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Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 10.§ (5) bekezdése alapján, figyelemmel a 

közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 127.§ (1) bekezdésére, 233.§ (3) 

bekezdésére, az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekről szóló 2007. évi CLII. törvény 

4.§-ára, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31) Korm. 

rendelet 13.§ (1) bekezdésére, a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső 

ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 15.§ (2) bekezdésére, Debrecen Megyei 

Jogú Város Polgármesteri Hivatala Szervezeti és Működési Szabályzatát az alábbiak szerint adjuk 

ki:  

 

I. fejezet 

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 

 

1. Debrecen Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala jogállása és alapadatai  
 

1. Debrecen Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala (a továbbiakban: Hivatal) önálló jogi 

személyiséggel rendelkező, az államháztartás önkormányzati alrendszerébe tartozó 

költségvetési szerv. 
 

2. A Hivatal létrehozásáról a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 38.§ (1) 

bekezdése rendelkezett. Ezt követően Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata 

Közgyűlése (a továbbiakban: Közgyűlés) a 218/2008. (VIII.28.) Ö.h-val fogadta el Debrecen 

Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala alapító okiratát. *20/2018. számú együttes polgármesteri és jegyzői 

utasítással módosított rendelkezés; Hatályba lépett: 2018. szeptember 1. 

 

3.  Az alapítás időpontja 1990. szeptember 30.  
 

4. A Hivatal adatai 

a) A Hivatal elnevezése: Debrecen Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala.  

b) Székhelye: Debrecen, Piac u. 20. sz. 

c) Telephelyei:  *29/2018. számú együttes polgármesteri és jegyzői utasítással módosított rendelkezés; Hatályba lépett: 2019. január  1. 

 4029 Debrecen, Csapó u. 2.  

4034 Debrecen, Faraktár u. 65. 

4025 Debrecen, Hatvan u. 23. 

4024 Debrecen, Iparkamara u. 2-4. 

4026 Debrecen, Kálvin tér 11. 

4025 Debrecen, Kossuth u. 11. 

4025 Debrecen, Kossuth utca 22. 

4026 Debrecen, Péterfia u. 31. 

4025 Debrecen, Piac u. 77. 

4025 Debrecen, Piac u. 79. 

4024 Debrecen, Sas u. 1. 

4225 Debrecen-Józsa, Szentgyörgyfalvi u.9. 
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4024 Debrecen, Vár u. 8. 

Vezetője: jegyző  

d) Számlavezetője: OTP Bank Nyrt.  

e) Fizetési számlaszáma: 11738008-15735588 

f) Adószáma: 15461009-2-09 

g) Törzskönyvi azonosító szám (PIR): 461009 

h) KSH statisztikai számjele: 15461009-8411-325-09  * 22/2015. számú együttes polgármesteri és jegyzői utasítással 

elfogadott szöveg; Hatályba lépett: 2015. november 1. 

 

5. A Hivatalt a jegyző képviseli. Távolléte, vagy akadályoztatása esetén a képviseletet az 

aljegyző(k) látjá(k) el. A jegyző és az aljegyző(k) együttes távolléte, akadályoztatása esetén 

helyettesítésüket a jegyző által kijelölt főosztályvezető látja el. * 2/2016. számú együttes polgármesteri és jegyzői 

utasítással módosított szöveg; Hatályba lépett: 2016. március 1. 
 

6. A Hivatal által ellátandó, kormányzati funkció szerint besorolt alaptevékenységet a 

mindenkor hatályos alapító okirat tartalmazza, mely jelen szabályzat 1. mellékletét képezi.  

 

7. A Hivatal vállalkozási tevékenységet nem folytat, gazdálkodó szervezetek tekintetében 

alapítói, tulajdonosi jogokat nem gyakorol. 

 

8. A Hivatalhoz az irányító szerv az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 10.§ (4a) 

bekezdése alapján nem rendelt más költségvetési szervet. *20/2018. számú együttes polgármesteri és jegyzői utasítással 

módosított rendelkezés; Hatályba lépett: 2018. szeptember 1. 
 

 

2. Debrecen Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala szervezete 

 

1. A Hivatal a polgármester irányításával, a jegyző vezetésével egységes szervezetként 

működik. 

 

2. A Hivatal feladatait és hatásköreit a polgármester, illetve a jegyző közvetlen irányítása alá 

tartozó szervezeti egységek, azaz az irodák, valamint a főosztályok útján látja el. 

