltetése esetén 

gondoskodik arról, hogy az érintett pol- 

gár lakcímét tartalmazó hatósági igazol- 

vány érvénytelenségének ténye a hatósá- 

gi igazolvány nyilvántartásba bejegyzésre 

kerüljön. 

  * * * * 146/1993. (X. 26.) 

Korm. rend. 35. § (4) 

33. Átvezeti a nyilvántartáson a lakcímbeje- 

lentés adatait. 

  * * * * 146/1993. (X. 26.) 

Korm. rend. 39. § (1) 

34. Átvezeti a címnyilvántartásban adatjaví- 

tásokat és adatváltozásokat a vonatkozó 

döntés véglegessé válását követően, a cím 

központi címregiszterbe történő be- 

jegyzésével egyidejűleg. 

  
* * * * 146/1993. (X. 26.) 

Korm. rend. 41/B. § 

 

Egyéb Igazgatási ügyek 

a) Állattartással összefüggő ügyeket intézi, marhalevelet kezel. 

b) Vezeti a méhnyilvántartást. 

c) Engedélyezi a gyümölcstelepítést. 

d) Robbanótestekkel, talált tárgyakkal kapcsolatos igazgatás. 

e) ellátja a temető működésével kapcsolatos jegyzői feladatokat.  

f) Hirdetményekkel kapcsolatos ügyintézés, kezeli a hivatal belső hirdetőtábláját. 

g) bogyiszlói illetékességgel ellátja a közbiztonsági referensi feladatokat, a jegyző és a 

polgármester hatáskörébe tartozó honvédelmi, polgárvédelmi feladatokat ellátja, 

döntésre előkészíti.  
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h) Ellátja a környezet védelmi és hulladékgazdálkodással kapcsolatos feladatokat 

i) ellátja a temető működésével kapcsolatos jegyzői feladatokat. 

j) Bogyiszlói közigazgatási területre vonatkozóan ellátja a termőföld-adásvétel és 

haszonbérlet ajánlatokkal kapcsolatos hirdetményi feladatokat 

k) Ellátja a bogyiszlói közbiztonsági referensi feladatokat, a jegyző és a bogyiszlói 

polgármester hatáskörébe tartozó honvédelmi, polgárvédelmi feladatokat ellátja, 

döntésre előkészíti. 

 

2.4. Gazdálkodási ügyintéző I.  
 

– Ellátja Bogyiszló Község Önkormányzata, valamint a Bogyiszlói Cigány Nemzetiségi 

Önkormányzat gazdálkodásával kapcsolatos feladatokat; ennek körében ellátja az 

alábbi feladatokat: 

 

Ellátja Bogyiszló Község Önkormányzata, valamint a Bogyiszlói Cigány Nemzetiségi 

Önkormányzat gazdálkodásával kapcsolatos feladatokat; ennek körében ellátja az alábbi 

feladatokat: 

 

Költségvetés és beszámoló készítésével kapcsolatos feladatok ellátása: 

a) a költségvetési koncepciót a javaslatok alapján összesíti és elkészíti a képviselő-

testületi ülésre az előterjesztést.  

b) az önállóan működő intézmények a költségvetési koncepció alapján információt 

nyújtanak a költségvetési rendelet összeállításához, és átadják gazdálkodási 

ügyintéző I-.nek; 

c) a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően összeállítja az intézményi költségvetési 

javaslatokat, és előkészíti az egyeztető tárgyalásra.  

d) koordinálja az intézményi költségvetések felülvizsgálatát és egyeztetését, azt 

adminisztrálja, az egyeztetés eredménye alapján összeállítja az önkormányzati 

költségvetésről szóló önkormányzati rendelet tervezetét;    

e) összeállítja az elemi költségvetéseket, majd a számítógépes programmal 

önkormányzati szintűre összesíti és továbbítja a MÁK felé. 

f)    a költségvetési előirányzat módosításokat az intézmények kezdeményezése 

alapján számszakilag felülvizsgálja, és a gazdálkodási ügyintéző II.-vel egyezteti. 

Ezután egyezteti a polgármesterrel és a jegyzővel a javaslatot, majd elkészíti az 

előterjesztést. 

g) a jóváhagyott előirányzatokról a tájékoztatja az intézményvezetőket; 

h) elkészíti az önkormányzat, a nemzetiségi önkormányzat és – gazdálkodási 

ügyintéző II.-vel egyeztetve - az önállóan működő intézmények számszaki 

beszámolóját, összesíti és a számítógépes programmal továbbítja a MÁK felé. 

i)     a beszámolási időszakot követő április hó végéig elkészíti a szöveges és 

számszaki adatokat tartalmazó beszámolót a Képviselő-testület ülésére,  

j)     a zárszámadás és a maradvány elszámolás elfogadását követően tájékoztatja az 

intézmények vezetőit a jóváhagyott összegekről, 

k) az önkormányzati szintű összesítést követően a minden negyedévet követő zárás 

után elkészíti a költségvetési és mérlegjelentéseket, amely bemutatja az adott 

időszak pénzforgalmi teljesítését és a vagyonváltozás adatait. 
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Egyéb pénzügyi feladatok; 

a)  a banki pénzügyi eseményeket könyveli; 

b) a vonatkozó szabályzat szerint végzi a beérkező számlák érvényesítését, a szükséges 

aláírások beszerzése után utalja a számlaösszeget a banki terminálon keresztül; 

c)  ellátja a központosított előirányzatok igénylésével kapcsolatos feladatokat, 

koordinálja az egyeztetést a szakmai feladatot ellátó ügyintézőkkel; 

d) a polgármesternek, jegyzőnek, nemzetiségi önkormányzat elnökének, 

intézményvezetőnek igény szerint, de legalább negyedévente tájékoztatást ad a 

pénzügyi előirányzatokról, azok teljesítéséről, a könyvelés lezárása utáni 5. 

munkanapig; 

e) Pályázati pénzeszközök beérkezéséről információ ad a pályázat készítőjének az 

összeg beérkezését követően azonnal;  

f) javaslatot tesz az energiafelhasználási költségek csökkentésére, döntések előkészítése; 

g) az önkormányzat által biztosított közszolgáltatások ár-megállapítási 

mechanizmusainak előkészítése, döntés-előkészítő munka keretében való alternatívák 

kidolgozása; 

h) az önkormányzati részvételű gazdasági társaságok gazdálkodásának és 

tevékenységének nyomon kísérése. 

 

2.5. Gazdálkodási ügyintéző II. 
- Ellátja a Bogyiszló-Fácánkert Óvodafenntartó Társulás, a Bogyiszlói Kistarisznya 

Óvoda és a Bogyiszlói Polgármesteri Hivatal gazdálkodásával kapcsolatos 

feladatokat,  

 

- A költségvetés végrehajtása során jóváhagyott címek előirányzatai és azok teljesülésének 

alakulását folyamatosan nyilvántartja. 

- Év elején gondoskodik a főkönyvi számlák megnyitásáról, elkészíti (számítógépről 

kiírattatja) a nyitónaplót. 

- Gondoskodik az előirányzat könyvelésről, elkészíti (számítógépről kiírattatja) a naplót. 

-      Az adott kiadás és bevétel jogosultságának, összegszerűségének, a fedezet meglétének, 

valamint az előírt   

       alaki követelmények betartásának érvényesítése mellett elvégzi a számlakijelölést, azaz a 

kontírozási feladatokat is. 

- Év közben, folyamatosan az érvényesített bizonylatok alapján elvégzi a főkönyvi 

könyvelést. 

- A havi naplók alapján egyezteti a könyvelést az alapdokumentumokkal, a téves 

rögzítésből adódó hibákat korrigálja. 

- Szükség esetén gondoskodik a számviteli elszámolások helyessége, valódisága érdekében 

a belső bizonylatok elkészítéséről, illetve kitöltéséről. 

- Negyedévenként könyveli a feladás alapján könyvelendő állományváltozásokat 

- Félévenként kiíratja a számlaforgalmakat, és a félévi zárási összesítővel együtt lefűzve 

megőrzi. 

- Elkészíti a félévi beszámolóhoz szükséges 1-6. hónap könyvelési adatait tartalmazó 

főkönyvi kivonatot. 

- Elkészíti a háromnegyedéves beszámolóhoz szükséges 1-9. hónap könyvelési adatait 

tartalmazó főkönyvi kivonatot. 
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- Elkészíti az éves beszámolóhoz szükséges 1-12. hónap könyvelési adatait tartalmazó:  

       - 1. számú főkönyvi kivonatot (a zárás előtt) 

- Gondoskodik az év végi zárlati tételek könyveléséről. A könyvelt tételek naplóját 

kinyomtatja. 

- Közreműködik az analitikus és főkönyvi könyvelés egyeztetésében. 

- Tartja a kapcsolatot a könyvelő programot felügyelő, bővítő szervvel. 

- Vezeti a számviteli rendben rögzített analitikus nyilvántartásokat. 

- Elkészíti az összesítéseket az analitikus és a főkönyvi könyvelés egyeztetéséhez. 

- Közreműködik az analitikus és főkönyvi könyvelés egyeztetésében. 

- Kiállítja az analitikus nyilvántartásba történő bejegyzés bizonylatait: az állományba vételi 

illetve állománycsökkenési bizonylatot. 

- Minden év április 1-ig felülvizsgálja a számviteli rend analitikus nyilvántartásokra 

vonatkozó szabályozását és szükség esetén javaslatot tesz a módosításra. 

- Előkészíti a saját hatáskörben végrehajtandó előirányzat módosításokat. 

- Előkészíti a helyi önkormányzat önállóan gazdálkodó költségvetési szerv saját 

hatáskörében végrehajtott előirányzat-változtatásról szóló tájékoztatót. 

- Elkészíti a nem saját hatáskörű előirányzatok módosítását célzó előterjesztéseket. 

- Gyűjti a MÁK által közölt, állami hozzájárulás módosításokról szóló értesítéseket, s a 

módosításokról állami hozzájárulás jogcímenkénti elkülönítést is biztosító analitikus 

nyilvántartást vezet. 

- Jelzi a jegyző felé a saját hatáskörű előirányzat módosítás szükségességét, s a jelzéssel 

egyidejűleg arra javaslatot is tesz. 

- Érvényesít, a vonatkozó szabályzatban, utasításban meghatározott körben és feltételek 

mellett (készpénzforgalomnál, bankszámla forgalomnál érvényesítő és 

utalványrendeleten, egyéb esetben a kiállított belső bizonylaton). 

- Ellenjegyez, a vonatkozó szabályzatban, utasításban meghatározott körben és feltételek 

mellett (készpénzforgalomnál , bankszámla forgalomnál érvényesítő és 

utalványrendeleten, egyéb esetben a       

       kiállított belső bizonylaton). 