 

3. A főosztályok osztályokra, az osztályok, illetve az irodák csoportokra tagozódhatnak. 

 

4. E szabályzat főosztályvezetőre vonatkozó rendelkezéseit a főépítészre, az osztályvezetőre 

vonatkozó rendelkezéseit az irodavezetőre, az osztályvezető-helyettesre vonatkozó 

rendelkezéseit az irodavezető-helyettesre is alkalmazni kell. *4/2018. számú együttes polgármesteri és jegyzői utasítással 

módosított rendelkezés; Hatályba lépett: 2018. március 1. 
 

5. A Hivatal szervezeti felépítésének rendjét a Közgyűlés a mindenkori, Debrecen Megyei Jogú 

Város Önkormányzata szervezeti és működési szabályzatáról szóló rendeletében állapítja meg. 
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6. A Hivatal  

a) szervezeti ábráját a 2. melléklet 

b) szervezeti egységeinek feladatait a 3. melléklet, 

c) létszámát a 4. melléklet 

d) az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekről szóló 2007. évi CLII. törvényre 

figyelemmel a vagyonnyilatkozat tételi kötelezettséggel járó munkaköröket az 5. melléklet, 

e) a Hivatalnál képzettségi pótlékra jogosító munkaköröket és képzettségeket a 6. melléklet 

 tartalmazza. 

 

 

II. fejezet 

A HIVATAL FELADATAI  

  

1. A Hivatal illetékességi területe – ha jogszabály ettől eltérően nem rendelkezik – Debrecen 

Megyei Jogú Város közigazgatási területére terjed ki.  

 

2. A Hivatal tevékenysége a Közgyűlés, az állandó és ideiglenes bizottságok, a településrészi 

önkormányzat, a munkacsoport(ok), a települési nemzetiségi önkormányzatok, a helyi 

önkormányzati képviselők, valamint a polgármester, az alpolgármesterek, a tanácsnokok, és a 

jegyző munkája eredményességének elősegítésére irányul. A Hivatal látja el Debrecen Megyei 

Jogú Város Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) gazdálkodási feladatait és a 

Debreceni Agglomeráció Hulladékgazdálkodási Társulás Társulási Tanácsának 

munkaszervezeti feladatait is. * 2/2018. számú együttes polgármesteri és jegyzői utasítással módosított rendelkezés; Hatályba lépett: 2018. január 10. 

 

3. A Hivatal ellátja a jogszabályokban és a Közgyűlés rendeleteiben, határozataiban, valamint a 

hatályos polgármesteri, jegyzői és együttes utasításokban, szabályzatokban meghatározott 

egyéb feladatokat, melyek különösen a következők: 

 

a) A Közgyűlés tevékenységével kapcsolatban 
aa) szakmailag előkészíti a közgyűlési előterjesztéseket: határozati javaslatokat, a 

rendelettervezeteket, továbbá a beszámolókat, tájékoztatókat; 

ab) nyilvántartja és közzéteszi a Közgyűlés döntéseit; 

ac) szervezi a Közgyűlés döntéseinek végrehajtását, és részt vesz annak ellenőrzésében; 

ad) ellátja a Közgyűlés munkájával kapcsolatos egyéb nyilvántartási, ügyviteli, 

adminisztrációs feladatokat; 

ae) hozzájárul a képviselők és a képviselőcsoportok működésének biztosításához. 

 

b) A Közgyűlés bizottságai működésével kapcsolatban 
ba) gondoskodik a bizottságok ügyviteli feladatainak ellátásáról, s ennek keretében biztosítja a 

feladat jellegének megfelelően a bizottságok működéséhez szükséges feltételeket; 
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bb) végzi a bizottsági előterjesztések, jelentések, beszámolók és egyéb anyagok szakmai 

előkészítését; 

bc) tájékoztatást nyújt a bizottságok kezdeményezéseinek megvalósítási lehetőségeiről, 

figyelemmel a polgármester és a jegyző utasításaira; 

bd) szakmailag véleményezi - felkérésre - a bizottságokhoz érkező kérelmeket, javaslatokat; 

be) szervezi a bizottsági döntések végrehajtását, részt vesz annak ellenőrzésében; 

bf) véleményezi a bizottság határozatainak törvényességét, és ha jogszabálysértést észlel, a 

Mötv. 81.§ (3) bekezdés e) pontjában foglaltak szerint köteles azt a bizottságnak – a jegyző 

útján - jelezni; 

bg) kezeli a bizottságok iratait az ügyiratkezelésre vonatkozó szabályok szerint;  

bh) közzéteszi és nyilvántartja a bizottságok határozatait. 