- Közreműködik a zárszámadási rendelet-tervezetet elkészítésében. 

- Részt vesz az éves és a féléves pénzforgalmi jelentés, valamint az éves a könyvviteli 

mérleg, pénzmaradvány-kimutatás és eredménykimutatás elkészítésében, felelős azok 

valódiságáért. 

- A beszámolót a MÁK-nál leadja. 

- Részt vesz a kiegészítő melléklet elkészítésében, felelős annak valódiságáért. 

- Közreműködik a háromnegyedéves beszámoló összeállításában, felelős annak 

valódiságáért. 

- Közreműködik a beszámolók szöveges előterjesztésének kidolgozásában. 

- Részletesen – költségvetési szervenként is - elkészíti a pénzmaradvány kimutatást, 

javaslatot tesz a pénzmaradvány felhasználására, a felhasználás indoklásaként elkészíti a 

személyi juttatások maradványa levezetését. 

- Ellátja a beszámolással kapcsolatos feladatokat. 

- Az önkormányzat elfogadott költségvetéséről információt szolgáltat a központi 

költségvetés számára, és felelős a szolgáltatott adatok valódiságáért. 

- Elkészíti, illetve közreműködik a költségvetési rendelet-tervezet szöveges és számszaki 

részének, valamint a kapcsolódó előterjesztések összeállításában. 

- Részt vesz a költségvetési rendelet tervezetek költségvetési szervek vezetőivel történő 

egyeztetésben, valamint az írásbeli rögzítésben. 

- Ellátja a tervezéssel kapcsolatos feladatokat. 
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- Gondoskodik az eszközök és források értékelési szabályzatának minden év április 1-ig 

történő felülvizsgálatáról, s szükség szerint javaslatot tesz a módosításra. 

- A mérleg készítése előtt a szabályzatnak megfelelően részt vesz az eszközök és források 

értékelésében. Az értékelésről szükség szerint feljegyzést készít. 

- Gondoskodik az eszközök és források értékelésével kapcsolatos feladatok ellátásáról. 

- Gondoskodik a Leltározási és leltárkészítési szabályzat minden év április 1-ig történő 

felülvizsgálatáról, s szükség szerint javaslatot tesz a módosításra. 

- Gondoskodik a leltározás végrehajtásáról a leltározási ütemtervben részletezettek szerint. 

- Gondoskodik a Selejtezési szabályzat minden év április 1-ig történő felülvizsgálatáról, s 

szükség szerint javaslatot tesz a módosításra. 

- Évente legalább 1 alkalommal kezdeményezi a selejtezést, illetve feljegyzést készít arról, 

hogy nincs selejtezendő vagyontárgy. 

- A selejtezési szabályzatban foglaltak szerint részt vesz a selejtezési bizottság 

munkájában. 

- Ellátja a helyi önkormányzatot megillető, normatív módon elosztott központi 

költségvetési kapcsolatokból származó források, támogatások (normatív állami 

támogatások) feladatmutatókhoz, mutatószámokhoz  kapcsolódó adatszolgáltatást, és 

felelős annak valódiságáért. Beszerzi és az adatszolgáltatással együtt megőrzi az 

adatszolgáltatást megalapozó dokumentumokat. 

- Ellátja a helyi önkormányzatot megillető, normatív módon elosztott központi 

költségvetési kapcsolatokból származó források, támogatások – feladatmutatókhoz 

kapcsolódó adatszolgáltatáson kívüli – további adatszolgáltatást és felelős annak 

valódiságáért. 

- Indokolt esetben kezdeményezi, és ellátja a normatív állami támogatásról való 

lemondással kapcsolatos feladatokat. 

- Ellátja a központosított előirányzatokkal kapcsolatos feladatokat, (ennek keretében 

gondoskodik az előirányzatok igényléséről, megfelelő felhasználásáról) és felelős az 

igénylés és felhasználás jogszerűségéért.  

- Közreműködik az egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése és az önkormányzat 

által szervezett közcélú foglalkoztatás támogatásával, valamint a lakossági folyékony 

hulladék ártalmatlanításának támogatásával kapcsolatos igénylési feladatok ellátásában. 

Felelős az igénylés jogosságáért, valamint a felhasználás jogszerűségéért. 

- Köteles közreműködni az összeállításban, illetve elkészíteni a működésképtelenné vált 

helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása pályázatot. Felelős az abban foglaltak 

valódiságáért. 

- A költségvetési év végét követően elszámol a tényleges mutatók alapján a normatív 

módon elosztott, központi költségvetési kapcsolatokból származó forrásokkal, beszerzi és 

az adatszolgáltatással együtt megőrzi az adatszolgáltatást megalapozó dokumentumokat. 

- A költségvetési év végét követően elszámol a tényleges mutatók alapján: 

- a normatív módon elosztott, központi költségvetési kapcsolatokból származó 

forrásokkal, 

- a címzett és céltámogatásokkal,  

- az államháztartás más alrendszerétől kapott egyéb támogatásokkal, 

- és felel az elszámolás valódiságáért. 

- A vonatkozó szabályzat alapján ellátja a pénztárellenőri feladatokat. 

- Közreműködik az éves belső ellenőrzési terv elkészítésében. 
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- Közreműködik a jegyző belső ellenőrzéssel kapcsolatos feladatai ellátásában, a belső 

ellenőri jelentés alapján elkészíti az intézkedési tervet, gondoskodik annak 

végrehajtásáról,  

- A FEUVE szabályzat szerint ellátja a munkafolyamatba épített ellenőrzési feladatait. 

- Ellátja, illetve közreműködik a szerv intézményeinél lefolytatott felügyeleti jellegű 

ellenőrzésben. 

- Elkészíti a képviselő-testület tájékoztatását szolgáló az ellenőrzési tevékenységről szóló 

beszámolót. 

- Gondoskodik az önkormányzat vagyonának és annak változása és értéke 

nyilvántartásáról. 

- Közreműködik az éves beszámolóhoz elkészítendő vagyonmérleg összeállításában. 

- Elkészíti a vagyonrendelet által előírt vagyonleltárt. 

- Részt vesz az önkormányzat vagyonrendeletében szabályozott vagyongazdálkodási 

tevékenység végrehajtásában. 

- Elkészíti a költségvetési koncepció kidolgozását, a koncepciót a pénzügyminiszteri 

rendelethez igazodva, a helyben képződő bevételeke, valamint az ismert kötelezettségek 

figyelembe véve állítja össze. 

- A költségvetési koncepció összeállítása előtt - a helyi kisebbségi önkormányzat 

költségvetési szerveinek tekintetében a helyi kisebbségi önkormányzat elnökével - 

áttekinti az önállóan és részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervek következő 

költségvetési évre vonatkozó feladatait, az önkormányzat bevételi forrásait, és ennek 

alapján kialakítja a költségvetési koncepciót. 

- Felelős azért, hogy a jogszabályok által előírt feltételeknek megfelelő minden gazdasági 

eseményről számla kerüljön kiállításra. 

- Ellátja a nem az állami költségvetésből származó pályázatokkal kapcsolatos feladatokat, 

közreműködik a pályázatok pénzügyi részének kidolgozásában. 

- Elkészíti a költségvetési alapokmányt. 

- Elkészíti a havi információs jelentést, felel annak valódiságáért. 

- Elkészíti, illetve részt vesz a jegyző és a képviselő-testület tájékoztatását szolgáló 

pénzügyi jellegű információk, előterjesztések, tájékoztatások összeállításában. 

- Kérésre véleményt nyilvánít a pénzügyi kihatású kötelezettségvállalásokkal kapcsolatban. 

- Részt vesz a társulások, egyéb közösen ellátott feladatok, intézmények pénzügyi 

vonatkozású tervei, elszámolásai elkészítésében, felülvizsgálatában. 

- Elkészíti, illetve közreműködik a számlarend összeállításában. 

- Részt vesz a számviteli rend kidolgozásában és a folyamatos felülvizsgálatban. 

- Javaslatot készít a részben önállóan gazdálkodó költségvetési szerv könyvvezetési 

kötelezettségére. 

- Javaslatot tesz az analitikus nyilvántartások formájára, tartalmára, azok vezetési módjára, 

illetve a korábban e területre vonatkozó szabályozás módosítására. 

- Részt vesz a számviteli politika összeállításában, évenkénti felülvizsgálatában, s felelős 

az abban foglaltak jogszabályokkal való harmonizálásáért. 

- Közreműködik a pályázatokkal kapcsolatos pénzügyi feladatokat ellátásában, a 

pályázatok pénzügyi részének kidolgozásában, illetve az elszámolásban. 

- Ellátja az adóhatósággal kapcsolatos információ szolgáltatási, illetve jelentés teljesítési 

kötelezettséget (ÁFA bevallás). 

- Vezeti a köztisztviselők, közalkalmazottak, fizikai dolgozók munka-, védőruha és egyéb, 

személyi használatra kiadott felszerelései nyilvántartását 

 

- az adósságrendezési feladatokat, 
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- az állategészségüggyel kapcsolatos feladatait, 

- a közalkalmazottakkal kapcsolatos feladatait, 

- a honvédelemmel kapcsolatos feladatait, 

- az egyéb ingatlannal, vagyonnal kapcsolatos feladatait, 

- lakás- és helyiségbérlettel kapcsolatos feladatait, 

- növény- és természetvédelemmel kapcsolatos jegyzői hatáskörbe utalt feladatokat, 

- vezeti az ingatlanvagyon-katasztert, 

- az önkormányzat gazdálkodásával kapcsolatos, valamint a pénzügyi igazgatási feladatokat, 

- a statisztikai adatszolgáltatással kapcsolatos feladatkörébe utalt feladatokat, 

- a Bogyiszlói Polgármesteri Hivatal gazdálkodásával kapcsolatos minden körű feladatok 

ellátása 

- Kistarisznya Óvoda gazdálkodásával kapcsolatos minden körű feladatok ellátása 

- Bogyiszló- Fácánkert Óvodafenntartó Társulás gazdálkodásával kapcsolatos minden körű 

feladatok ellátása 

 

2.6. Pénzügyi ügyintéző, pénztáros 

 
2.6.1. Bogyiszlói illetékességgel ellátja az alábbi feladatokat:  

a) nyilvántartja a hivatal tárgyi eszközeit, gondoskodik egyéb nyilvántartások (szigorú 

számadású nyomtatványok, kiküldetési rendelvények) vezetéséről, 

b) az önkormányzati vagyonkataszter kezelése, változások átvezetése, nyilvántartása, a 

analitikai nyilvántartás vezetése, aktiválások elvégzése, adatszolgáltatás; 

c) az önkormányzati bérlakásokkal, nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérletével 

kapcsolatos adminisztratív feladatok ellátása; 

d)  egyezteti negyedévente az ingatlan analitikában elszámolt értékcsökkenést a 

főkönyvvel; 

e) havi rendszerességgel kimutatást készít bérlők tartozásairól, intézkedik a behajtás 

iránt; 

f) adósminősítési eljárás keretében adatok szolgáltatása a forgalomképes 

ingatlanvagyonról; 

g) az önkormányzati vagyongazdálkodás során felvetődő közgazdasági elemzések 

elkészítése; 

h) az önkormányzati vagyon hasznosítási lehetőségeinek megkeresése, kidolgozása és a 

projektek megvalósulásának elősegítése; 

i) értékesítésre kijelölt ingatlanok pályázati eljárásainak bonyolítása, szerződések 

előkészítése, döntés-előkészítés; 

j) önkormányzati ingatlanok megosztásával, telekalakításával, hasznosításával, 

pályáztatással kapcsolatos feladatok előkészítése, ellátása;  

k) kapcsolattartás a Járási Földhivatallal; 

l) év végi záráshoz adatszolgáltatás a vagyonban bekövetkezett változások kapcsán: 

m) Vezeti az előlegek analitikus nyilvántartását. 

n) Vezeti az értékpapírok analitikus nyilvántartását. 

o) Vezeti a letétek analitikus nyilvántartását. 
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p) Vezeti a bankszámla forgalom nyilvántartását. 

q) Ellenőrzi beérkező számlák teljeskörűségét, alaki és tartalmi 

r) megfelelőségét, továbbítja az érvényesítést végzőnek, felszereli az 

s) utalványrendelettel, beszerzi a teljesítésigazolást, gondoskodik a 

t) szolgáltatás, termék átvétele tényének rögzítéséről,  

u) Részt vesz a kedvező beszerzési forrás felkutatásában. 

v) Vezeti a szociális jellegű, önkormányzat által, illetve 

w) önkormányzati közreműködéssel fizetett ellátások pénzügyi analitikus 

x) nyilvántartását, valamint részt vesz az igazgatásban dolgozó személlyel az 

y) ellátások fizetése jogosságának egyeztetésében. 

z) Ellátja a közműfejlesztési támogatások, valamint a szociális 

aa) támogatások visszaigénylésével, a közcélú munka támogatásának igénylésével 

bb) kapcsolatos feladatokat 

cc) Gondoskodik a térítési díjak, hátralékok beszedéséről,  

dd) nyilvántartja a hátralékokat. 

ee) Vezeti a szigorú számadási kötelezettség alá vont nyomtatványok nyilvántartását. 

ff) Közreműködik az adott évi leltározási ütemterv elkészítésében. 

gg) Közreműködik a leltározás végrehajtásában a leltározási ütemtervben részletezettek 

szerint. 

hh) Gondoskodik a szennyvíz közmű-érdekeltségi hozzájárulások könyvelésére, 

nyilvántartására szolgáló program kezeléséről, ellátja az ezzel kapcsolatos feladatokat.   

ii) az önkormányzat gazdálkodásával kapcsolatos, valamint a pénzügyi igazgatási 

feladatok, 

jj) a statisztikai adatszolgáltatással kapcsolatos feladatkörébe utalt feladatok, 

kk) vezeti az ingatlanvagyon-katasztert, 

ll) az adósságrendezési feladatokat lát el,  

 

 

mm)  a hivatalos és személyes elektronikus postafiókok szabályozott működéséről 

nn)  az elektronikus iratkezelési szoftver hozzáférési jogosultságainak, az egyedi 

azonosítóknak, a helyettesítési jogoknak, a külső és belső név- és címtáraknak a 

naprakész beállításáért 

oo)  az elektronikus iktatókönyvek megnyitásáért és lezárásáért az iratkezelési 

szakrendszerben felelős 

 

2.6.2. Ellátja a házi pénztárosi feladatokat Bogyiszló Község Önkormányzata, a Bogyiszlói 

Polgármesteri Hivatal, a Bogyiszlói Kistarisznya Óvoda és a Bogyiszlói Cigány 

Nemzetiségi Önkormányzat vonatkozásában. 

a) pénztári forgalom kezelése: készpénzszükséglet esetén az önkormányzatok, az 

intézmény előzetes jelzése alapján feltölti a házipénztárt,  

 nyilvántartja és kezeli az elszámolásra felvett előlegeket; figyelemmel kíséri az 

elszámolási határidőt, késedelem esetén felhívja a kötelezettet, jelzi a jegyzőnek a 

késedelmet. 

b) a készpénzes számlák (határozatok) – szabályzat szerinti – kifizetését a pénztári órák 

alatt ellátja;  
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c) a beérkező és leigazolt átutalással kiegyenlítendő számlákat a pénzügyi ügyintéző 

átveszi (ezt aláírásával igazolja) és rögzíti a pénzügyi programba (utalványozásra 

előkészíti), rögzíti a számlák kifizetésének határidejét, majd továbbítja aláírásra az arra 

illetékesnek az utalás banki terminálon keresztül történik; 

d) házipénztári ki- és befizetéseket szakfeladatokra könyveli, a könyvelést a számítógépes 

program segítségével rögzíti. 

e) számlát bocsát ki és azokat követelésként a pénzügyi programban rögzíti, és elkészíti az 

áfa bevallást.  

2.6.3. Vezeti a kötelezettségek nyilvántartását. 

 

2.7. Munkaügyi referens 
 

Ellátja Bogyiszló Község Önkormányzatával, az intézményekkel kapcsolatos személyzeti 

feladatokat, ennek során különösen: 

a) elkészíti a munkáltatói dokumentumokat; (kinevezési, átsorolási, jogviszony 

módosítási és megszűnési iratok) a KIRA programban, és azokat felterjeszti, kezeli 

a személyi anyagot;  

b) a felmerülő megbízási díjakat, tiszteletdíjakat számfejti – a KIRA rendszerben – és 

felterjeszti; 

c) szabadság, betegállomány egyéb távollét jelentése havonta a MÁK felé; 

d) szervezi a munkavédelmi oktatásokat, és a foglalkozás egészségügyi vizsgálatokat;  

e) ellátja a cafetéria-juttatással kapcsolatos munkáltatói feladatokat; (igénylés, 

nyilvántartás, átadás, jelentés)  

f) köztisztviselő, tisztségviselők egyéb juttatásaival kapcsolatos feladatok, 

adatszolgáltatás,  

g) közfoglalkoztatással, diák és önkéntes munkával kapcsolatos adminisztratív 

munkáltatói feladatok ellátása. 

 

Bogyiszlói illetékességgel ellátja az alábbi, beruházásokkal, fejlesztésekkel kapcsolatos 

feladatokat:  

a) közlekedési beruházásokban való közreműködés, beruházások előkészítése és 

bonyolítása; 

b) beruházások, fejlesztések folyamatos figyelemmel kísérése, adminisztrálásának 

ellenőrzése, munkaterület átadás-átvétel, műszaki ellenőrrel kapcsolattartás a 

beruházás, felújítás kivitelezése alatt, műszaki átadás-átvétel bonyolítása, 

szerződésmódosítások előkészítése; 

c) az önkormányzati karbantartásokkal, felújításokkal, fejlesztésekkel, beruházásokkal 

kapcsolatos feladatok bonyolítása, szervezése, szükség szerint közbeszerzési eljárások 

műszaki előkészítése, adatszolgáltatás; 

d) folyamatosan figyeli a pályázati lehetőségeket, pályázatot ír, kezel, elszámol, 

e) feladatai ellátása során folyamatosan figyelemmel kíséri a közbeszerzési törvény 

hatályosulását, ennek keretében vizsgálja, hogy az adott feladat ellátására a kötendő 

szerződés közbeszerzési eljárás után köthető-e meg, erről feljegyzést készít; 

f) a költségvetési előirányzatok tervezéséhez és teljesítéséhez adatok szolgáltatása; 
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g) negyedévente átadja a beruházásokról az üzembe-helyezési okmányt az analitikus 

könyvelés és a főkönyv felé; 

h) folyamatos információáramlás biztosítása a tervezett és nem tervezett fejlesztések, 

beruházások szükségességéről, különös tekintettel a közbeszerzési eljárások 

lefolytatásának szükségességére; 

i) összefogja a közös hivatalt érintő közbeszerzési eljárásokat, folyamatos információ 

cserével biztosítja az egyes eljárások szükségességének jelzését, valamint 

lebonyolításának feltételeit, 

j) az önkormányzati intézményekkel kapcsolatos karbantartások, felújítások, beruházások 

előkészítése, igények összegyűjtése, költségvetési fedezetre javaslattétel, valamint 

ezen feladatok bonyolítása, szükséges közbeszerzési eljárások lebonyolítása; 

k) beruházással, fejlesztéssel kapcsolatos kötelezettségvállalások nyomon kísérése, 

figyelemmel a közbeszerzési eljárások lefolytatásának szükségességére, tudomásra 

jutást követő 1 munkanapon  

l) év végi záráshoz adatszolgáltatás a vagyonban bekövetkezett változások kapcsán: 

1. az önkormányzati ingatlanügylethez szükséges iratok előkészítése; 

2. az önkormányzati vagyonnal kapcsolatos ügyek előkészítése, intézése,  

3. pénzügyi ütemtervek készítése, költségvetés módosítási javaslatok 

előkészítése, pályázati lehetőségek keresése, elindítása (tervezés, 

költségvetés); 

4. az önkormányzati ingatlanvagyon információ rendszerének felállításában 

való közreműködés, adatszolgáltatás az ingatlan vagyonkataszter felé; 

5. az igények felmérése, költségvetési tervezet készítése, előzetes becslés, 

előkészítés, elfogadott, előirányzott beruházások, felújítások előkészítése 

(árajánlat, pályázatok kiírása), szerződések előkészítése a nyertes 

pályázókkal,  

 

Bogyiszlói illetékességgel ellátja az alábbi, településüzemeltetéssel kapcsolatos feladatokat:  

a)      közvilágítással, villamos energia vételezésével és fogyasztásával kapcsolatos 

feladatok; 

b) vezetékes vízhálózattal, a szennyvízhálózattal, a szennyvíz tisztításával és a 

szennyvíziszap elhelyezésével kapcsolatos feladatok; 

c) csapadékvíz hálózat fenntartásával kapcsolatos feladatok; 

d) rágcsálómentesség fenntartásából adódó feladatok; 

e)     környezetvédelemmel, levegőtisztaság védelmével, zaj- és rezgésvédelemmel, talaj- 

és vízvédelemmel kapcsolatos feladatok; 

f) hulladékgazdálkodással kapcsolatos feladatok; 

g) közútkezelői feladatok;  

h) parkolási renddel kapcsolatos feladatok; 

i) forgalomszabályozási, közlekedési igazgatási feladatok; 

j) önkormányzati tulajdonú utak, járdák, kerékpárutak, hidak és egyéb műtárgyak 

felújítási, karbantartási, üzemeltetési feladatai; 
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k) tömegközlekedéssel és az autóbuszvárók karbantartásával, üzemeltetésével 

kapcsolatos feladatok 

l) közterület-használati szerződésekkel kapcsolatos feladatok; 

m) közterületek tisztántartásával kapcsolatos feladatok; 

n) közparkok és közhasznú zöldterületek fenntartásával kapcsolatos feladatok; 

o) növényvédelemmel kapcsolatos feladatok; 

p) közcélú feladatokat ellátók irányításával, munkaszervezésével kapcsolatos feladatok; 

q) oktatási intézmények üzemeltetésével, működtetésével kapcsolatos feladatok 

r) köztemetők üzemeltetésével kapcsolatos feladatok; 

s) játszóterek, játszótéri eszközök fenntartásával, üzemeltetésével kapcsolatos feladatok; 

t) emlékművek, köztéri bútorok, közterületi táblák, utcanévtáblák fenntartásával 

kapcsolatos feladatok. 