 

c) A településrészi önkormányzat működésével kapcsolatban 
ca) gondoskodik a településrészi önkormányzat ügyviteli feladatainak ellátásáról; s ennek 

keretében biztosítja a működéshez szükséges feltételeket; 

cb) végzi a településrészi önkormányzati előterjesztések, határozati javaslatok szakmai 

előkészítését; 

cc) tájékoztatást nyújt a településrészi önkormányzat kezdeményezéseinek megvalósítási 

lehetőségeiről, figyelemmel a polgármester és a jegyző utasításaira; 

cd) véleményezi a településrészi önkormányzat határozatainak törvényességét, és ha 

jogszabálysértést észlel, a Mötv. 81. § (3) bekezdés e) pontjában foglaltak szerint köteles azt a 

részönkormányzatnak a jegyző útján jelezni; 

ce) szervezi a településrészi önkormányzati döntések végrehajtását, és részt vesz annak 

ellenőrzésében; 

cf) kezeli a településrészi önkormányzat iratait az ügyiratkezelésre vonatkozó szabályok 

szerint, közzéteszi és nyilvántartja határozatait. 

 

d) Az ideiglenes bizottság működésével kapcsolatban gondoskodik - a bizottság 

működésével kapcsolatos b) pontban foglaltakat megfelelően alkalmazva - az ügyviteli 

feladatok ellátásáról. 

 

e) A munkacsoport működésével kapcsolatban gondoskodik az ügyviteli feladatok 

ellátásáról és a köztisztviselő tag munkafeltételeinek biztosításáról. 

 

f) A települési nemzetiségi önkormányzatok működésével kapcsolatban 
fa) Biztosítja - a települési önkormányzat szervezeti és működési szabályzatában rögzített 

módon - a települési nemzetiségi önkormányzat testületi működésének feltételeit, így 

különösen: 

- a testületi működéshez igazodó helyiség használatát, 

- a postai, kézbesítési, gépelési, sokszorosítási feladatok ellátását és viseli az ezzel járó 

költségeket. 
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fb) a jegyző köteles jelezni a települési nemzetiségi önkormányzat testületének, illetőleg az 

elnöknek, ha döntéseiknél jogszabálysértést észlel. 

 

g) A helyi önkormányzati képviselők képviselői munkájával kapcsolatban: 
ga) megadja a képviselők munkájához szükséges tájékoztatást; 

gb) biztosítja részükre a képviselői munkájukhoz szükséges adminisztratív közreműködést;  

gc) a képviselők közérdekű ügyekben tett kezdeményezései alapján intézkedik, ennek 

keretében az illetékes főosztályvezető a képviselőnek 15 napon belül köteles érdemi választ 

adni.  

 

h) A tisztségviselők munkájával kapcsolatban: 
ha) előkészíti és szervezi a döntések végrehajtását; 

hb) segíti a Közgyűlés munkájával és a Hivatal vezetésével, irányításával kapcsolatos 

tevékenységüket. 

 

i) A hatósági munkával kapcsolatban: 
ia) ellátja a jogszabályokban meghatározott, a Közgyűlés, a polgármester, illetve a jegyző által 

e szabályzatban meghatározott feladatokat;  

ib) előkészíti döntésre a Közgyűlés, a polgármester és a jegyző hatáskörébe tartozó 

önkormányzati és közigazgatási ügyeket; 

ic) felvilágosítást ad az ügyfelek részére; 

id) továbbítja a hatáskörrel rendelkező illetékes szervnek a Hivatalhoz érkezett iratokat, ha 

megállapítja, hogy az adott ügyben nincs hatásköre, vagy nem illetékes; 

ie) tisztázza a határozathozatalhoz szükséges tényállást. Ha ehhez a rendelkezésre álló adatok 

nem elegendőek, hivatalból vagy kérelemre bizonyítási eljárást folytat le; 

if) kiadja a hatósági bizonyítványt tény, állapot vagy egyéb adat igazolására;  

ig) kiállítja törvényben, kormányrendeletben vagy önkormányzati rendeletben meghatározott 

esetekben az ügyfél adatainak vagy jogainak rendszeres igazolására szolgáló hatósági 

bizonyítványt; 

ih) nyilvántartja hatósági nyilvántartás keretében a jogszabályban meghatározott adatokat; 

ii) fellebbezés vagy ügyészi fellépés esetén véleményével kiegészítve az ügyben keletkezett 

iratokat felterjeszti az illetékes szervhez; 

ij) intézkedik a döntések végrehajtásának elrendeléséről, pénzbefizetés, késedelmi pótlék 

behajtásáról, meghatározott cselekmény végrehajtásáról, meghatározott ingóság kiadásáról, 

külföldi határozat végrehajtásáról, illetve a végrehajtás felfüggesztéséről, szükség esetén 

biztosítási intézkedések végrehajtásáról; 

ik) közzéteszi a közérdekből nyilvános adatokat. 