 

Felel az irodaszer és takarítószer-beszerzésekért. 

 

A vagyongazdálkodással, település-üzemeltetéssel kapcsolatos jogszabályok  

 

2.8. Adóigazgatási ügyintéző I. 
 

2.8.1. Bogyiszló vonatkozásában ellátja az összes helyi adóhatósági feladatot, ennek 

keretében:  

 

a) ellátja a helyi adókra és a gépjárműadóra vonatkozó törvényekben és más kapcsolódó 

jogszabályban előírtakra figyelemmel az önkormányzatok által bevezetett helyi adók, a 

gépjárműadó, a talajterhelési díj és a termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó 

előírásával, nyilvántartásával, kezelésével, beszedésével, elszámolásával, az 

adóellenőrzéssel, az adók és az adók módjára behajtandó köztartozások beszedésével 

kapcsolatos feladatokat.  

Ellátja az adózással összefüggő bejelentések, kérelmek, nyilatkozatok feldolgozásával 

kapcsolatos hatósági munkát, és a hatósági bizonyítványok, igazolások kiadásával 

kapcsolatban előírt feladatokat.  

b) a bevallásokat, beadványokat tartalmi és formai szempontból ellenőrzi, hiba, hiányosság 

esetén – annak jelege szerint, - azt kijavítja, és az ügyfelet értesíti, vagy az ügyfelet 

hiánypótlásra hívja fel; 

c) az adóbevallás adatait összeegyezteti a számítógépes törzsadattári nyilvántartásban már 

rendelkezésre álló adatokkal, ha eltérést tapasztal, a változásokat átvezeti. Ha az adóalany 

a nyilvántartásban nem szerepel, számítógépes törzsadattári nyilvántartásba veszi. 

d) az adóbevallás adatai alapján számítógépes kivetési irat kitöltésére kerül sor, ez után az 

adó összege az adóalany személyi adatgyűjtő lapján könyvelésre kerül. A kivetési irat 

adatai alapján az ügyintéző érdemi döntést igénylő ügyben határozatot hoz, és azt 

megküldi az ügyfélnek. 
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e) adókivetés esetén - amennyiben a helyi rendeletben adómérték változás történik - a 

nyilvántartásban szereplő adóalanyoknak - hivatalból - úgynevezett mértékváltó határozat 

kiadására kerül sor. 

f) az ügyfelek kérelmére az ügyintéző az ügy jellegének megfelelően határozatot hoz vagy 

tájékoztatást, értesítést küld. 

g) a postán feldolgozott befizetési lapokat és a pénzintézettől naponta beérkező 

számlakivonatokat, bizonylatokat ellenőrzi. A tételes pénzforgalom és a számlakivonat 

adatai közötti egyezőség megállapítása után a befizetéseket könyveli az adózók egyedi 

számláira. A mutatószámokból képzett azonosító alapján lekönyvelésre kerülnek a 

befizetések, amelyről könyvelési napló készül. 

h) A hátralékkal rendelkező adózókról hátralékos lista alapján lefolytatja a végrehajtási 

eljárásokat.  

 

2.8.2. Egyéb feladatok: 

a) adóigazolások kiállítása; 

b) vagyoni bizonyítvány kiállítása;  

c) értesítés a számlaegyenlegről;  

d) igazolás kiállítása költségmentesség engedélyezéséhez; 

e) az adók módjára behajtandó köztartozások beszedése; 

f) a helyi adó és díj rendeletek előkészítése; 

 

3. A közfeladatot ellátó szerv vezetőinek és az egyes szervezeti egységek vezetőinek neve, 

beosztása, elérhetősége (telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme 

 

BOGYISZLÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA vezetője:  

polgármester: Tóth István 

7132 Bogyiszló, Kossuth Lajos utca 28.  

Telefon: (06 74) 540 157  

Fax: (06 74) 540 158 

elektronikus levélcíme: polgarmester@bogyiszlo.hu  

honlap: https://www.bogyiszlo.hu/ 

  

alpolgármester:  

Csábrák Csaba 

7132 Bogyiszló, Kossuth Lajos utca 28.   

Telefon: (06 74) 540 157  

Fax: (06 74) 540 158  

e-mail cím: hivatal@bogyiszlo.hu 

honlap: //www.bogyiszlo.hu/ 
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Bogyiszlói Polgármesteri Hivatal vezetője 

Tóth Adrienn jegyző  

7132 Bogyiszló, Kossuth Lajos utca 28.    

Telefon: (06 74) 540 157  

Fax: (06 74) 540 158   

e-mail cím: jegyzo@bogyiszlo.hu 

 

4. A szervezet elérhetősége (telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme) és az 

ügyfélfogadási rend 

 

Bogyiszlói Polgármesteri Hivatal ügyfélfogadási rend:  

  

Hétfő                       8.00 – 12.00 13.00 – 16.00 

Kedd                        az ügyfélfogadás szünetel 

Szerda                     6.30 – 12.00 

Csütörtök                8.00 – 12.00 13.00 – 16.00 

Péntek                     az ügyfélfogadás szünetel 

 

Tóth Adrienn jegyző (06 74 540 157) a Polgármesteri Hivatal ügyfélfogadási rendjével 

megegyezően tart ügyfélfogadást.    

 

5. Testületi szerv esetén a testület összetétele, tagjainak neve, beosztása, elérhetősége 

 

Bogyiszló Község Önkormányzat Képviselő-testületének felépítése: 

2019-2024. 

  

Polgármester:  

Tóth István 

  

Alpolgármester:  

Csábrák Csaba  

  

mailto:jegyzo@bogyiszlo.hu
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Képviselők:  

Szűcs Gáborné 

Dr. Szabó Gábor  

Mihalovics Zsolt 

Szűcs Krisztián 

Hajdú József 

 

Elérhetőség: Telefon: (06 74) 540 157 

e-mail: hivatal@bogyiszlo.hu 

 

6. A közfeladatot ellátó szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy 

alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szervek megnevezése, és 1. pontban 

meghatározott adatai 

 

Az önkormányzat intézményeinek közvetlen irányítását és gazdálkodását a Polgármesteri 

Hivatal látja el.  

 

Bogyiszlói Polgármesteri Hivatal  

vezetője: Tóth Adrienn jegyző 

székhelye:    7132 Bogyiszló, Kossuth Lajos utca 28.    

postacíme:    7132 Bogyiszló, Kossuth Lajos utca 28.     

e-mail:    hivatal@bogyiszlo.hu 

weblap:    www.bogyiszlo.hu 

  

Ügyfélfogadás 

Hétfő                       8.00 – 12.00 13.00 – 16.00 

Kedd                        az ügyfélfogadás szünetel 

Szerda                     6.30 – 12.00 

Csütörtök                8.00 – 12.00 13.00 – 16.00 

Péntek                     az ügyfélfogadás szünetel 

 

A Polgármesteri Hivatal elérhetősége 

7132 Bogyiszló, Kossuth Lajos utca 28.  

 Telefon: 06/74/540/157 

 e-mail:  hivatal@bogyiszlo.hu 

 

mailto:hivatal@bogyiszlo.hu
mailto:hivatal@ulles.hu
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Név beosztás  elérhetőség  

Tóth István polgármester  74/540-157 polgarmester@bogyiszlo.hu  

Tóth Adrienn jegyző 74/540-157  jegyzo@bogyiszlo.hu 

Bátori Istvánné  ügyintéző  

(titkárság)  

74/540-157  info@bogyiszlo.hu 

Lépő Mara   munkaügyi- és 

pályázati referens  

74/540-157 munkaugy@bogyiszlo.hu 

Gocz Amarilla  igazgatási 

ügyintéző  

74/540-157 igazgatas@bogyiszlo.hu 

Marokity-Járosi 

Szilvia  

adóügyi ügyintéző 74/540-157 ado@bogyiszlo.hu 

Keresztes Brigitta   igazgatási 

ügyintéző, 

anyakönyvvezető  

74/540-157 anyakonyvvezeto@bogyiszlo.hu 

Szücs Laura   gazdálkodási 

ügyintéző 

  

74/540-157 penzugy@bogyiszlo.hu 

Katz Tímea  ügyintéző  

  

74/540-157 katztimi@gmail.com 

Szanyi Eszter  gazdálkodási 

ügyintéző  

74/540-157 gazdalkodas@bogyiszlo.hu 

   

Petőfi Sándor Művelődési Ház Közösségi Tér 

 vezető: Varga Dalma  

Székhelye: 7132 Bogyiszló, Kossuth u. 30. 

Postai címe: 7132 Bogyiszló, Kossuth u. 30. 

Vezetékes telefon száma:  0674/407-117 

E-mail: kultura@bogyiszlo.hu, kultura.bogyiszlo@gmail.com 

 

Nyitva tartás 

Hétfő: 08:00-16:00 

Kedd: 08:00-16:00 
Szerda: 08:00-16:00 
Csütörtök: 08:00-16:00 
Péntek: 12:00-19:00 

mailto:jegyzo@bogyiszlo.hu
mailto:munkaugy@bogyiszlo.hu
mailto:igazgatas@bogyiszlo.hu
mailto:ado@bogyiszlo.hu
mailto:anyakonyvvezeto@bogyiszlo.hu
mailto:penzugy@bogyiszlo.hu
mailto:katztimi@gmail.com
mailto:gazdalkodas@bogyiszlo.hu
mailto:kultura.bogyiszlo@gmail.com
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Szombat: 08:00-12:00 

 

Kapcsolódó közművelődési feladatokat ellátó helyek: 

  

1) Bogyiszló-Könyvtári Információs és Közösségi Hely  

Könyvtáros: Varga Dalma 

Székhelye: 7132 Bogyiszló, Kossuth L. u. 28. 

Postai címe: 7132 Bogyiszló, Kossuth L. u. 28. 

Vezetékes telefon száma:  62/582-040 

E-mail: konyvtar@bogyiszlo.hu 

Nyitvatartás: 

Hétfő: 10:00 – 12:00 ; 14:00 – 16:00 

Szerda: 10:00 – 12:00 ; 14:00 – 16:00 

Csütörtök: 10:00 – 12:00 ; 14:00 – 18:00 

Péntek: 10:00 – 12:00 ; 14:00 – 18:00 

 

2) Bogyiszlói Tájház 

Vezető: Varga Dalma 

Székhelye:       7132 Bogyiszló, Kossuth Lajos utca 29. 

Postai címe:     7132 Bogyiszló, Kossuth Lajos utca 29. 

Telefon száma:     0674/407-117 

Elektronikus levélcíme:  konyvtar@bogyiszlo.hu 

  

Nyitvatartás: 

Hétfő: 12:00-16:00 

Kedd: 08:00-12:00 

Szombat:08:00-12:00 

 

BOGYISZLÓ-FÁCÁNKERT ÓVODAFENNTARTÓ TÁRSULÁS 

elnök: Tóth István 

Székhely:  7132 Bogyiszló, Kossuth Lajos utca 28. 

Postai címe:  7132 Bogyiszló, Kossuth Lajos utca 28. 

Vezetékes telefon száma:  06/74/540/157 

Elektronikus levélcíme:  hivatal@bogyiszlo.hu 

mailto:konyvtar@bogyiszlo.hu
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BOGYISZLÓI KISTARISZNYA ÓVODA és MINI BÖLCSŐDE 

Intézményvezető-helyettes: Pilisi Benjaminné 

Székhelye: 7132 Bogyiszló, Petőfi utca 16. 
Telephelye: 7136 Fácánkert, Árpád utca 34. 

       7132 Bogyiszló, Kossuth Lajos utca 18. 

Postai címe:  7132 Bogyiszló, Petőfi utca 16. 

Telefonszám: (06 74) 440 774 

Elektronikus levélcíme:  ovoda@bogyiszlo.hu 

 

Nyitva tartás:  

- a BOGYISZLÓI KISTARISZNYA ÓVODA és MINI BÖLCSŐDE heti nyitvatartási 

ideje: Az intézmény heti 5 napon tart nyitva. A napi nyitvatartás: 6.30-17.30-ig hétfőtől-

péntekig 

- a BOGYISZLÓI KISTARISZNYA ÓVODA és MINI BÖLCSŐDE éves nyitvatartási 

ideje: Az óvodai és bölcsődei nevelési év: 2021. 09.01-2022.08.31-ig tart. 

  

Szociális ellátás (szociális étkeztetés esetében) 

A szociális étkezést az önkormányzat biztosítja a jogosultak részére vásárolt élelmezés 

keretében.  

Az igények leadása: 

 Bogyiszlói Polgármesteri Hivatal igazgatási ügyintézőjénél ügyfélfogadási 

időben 

Fogászat 

Vállalkozó háziorvos neve:  Dr. Oszbach Richárd József 
Székhelye:    7132 Bogyiszló, Kossuth utca 14. 
Postacíme:    7132 Bogyiszló, Kossuth utca 14. 
Telefonszáma:   70/977-5642 

Háziorvosi szolgálat felnőtt és gyermek háziorvosi ellátás  

Vállalkozó háziorvos neve:  Dr. Szabó Gábor 

Székhelye:    7132 Bogyiszló, Kossuth utca 14. 

Postacíme:    7132 Bogyiszló, Kossuth utca 14. 

Telefonszáma:   74/540-057 

KÖZPONTI ORVOSI ÜGYELET  

Hétköznap 16 órától másnap reggel 8 óráig, valamint 

hétvégén és ünnepnapokon reggel 8 órától hétfő reggel, vagy az ünnepnapot követő munkanap 

reggel 8 óráig a központi orvosi ügyeletet, vagy a 104-es telefonszámot kell hívni.  
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A központi orvosi ügyelet telefonszáma: 74/440-340 

Az ügyelet székhelye: 7130 Tolna, Garay u. 6.   

Körzeti Védőnői Ellátás  

Védőnő:                                          Bolvári Éva 

Székhely és postacím:                    7132 Bogyiszló, Kossuth utca 14. 

Telefonszám:                                  20/225-0594 

 Védőnői fogadóóra:                     Kedd 08.00-12.00 óráig 

 

7. A közfeladatot ellátó szerv többségi tulajdonában álló, illetve részvételével 

működő gazdálkodó gazdálkodó szervezet neve, székhelye, elérhetősége 

(postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme) tevékenységi 

köre, képviselőjének neve, a közfeladatot ellátó szerv részesedésének 

mértéke 

  

Bogyiszló Község Önkormányzat/Polgármesteri Hivatal többségi tulajdonában álló, illetve 

részvételével működő gazdálkodó szervezet nincs. 

 

8. A közfeladatot ellátó szerv által alapított közalapítványok neve, székhelye, 

elérhetősége (postai címe, telefon- és telefax száma, elektronikus levélcíme) alapító 

okirata, kezelő szervének tagjai 

   

Bogyiszló Község Önkormányzat/Polgármesteri Hivatal által alapított közalapítvány nincs. 

 

 9. A közfeladatot ellátó szerv (ÖNKORMÁNYZAT) által alapított költségvetési szerv 

neve, székhelye, a költségvetési szervet alapító jogszabály megjelölése, illetve az azt 

alapító határozat, a költségvetési szerv alapító okirata, vezetője, honlapjának 

elérhetősége, működési engedélye 

  

BOGYISZLÓI POLGÁRMESTERI HIVATAL 

  

vezetője: Tóth Adrienn jegyző 

székhelye:    7132 Bogyiszló, Kossuth Lajos utca 28.     

postacíme:    7132 Bogyiszló, Kossuth Lajos utca 28.      

e-mail:    hivatal@bogyiszlo.hu  

weblap:    www.bogyiszlo.hu 
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 BOGYISZLÓI KISTARISZNYA ÓVODA és MINI BÖLCSŐDE 

Intézményvezető-helyettes: Pilisi Benjaminné 

Székhelye: 7132 Bogyiszló, Petőfi utca 16. 
Telephelye: 7136 Fácánkert, Árpád utca 34. 

        7132 Bogyiszló, Kossuth Lajos utca 18. 

Postai címe:  7132 Bogyiszló, Petőfi utca 16. 

 

Telefonszám: (06 74) 440 774 

Elektronikus levélcíme:  ovoda@bogyiszlo.hu 

 

http://bogyiszlo.hu/images/Dokumentumok/T%C3%96RZSK%C3%96NYVI%20kivon

at%20%C3%93VODA.pdf 

 

10. A közfeladatot ellátó szerv által alapított lapok neve, a szerkesztőség és 

kiadó neve és címe, valamint a főszerkesztő neve 

  

Bogyiszló Község Önkormányzatának lapja: Bogyiszlói Hírlap 

Kiadja: Bogyiszló Község Önkormányzata 

Kiadó címe: 7132 Bogyiszló, Kossuth Lajos utca 28.  

Felelős kiadó: Tóth István polgármester  

Szerkesztőség:  

• székhely: 7132 Bogyiszló, Kossuth Lajos utca 28. 

• Felelős szerkesztő: Varga Dalma 

• Telefon:06 74- 407-117 

• E-mail címe: kultura.bogyiszlo@gmail.com 

  

Nyomdai kivitelezés: Böcz Nyomda székhely: 7100 Szekszárd, Sió u. 2. 

 

11. A közfeladatot ellátó szerv felettes, illetve felügyeleti szervének, hatósági 

döntései tekintetében a fellebbezés elbírálására jogosult szervnek, ennek 

hiányában a közfeladatot ellátó szerv felett törvényességi ellenőrzést 

gyakorló szerv 1. pontban meghatározott adatai 

 

Bogyiszló Község Önkormányzat felett a törvényességi ellenőrzést a Tolna Megyei 

Kormányhivatal gyakorolja.  

 

http://bogyiszlo.hu/images/Dokumentumok/T%C3%96RZSK%C3%96NYVI%20kivonat%20%C3%93VODA.pdf
http://bogyiszlo.hu/images/Dokumentumok/T%C3%96RZSK%C3%96NYVI%20kivonat%20%C3%93VODA.pdf
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TOLNA MEGYEI KORMÁNYHIVATAL   

A kormány területi államigazgatási szerve 

Kormánymegbízott: dr. Horváth Kálmán 

Főigazgató: Dr. Lehőcz Regina  

Igazgató: Dr. Tarnai Nikoletta 

   

7100 Szekszárd, Tolna Megyei Kormányhivatal, Augusz Imre u. 7. 

Telefon: (74) 529-871 

Telefax: (74) 415-686 

E-mail: hivatal@tolna.gov.hu 

Postacím: Tolna Megyei Kormányhivatal 7101 Szekszárd, Pf.: 136 

 

II. TEVÉKENYSÉGRE, MŰKÖDÉSRE VONATKOZÓ ADATOK 

 

1. A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a 

szervre vonatkozó alapvető jogszabályok, közjogi szervezetszabályozó eszközök, 

valamint a szervezeti és működési szabályzat vagy ügyrend, az adatvédelmi és 

adatbiztonsági szabályzat hatályos és teljes szövege 

 

http://bogyiszlo.hu/images/Dokumentumok/ANYAG_%C3%89S_ESZK%C3%96ZGAZD_SZAB%C3%8

1LYZATA_BK%C3%96.pdf 

http://bogyiszlo.hu/images/Dokumentumok/BESZERZ%C3%89SI_SZAB%C3%81LYZAT_BK%C3%96

.pdf 

http://bogyiszlo.hu/images/Dokumentumok/G%C3%89PJ%C3%81RM%C5%B0_SZAB%C3%81LYZA

T_BK%C3%96.pdf 

http://bogyiszlo.hu/images/Dokumentumok/INTEGR%C3%81LT_KOCK%C3%81ZATKEZEL%C3%89

S_SZAB%C3%81LYZAT_BK%C3%96.pdf 

http://bogyiszlo.hu/images/Dokumentumok/IRATKEZEL%C3%89SI_SZAB%C3%81LYZAT.pdf 

http://bogyiszlo.hu/images/Normat%C3%ADv/K%C3%B6zbeszerz%C3%A9si%20Szab%C3%A1lyzat

%202021%20Bogyiszl%C3%B3.pdf 

http://bogyiszlo.hu/images/Dokumentumok/K%C3%96Z%C3%89RDEK%C5%B0_ADATOK_BK%C3%

96.pdf 

http://bogyiszlo.hu/images/Dokumentumok/SZERV_INTEGRIT%C3%81ST_S%C3%89RT%C5%90_E_

RENDJE_BK%C3%96.pdf 

http://bogyiszlo.hu/images/Dokumentumok/TELEFON_HASZN%C3%81LATI_REND_BK%C3%96.pdf 

 

2. Az országos illetékességű szervek, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatal 

esetében a közfeladatot ellátó szerv feladatáról, tevékenységéről szóló tájékoztató magyar 

és angol nyelven 

  

http://bogyiszlo.hu/images/Dokumentumok/ANYAG_%C3%89S_ESZK%C3%96ZGAZD_SZAB%C3%81LYZATA_BK%C3%96.pdf
http://bogyiszlo.hu/images/Dokumentumok/ANYAG_%C3%89S_ESZK%C3%96ZGAZD_SZAB%C3%81LYZATA_BK%C3%96.pdf
http://bogyiszlo.hu/images/Dokumentumok/BESZERZ%C3%89SI_SZAB%C3%81LYZAT_BK%C3%96.pdf
http://bogyiszlo.hu/images/Dokumentumok/BESZERZ%C3%89SI_SZAB%C3%81LYZAT_BK%C3%96.pdf
http://bogyiszlo.hu/images/Dokumentumok/G%C3%89PJ%C3%81RM%C5%B0_SZAB%C3%81LYZAT_BK%C3%96.pdf
http://bogyiszlo.hu/images/Dokumentumok/G%C3%89PJ%C3%81RM%C5%B0_SZAB%C3%81LYZAT_BK%C3%96.pdf
http://bogyiszlo.hu/images/Dokumentumok/INTEGR%C3%81LT_KOCK%C3%81ZATKEZEL%C3%89S_SZAB%C3%81LYZAT_BK%C3%96.pdf
http://bogyiszlo.hu/images/Dokumentumok/INTEGR%C3%81LT_KOCK%C3%81ZATKEZEL%C3%89S_SZAB%C3%81LYZAT_BK%C3%96.pdf
http://bogyiszlo.hu/images/Dokumentumok/IRATKEZEL%C3%89SI_SZAB%C3%81LYZAT.pdf
http://bogyiszlo.hu/images/Normat%C3%ADv/K%C3%B6zbeszerz%C3%A9si%20Szab%C3%A1lyzat%202021%20Bogyiszl%C3%B3.pdf
http://bogyiszlo.hu/images/Normat%C3%ADv/K%C3%B6zbeszerz%C3%A9si%20Szab%C3%A1lyzat%202021%20Bogyiszl%C3%B3.pdf
http://bogyiszlo.hu/images/Dokumentumok/K%C3%96Z%C3%89RDEK%C5%B0_ADATOK_BK%C3%96.pdf
http://bogyiszlo.hu/images/Dokumentumok/K%C3%96Z%C3%89RDEK%C5%B0_ADATOK_BK%C3%96.pdf
http://bogyiszlo.hu/images/Dokumentumok/SZERV_INTEGRIT%C3%81ST_S%C3%89RT%C5%90_E_RENDJE_BK%C3%96.pdf
http://bogyiszlo.hu/images/Dokumentumok/SZERV_INTEGRIT%C3%81ST_S%C3%89RT%C5%90_E_RENDJE_BK%C3%96.pdf
http://bogyiszlo.hu/images/Dokumentumok/TELEFON_HASZN%C3%81LATI_REND_BK%C3%96.pdf


38 
 

Bogyiszló Község Önkormányzatára és az Bogyiszlói Polgármesteri Hivatalra nem vonatkozó 

rendelkezés. 

 

3. A helyi önkormányzat önként vállalt feladatai 

  

A kötelező és önként vállalt feladatait a Képviselő-testület az adott évre elfogadott 

költségvetési rendeletében meghatározott előirányzatok alapján, az abban foglalt módon és 

mértékben látja el.  

  

Önként vállalt feladatok: 

  

1. Bölcsőde működtetése  

BOGYISZLÓI KISTARISZNYA ÓVODA és MINI BÖLCSŐDE 

Intézményvezető-helyettes: Pilisi Benjaminné 

Székhelye: 7132 Bogyiszló, Petőfi utca 16. 
Telephelye: 7136 Fácánkert, Árpád utca 34. 

        7132 Bogyiszló, Kossuth Lajos utca 18. 

Postai címe:  7132 Bogyiszló, Petőfi utca 16. 

Telefonszám: (06 74) 440 774 

Elektronikus levélcíme:  ovoda@bogyiszlo.hu 

  

Nyitvatartás:  

hétfőtől – péntekig  6.30- 17.30 óráig  

2. Támogató Szolgálat működtetése 

4 település társulásával – Tolna gesztorságával – látjuk el a Támogató Szolgálatot  

A feladatokat 1 fő szociális gondozó látja el a Tolna és Környéke Szociális Alapszolgáltatási 

és Gyermekjóléti Társulásának bogyiszlói tagintézményében látja el.          

                           

3. Nyilvánosság biztosítása az Bogyiszlói Hírlap kiadásával 

Bogyiszlói Hírlap 

Kiadja: Bogyiszló Község Önkormányzata 

Kiadó címe: 7132 Bogyiszló, Kossuth Lajos utca 28.  

Felelős kiadó: Tóth István polgármester  

Szerkesztőség: 
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• székhely: 7132 Bogyiszló, Kossuth Lajos utca 28. 

• Felelős szerkesztő: Varga Dalma 

• Telefon:06 74- 407-117 

• E-mail címe: kultura.bogyiszlo@gmail.com 

  

Nyomdai kivitelezés: Böcz Nyomda székhely: 7100 Szekszárd, Sió u. 2. 

 

4. Mezőri szolgálat 

 

4. Államigazgatási, önkormányzati, és egyéb hatósági ügyekben ügyfajtánként és 

eljárástípusonként a hatáskörrel rendelkező szerv megnevezése, hatáskör gyakorlásának 

átruházása esetén a ténylegesen eljáró szerv megnevezése, illetékességi területe, az 

ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok, eljárási illetékek (igazgatási 

szolgáltatási díjak) meghatározása, alapvető eljárási szabályok, az eljárást megindító irat 

benyújtásának módja (helye, ideje), ügyfélfogadás ideje, az ügyintézés határideje 

(elintézési, fellebbezési határidő), az ügyek intézését segítő útmutatók, az ügymenetre 

vonatkozó tájékoztatás és az ügyintézéshez használt letölthető formanyomtatványok, az 

igénybe vehető elektronikus programok elérése, időpontfoglalás, az ügytípusokhoz 

kapcsolódó jogszabályok jegyzéke, tájékoztatás az ügyfelet megillető jogokról és az 

ügyfelet terhelő kötelezettségekről 

  

Adóhatósági ügyekben a hatáskör címzettje Bogyiszló Község jegyzője, 

eljár: Bogyiszlói Polgármesteri Hivatal Adóügyi ügyintézője Illetékességi terület: Bogyiszló 

Község  

 

Szociális ügyekben a hatáskör címzettje Bogyiszló Község jegyzője,  

eljár: Bogyiszlói Polgármesteri Hivatal Igazgatási ügyintézője Illetékességi terület: Bogyiszló 

Község 

  

Általános Igazgatási ügyekben hatáskör címzettje Bogyiszló Község jegyzője,  

eljár: Bogyiszlói Polgármesteri Hivatal Igazgatási ügyintézője Illetékességi terület: Bogyiszló 

Község 

  

Építéshatósági ügyekben hatáskör címzettje  

eljár: Tolna Megyei Kormányhivatal jogi és hatósági főosztály hatósági építésügyi és oktatási 

osztály Illetékességi terület: Tolna megye 
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Államigazgatási, önkormányzati, és egyéb hatósági ügyekben ügyfajtánként és 

eljárástípusonként, az ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok, eljárási 

illetékek (igazgatási szolgáltatási díjak) meghatározása, alapvető eljárási szabályok 

 

https://www.bogyiszlo.hu/index.php/food/adougyi-ugyitezes/nyomtatvanyok 

https://www.bogyiszlo.hu/index.php/food/anyakonyvi-ugyintezes/hazassagkotes 

https://www.bogyiszlo.hu/index.php/food/anyakonyvi-ugyintezes/anyakonyvi-okirat-

kiallitasa 

https://www.bogyiszlo.hu/index.php/food/kereskedelmi-ugyintezes/bejelentes-

vendeglatohely-uzlettipus-besorolasarol-nyomtatvany 

https://www.bogyiszlo.hu/index.php/food/kereskedelmi-ugyintezes/szallashelyek 

https://www.bogyiszlo.hu/index.php/food/felhivasok-aktualitasok/rendszeres-

gyermekvedelmi-kedvezmeny 

https://www.bogyiszlo.hu/index.php/food/felhivasok-aktualitasok/szocialis-tuzifa 

https://www.bogyiszlo.hu/index.php/food/felhivasok-aktualitasok/etkeztetes 

 

5. A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott 

közszolgáltatások megnevezése, tartalma, a közszolgáltatások igénybevételének rendje, a 

közszolgáltatásért fizetendő díj mértéke, az abból adott kedvezmények 

 

https://or.njt.hu/onkormanyzati-rendelet/478514 

 

6. A közfeladatot ellátó szerv által fenntartott adatbázisok, illetve nyilvántartások leíró 

adatai (név, formátum, az adatkezelés célja, jogalapja, időtartama, az érintettek köre, az 

adatok forrása, kérdőíves adatfelvétel esetén a kitöltendő kérdőív), az adatvédelmi 

nyilvántartásba bejelentendő nyilvántartásoknak az e törvény szerinti azonosító adatai; 

a közfeladatot ellátó szerv által - alaptevékenysége keretében - gyűjtött és feldolgozott 

adatok fajtái, a hozzáférés módja, a másolatkészítés költségei 

 

A közszolgálati jogviszonnyal összefüggő  

adatkezelés, közszolgálati nyilvántartás  

  

87/2019.(IV.23.Korm.rendelet 

a közszolgálati személyügyi nyilvántartásra 

és statisztikai adatgyűjtésre, a közszolgálati 

alkalmazottak és a munkavállalók személyi 

irataira vonatkozó szabályokról, valamint a 

kormányzati igazgatási szervek 

álláshelyeinek nyilvántartásáról 

https://www.bogyiszlo.hu/index.php/food/adougyi-ugyitezes/nyomtatvanyok
https://www.bogyiszlo.hu/index.php/food/anyakonyvi-ugyintezes/hazassagkotes
https://www.bogyiszlo.hu/index.php/food/anyakonyvi-ugyintezes/anyakonyvi-okirat-kiallitasa
https://www.bogyiszlo.hu/index.php/food/anyakonyvi-ugyintezes/anyakonyvi-okirat-kiallitasa
https://www.bogyiszlo.hu/index.php/food/kereskedelmi-ugyintezes/bejelentes-vendeglatohely-uzlettipus-besorolasarol-nyomtatvany
https://www.bogyiszlo.hu/index.php/food/kereskedelmi-ugyintezes/bejelentes-vendeglatohely-uzlettipus-besorolasarol-nyomtatvany
https://www.bogyiszlo.hu/index.php/food/kereskedelmi-ugyintezes/szallashelyek
https://www.bogyiszlo.hu/index.php/food/felhivasok-aktualitasok/rendszeres-gyermekvedelmi-kedvezmeny
https://www.bogyiszlo.hu/index.php/food/felhivasok-aktualitasok/rendszeres-gyermekvedelmi-kedvezmeny
https://www.bogyiszlo.hu/index.php/food/felhivasok-aktualitasok/szocialis-tuzifa
https://www.bogyiszlo.hu/index.php/food/felhivasok-aktualitasok/etkeztetes
https://or.njt.hu/onkormanyzati-rendelet/478514
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Központosított illetmény-számfejtési 

feladatokról, valamint a bér és munkaügyi 

adatszolgáltatás rendjéről, képviselők 

nyilvántartása, juttatásai, tiszteletdíja  

(KIRA rendszer)  

A központosított illetmény-számfejtési 

feladatokról, valamint a bér- és munkaügyi 

adatszolgáltatás rendjéről szóló 

397/2014.(XII.31.) Korm.rendelet  

A képviselők vagyonnyilatkozatainak 

nyilvántartása  

Magyarország helyi önkormányzatairól 

szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 39.§-a 

Bogyiszló Község Önkormányzat 

Képviselő-testületének – a Képviselő-

testület és szervei Szervezeti és Működési 

Szabályzatáról szóló 4/2019 (IV.25.) 

önkormányzati rendelete (Képviselői és 

hozzátartozói vagyonnyilatkozat 

nyilvántartásának, kezelésének és 

ellenőrzésének szabályairól) 

  

Vagyonnyilatkozatok nyilvántartása  Köztisztviselők – Bogyiszló Község 

Önkormányzata Polgármesteri Hivatala 

Szabályzata - a vagyonnyilatkozat 

átadására, nyilvántartására, a 

vagyonnyilatkozatban foglalt személyes 

adatok védelmére vonatkozó szabályokról, 

a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettséggel 

kapcsolatos eljárásról 

  

Intézményvezetők – Bogyiszló Község 

Képviselő-testülete által költségvetési 

szervként alapított intézmények vezetőinek 

vagyonnyilatkozat-kezelési szabályzata – 

Egyes vagyonnyilatkozat-tételi 

kötelezettségekről szóló 2007. évi CLII. 

törvény 

Továbbképzési terv  A közszolgálati tisztviselők 

továbbképzéséről szóló 273/2012.(IX.28.) 

Korm.rendelet  

www.probono.hu 

  

WinSzoc rendszer  A pénzbeli és természetbeni szociális 

ellátások igénylésének és 

megállapításának, valamint folyósításának 
. 

http://www.probono.hu/
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részletes szabályairól szóló 

63/2006.Korm.rendelet  

  

A szociális igazgatásról és szociális 

ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény  

Iratkezelés  

beérkező küldemények nyilvántartása  

(ASP – Iktatórendszer) 

A közfeladatot ellátó szervek 

iratkezelésének általános követelményeiről 

szóló 335/2005.(XII.29) Korm.rendelet 

34.§ (2) bekezdés alapján  

Bélyegzők nyilvántartása  A közfeladatot ellátó szervek 

iratkezelésének általános követelményeiről 

szóló 335/2005.(XII.29.) Korm. rendelet 

54. §-a alapján 

A települési önkormányzat hatáskörébe 

tartozó adók és adók módjára behajtandó 

köztartozások nyilvántartása, kezelése, 

elszámolásának nyilvántartása; 

adózók egyéni törzsadatainak nyilvántartása 

(ASP – önkadó rendszer)  

Az önkormányzati adóhatóság hatáskörébe 

tartozó adók és adók módjára behajtandó 

köztartozások nyilvántartásának, 

kezelésének, elszámolásának, valamint az 

önkormányzati adóhatóság 

adatszolgáltatási eljárásának szabályairól 

szóló 37/2015.(XII.28.) NGM rendelet.  

Az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. 

törvény  

A polgárok személyi adatainak és lakcímének 

nyilvántartása  

(Vizual Regiszter) 

Polgárok személyi adatainak és lakcímének 

nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. 

törvény 

Önkormányzati bérlakások nyilvántartása  
Bogyiszló Községi Képviselőtestületének 

Az önkormányzati tulajdonú bérlakások és 

nem lakás célú helyiségek bérbeadásáról 

szóló 5/2018. (IV.27.) önkormányzati 

rendelete  
  

Méhészek és méhvándorlási nyilvántartás  70/2003.(VI.27.) FVM. rendelet 2.§ alapján  

Ingatlan és vagyonkataszter nyilvántartás  ASP IVK rendszer keretében  

Köztemető nyilvántartása 262/2004.(IX.23.) Korm.rendelet 6.§ 

alapján 

Magánszálláshelyek nyilvántartásba 

vételével, törlésével kapcsolatos egyedi 

A szálláshely-szolgáltatási tevékenység 

folytatásának részletes feltételeiről és a 

szálláshely-üzemeltetési engedély 
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ügyek, a magánszálláshelyek idegenforgalmi 

célú hasznosításának nyilvántartása  

(ASP Iparker rendszer keretében) 

kiadásának rendjéről szóló 

239/2009.(X.20.) Korm.rendelet 

Működési engedéllyel rendelkező üzletek 

nyilvántartása  

(ASP Iparker rendszer keretében) 

A kereskedelmi tevékenységek végzésének 

feltételeiről  

Polgári védelmi kötelezettség hatálya alá 

tartozó személyi állomány nyilvántartása  

A katasztrófavédelemről és a hozzá 

kapcsolódó egyes törvények módosításáról 

szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 54.§ 

Képviselőtestületi és bizottsági 

jegyzőkönyvek nyilvántartása  

Törvényességi Felügyelet Írásbeli 

Kapcsolattartás Modul 

https://tfik.njt.hu/  

Képviselőtestületi rendeletek nyilvántartása  Nemzeti Jogszabálytár  

www.njt.hu 

  

Megbízási szerződések, szerződések 

nyilvántartása,  

szállítói számlák érkeztetése, nyilvántartása,  

házipénztár kezelése,  

vevők nyilvántartása,  

gazdálkodással összefüggő számviteli és 

egyéb nyilvántartások  

ingatlan- és vagyonnyilvántartás 

(ASP gazdálkodási modul és ASP Ivk modul) 

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV 

törvény;  

A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi 

CXCVI. törvény;  

Az államháztartásról végrehajtásáról szóló 

368/2011.(XII.31.) Korm.rendelet;  

A költségvetési szervek belső 

kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről 

szóló 370/2011.(XII.31.) Korm.rendelet; 

Az államháztartás számviteléről szóló 

4/2013.(I.11.) Korm.rendelet   

Ebnyilvántartás  Az állatok védelméről és kíméletéről szóló 

1998. évi XXVIII. törvény 42/B alapján 

  

 

http://bogyiszlo.hu/images/Dokumentumok/EBOSSZEIRAS%20ADATLAP0088632021

0901144238.pdf 

 

Önkormányzati kötelező nyilvántartások elérhetősége: 

https://tfik.njt.hu/
http://www.njt.hu/
http://bogyiszlo.hu/images/Dokumentumok/EBOSSZEIRAS%20ADATLAP00886320210901144238.pdf
http://bogyiszlo.hu/images/Dokumentumok/EBOSSZEIRAS%20ADATLAP00886320210901144238.pdf
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szálláshelyekről, a kereskedelmi tevékenységről és a telephelyekről vezetett nyilvántartás 

megtalálható: 

https://www.bogyiszlo.hu/index.php/food/kereskedelmi-ugyintezes/kereskedelmi-

tevekenysegek 

 

https://www.bogyiszlo.hu/index.php/food/kereskedelmi-ugyintezes/telephelyek 

 

7. A közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványainak címe, témája, a 

hozzáférés módja, a kiadvány ingyenessége, illetve a költségtérítés mértéke  

  

Bogyiszlói Hírlap 

Kiadja:  Bogyiszló Község Önkormányzata 

Kiadó címe:  7132 Bogyiszló, Kossuth Lajos utca 28.  

Felelős kiadó:  Tóth István polgármester  

Szerkesztőség: 

székhely: 7132 Bogyiszló, Kossuth Lajos utca 28. 

Felelős szerkesztő: Varga Dalma 

Telefon:06 74- 407-117 

E-mail címe: kultura.bogyiszlo@gmail.com 

Nyomdai kivitelezés:  Böcz Nyomda  székhely: 7100 Szekszárd, Sió u. 2. 

 

Bogyiszló története és népviselete 

 

http://bogyiszlo.hu/index.php/kultura-holt-duna-szabadido/bogyiszlorol 

 

8. A testületi szerv döntései előkészítésének rendje, az állampolgári közreműködés 

(véleményezés) módja, eljárási szabályai, a testületi szerv üléseinek helye, ideje, továbbá 

nyilvánossága, döntései, ülésének jegyzőkönyvei, illetve összefoglalói; a testületi szerv 

szavazásának adatai, ha ezt jogszabály nem korlátozza 

 

https://www.bogyiszlo.hu/index.php/onkormanyzat/kepviselo-testulet/a-kepviselo-

testulet-uleseinek-jegyzokonyvei/2021-evi-jegyzokonyvek 

https://www.bogyiszlo.hu/index.php/food/kereskedelmi-ugyintezes/kereskedelmi-tevekenysegek
https://www.bogyiszlo.hu/index.php/food/kereskedelmi-ugyintezes/kereskedelmi-tevekenysegek
https://www.bogyiszlo.hu/index.php/food/kereskedelmi-ugyintezes/telephelyek
http://bogyiszlo.hu/index.php/kultura-holt-duna-szabadido/bogyiszlorol
https://www.bogyiszlo.hu/index.php/onkormanyzat/kepviselo-testulet/a-kepviselo-testulet-uleseinek-jegyzokonyvei/2021-evi-jegyzokonyvek
https://www.bogyiszlo.hu/index.php/onkormanyzat/kepviselo-testulet/a-kepviselo-testulet-uleseinek-jegyzokonyvei/2021-evi-jegyzokonyvek
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https://www.bogyiszlo.hu/index.php/onkormanyzat/onkormanyzati-

rendeletek/rendeletek2021 

 

9. A törvény alapján közzéteendő jogszabálytervezetek és kapcsolódó dokumentumok; a 

helyi önkormányzat képviselő-testületének nyilvános ülésére benyújtott előterjesztések a 

benyújtás időpontjától 

 

http://bogyiszlo.hu/index.php/onkormanyzat/kepviselo-testulet/a-kepviselo-testulet-

ulesei/2021-evi-ulesek 

 

10. A közfeladatot ellátó szerv által közzétett hirdetmények, közlemények 

https://www.bogyiszlo.hu/index.php/home/hirdetmenyek 

 

11. A közfeladatot ellátó szerv által kiírt pályázatok szakmai leírása, azok eredményei és 

indokolásuk 

 

https://www.bogyiszlo.hu/index.php/onkormanyzat/onkormanyzati-palyazati-felhivasok 

 

12. A közfeladatot ellátó szervnél végzett alaptevékenységgel kapcsolatos vizsgálatok, 

ellenőrzések nyilvános megállapítása 

https://www.bogyiszlo.hu/index.php/onkormanyzat/onkormanyzati-rendeletek/rendeletek2021
https://www.bogyiszlo.hu/index.php/onkormanyzat/onkormanyzati-rendeletek/rendeletek2021
http://bogyiszlo.hu/index.php/onkormanyzat/kepviselo-testulet/a-kepviselo-testulet-ulesei/2021-evi-ulesek
http://bogyiszlo.hu/index.php/onkormanyzat/kepviselo-testulet/a-kepviselo-testulet-ulesei/2021-evi-ulesek
https://www.bogyiszlo.hu/index.php/home/hirdetmenyek
https://www.bogyiszlo.hu/index.php/onkormanyzat/onkormanyzati-palyazati-felhivasok
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13. A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények intézésének rendje, az illetékes 

szervezeti egység neve, elérhetősége, s ahol kijelölésre kerül, az adatvédelmi felelős, vagy 

az információs jogokkal foglalkozó személy neve 

 

https://www.bogyiszlo.hu/index.php/food/kozerdeku-adatigenyles 

 

14. A közfeladatot ellátó szerv tevékenységére vonatkozó, jogszabályon alapuló 

statisztikai adatgyűjtés eredményei, időbeli változásuk 

 

15. A közérdekű adatokkal kapcsolatos kötelező statisztikai adatszolgáltatás adott 

szervre vonatkozó adatai 

16. Azon közérdekű adatok hasznosítására irányuló szerződések listája, amelyekben a 

közfeladatot ellátó szerv az egyik szerződő fél 

 

17. A közfeladatot ellátó szerv kezelésében lévő közérdekű adatok felhasználására, 

hasznosítására vonatkozó általános szerződési feltételek 

http://bogyiszlo.hu/images/Dokumentumok/K%C3%96Z%C3%89RDEK%C5%B0_A

DATOK_BK%C3%96.pdf 

 

18. A közfeladatot ellátó szervre vonatkozó különös és egyedi közzétételi lista  

  

Bogyiszló Község Önkormányzatának nincsenek ilyen listái. 

 

19. A közfeladatot ellátó szerv kezelésében levő, a közadatok újrahasznosításáról szóló 

törvény szerint újrahasznosítás céljára elérhető kulturális közadatok listája a rendelkezésre álló 

formátumok megjelölésével, valamint a közfeladatot ellátó szerv kezelésében levő, 

 a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint újrahasznosítható közadat típusokról 

való tájékoztatás, a rendelkezésre álló formátumok megjelölésével 

20. A 19. sor szerinti közadatok újrahasznosítására vonatkozó általános szerződési 

feltételek elektronikusan szerkeszthető változata 

21. A 19. sor szerinti közadatok és kulturális közadatok újrahasznosítás céljából történő 

rendelkezésre bocsátásáért fizetendő díjak általános jegyzéke, a díjszámítás alapját 

képező tényezőkkel együttesen 

22. A közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerinti jogorvoslati tájékoztató 

23. A közfeladatot ellátó szerv által megkötött, a közadatok újrahasznosításáról szóló 

törvény szerint kötött kizárólagos jogot biztosító megállapodások szerződő feleinek 

https://www.bogyiszlo.hu/index.php/food/kozerdeku-adatigenyles
http://bogyiszlo.hu/images/Dokumentumok/K%C3%96Z%C3%89RDEK%C5%B0_ADATOK_BK%C3%96.pdf
http://bogyiszlo.hu/images/Dokumentumok/K%C3%96Z%C3%89RDEK%C5%B0_ADATOK_BK%C3%96.pdf
https://www.optijus.hu/optijus/lawtext/A1200063.TV/tvalid/2020.1.1./tsid/
https://www.optijus.hu/optijus/lawtext/A1200063.TV/tvalid/2020.1.1./tsid/
https://www.optijus.hu/optijus/lawtext/A1200063.TV/tvalid/2020.1.1./tsid/
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megjelölése, a kizárólagosság időtartamának, tárgyának, valamint a megállapodás egyéb 

lényeges elemeinek megjelölése 

 

III. GAZDÁLKODÁSI ADATOK 
 

1. A közfeladatot ellátó szerv éves költségvetése, számviteli törvény szerinti beszámolója 

vagy éves költségvetési beszámolója 

 

https://or.njt.hu/onkormanyzati-rendelet/468455 

2. A közfeladatot ellátó szervnél foglalkoztatottak létszámára és személyi juttatásaira 

vonatkozó összesített adatok, illetve összesítve a vezetők és vezető tisztségviselők 

illetménye, munkabére, és rendszeres juttatásai, valamint költségtérítése, az egyéb 

alkalmazottaknak nyújtott juttatások fajtája és mértéke összesítve 

 

3. A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott, az államháztartásról szóló törvény szerinti 

költségvetési támogatások kedvezményezettjeinek nevére, a támogatás céljára, összegére, 

továbbá a támogatási program megvalósítási helyére vonatkozó adatok, kivéve, ha a 

közzététel előtt a költségvetési támogatást visszavonják vagy arról a kedvezményezett 

lemond 

http://bogyiszlo.hu/images/2020/12/02/doc07133220201202102118.jpg 

 

4. Az államháztartás pénzeszközei felhasználásával, az államháztartáshoz tartozó 

vagyonnal történő gazdálkodással összefüggő, ötmillió forintot elérő vagy azt meghaladó 

értékű árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésre, 

vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyon vagy vagyoni értékű jog átadására, 

valamint koncesszióba adásra vonatkozó szerződések megnevezése (típusa), tárgya, a 

szerződést kötő felek neve, a szerződés értéke, határozott időre kötött szerződés esetében 

annak időtartama, valamint az említett adatok változásai, a nemzetbiztonsági, illetve 

honvédelmi érdekkel közvetlenül összefüggő beszerzések adatai, és a minősített adatok 

kivételével A szerződés értéke alatt a szerződés tárgyáért kikötött - általános forgalmi adó 

nélkül számított - ellenszolgáltatást kell érteni, ingyenes ügylet esetén a vagyon piaci vagy 

könyv szerinti értéke közül a magasabb összeget kell figyelembe venni. Az időszakonként 

visszatérő - egy évnél hosszabb időtartamra kötött - szerződéseknél az érték 

kiszámításakor az ellenszolgáltatás egy évre számított összegét kell alapul venni. Az egy 

költségvetési évben ugyanazon szerződő féllel kötött azonos tárgyú szerződések értékét 

egybe kell számítani 

 

5. A koncesszióról szóló törvényben meghatározott nyilvános adatok (pályázati kiírások, 

pályázók adatai, az elbírálásról készített emlékeztetők, pályázat eredménye) 

http://www.ulles.hu/kozerdeku-adatok/altalanos-kozzeteteli-lista/az-onkormanyzat-kozerdeku-adatai-polgarmesteri-hivatal-nyomtatvanyok-eljarasrend-beszamolok-koncepciok/142-gazdalkodasi-adatok
https://or.njt.hu/onkormanyzati-rendelet/468455
http://bogyiszlo.hu/images/2020/12/02/doc07133220201202102118.jpg
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Bogyiszló Község Önkormányzatára nem vonatkozik. 

 

6. A közfeladatot ellátó szerv által nem alapfeladatai ellátására (így különösen egyesület 

támogatására, foglalkoztatottai szakmai és munkavállalói érdek-képviseleti szervei 

számára, foglalkoztatottjai, ellátottjai oktatási, kulturális, szociális és sporttevékenységet 

segítő szervezet támogatására, alapítványok által ellátott feladatokkal összefüggő 

kifizetésre) fordított, ötmillió forintot meghaladó kifizetések 

 

A 6) pont Bogyiszló Község Önkormányzatára nem vonatkozik – nincs ilyen jellegű kifizetés. 

 

7. Az Európai Unió támogatásával megvalósuló fejlesztések leírása, az azokra vonatkozó 

szerződések 

 

https://www.bogyiszlo.hu/index.php/onkormanyzat/palyazatok 

 

https://www.bogyiszlo.hu/index.php/onkormanyzat/palyazatok/top-1-2-1-15-tl1-2016-

00015 

 

8. Közbeszerzési információk (éves terv, összegzés az ajánlatok elbírálásáról, a megkötött 

szerződésekről) 

 

https://www.bogyiszlo.hu/index.php/onkormanyzat/normativ-utasitasok-szabalyzatok 

https://www.bogyiszlo.hu/index.php/onkormanyzat/palyazatok
https://www.bogyiszlo.hu/index.php/onkormanyzat/palyazatok/top-1-2-1-15-tl1-2016-00015
https://www.bogyiszlo.hu/index.php/onkormanyzat/palyazatok/top-1-2-1-15-tl1-2016-00015
https://www.bogyiszlo.hu/index.php/onkormanyzat/normativ-utasitasok-szabalyzatok