 

4. Az Önkormányzat intézményeinek, gazdasági társaságainak, alapítványainak irányítására, 

ellenőrzésére vonatkozó közgyűlési döntések, valamint polgármesteri és jegyzői utasítások 

alapján szakmai segítő tevékenységet folytat, az intézményvezetők feletti munkáltatói jog 
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gyakorlója részére a döntéseket előkészíti.  

 

5. Elősegíti a Közgyűlés és a tisztségviselők külső kapcsolatrendszerének (pl.: minisztériumok, 

közigazgatási és érdekképviseleti szervek, civil szervezetek) működtetését, ideértve a sajtóval 

való együttműködést. 

 

6. Közreműködik a települési nemzetiségi önkormányzatokkal kötött megállapodások 

végrehajtásában. 

 

7. Közreműködik az igazgatás szakmai kérdéseinek korszerűsítésében, a hivatali munka 

hatékonyságát, egyszerűsítését elősegítő munkaszervezés kialakításában. 

 

8. Gondoskodik az adatvédelemmel és adatbiztonsággal kapcsolatos feladatok ellátásáról.  

 

9. Gondoskodik az önkormányzati és a hivatali feladatellátáshoz szükséges költségvetés 

tervezéséről, annak előkészítéséről, valamint a költségvetés hatékony és gazdaságos 

végrehajtásáról.  

 

10. Közreműködik az országgyűlési és helyi önkormányzati képviselők, a polgármester, a 

települési nemzetiségi önkormányzati képviselők, valamint az európai parlamenti képviselők 

választásával (továbbiakban: választás) kapcsolatos feladatok ellátásában. 

 

11. Közreműködik az országos és helyi népszavazás, valamint népi kezdeményezés (továbbiakban: 

népszavazás) előkészítésében és az azzal kapcsolatos feladatok ellátásában. 

 

12. A Hivatal szervezeti egységei feladatkörüket érintően ellátják: 

a) az ügyfélszolgálatból és ügyfélfogadásból adódó feladatokat, 

b) panaszügyek, közérdekű bejelentések intézését, 

c) közbeszerzések szakmai előkészítését, 

d) az Önkormányzat és a Hivatal képviseletét bíróságok és más hatóságok előtt, 

e) a kiadandó jegyzői, polgármesteri és együttes vezetői utasítások előkészítését,  

f)  jogszabályalkotás, módosítás kezdeményezésének előkészítését, 

g) szükség szerint tolmács biztosítását. 

 

13. Közreműködik az európai uniós és a hazai pályázati lehetőségek feltárásában, a projektek 

előkészítésben, megvalósításának szervezésében, a teljeskörű projektmenedzselésben, a 

források lehívásában, nyilvántartásában és elszámolásában. 

 

14. Ellátja az ISO 9001 és a CAF minőségirányítási rendszer működtetéséből adódó feladatokat. 

 

15. Az SzMSz III. fejezetében felsorolt tisztségviselők és a IV. fejezetében felsoroltak közül a 
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főosztályvezetők jogosultak az Önkormányzat, míg a III. fejezetben felsorolt tisztségviselők és a 

IV. fejezetben felsorolt valamennyi vezető munkakörű személy jogosult a Hivatal képviseletére, 

ezáltal az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi 

CCXXII. törvény 102-103.§-ában meghatározott záradékolásra. *20/2018. számú együttes polgármesteri és jegyzői utasítással 

elfogadott rendelkezés; Hatályba lépett: 2018. szeptember 1. 
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III. fejezet 

TISZTSÉGVISELŐK 

 

1. A polgármester 

 

1. A polgármester a Közgyűlés döntései alapján, valamint saját önkormányzati és közigazgatási 

feladat- és hatáskörébe tartozó ügyekben irányítja a Hivatalt. 

 

2. A polgármesternek a Közgyűlés működésével kapcsolatos feladatai a következők: 

a) képviseli a Közgyűlést, 

b) összehívja és vezeti annak üléseit, 

c) beszámol az átruházott hatáskörök gyakorlásáról, 

d) figyelemmel kíséri az interpellációk és képviselői kérdések megválaszolását, illetőleg az 

ezekkel kapcsolatos intézkedéseket, 

e) segíti a helyi önkormányzati képviselők munkáját, 

f) aláírja a Közgyűlés rendeleteit, valamint a Közgyűlés üléseiről készített jegyzőkönyveket, 

g) ellenőrzi a Közgyűlés rendeleteinek és határozatainak végrehajtását, 

h) intézkedik a Közgyűlés, annak állandó bizottságai, az alpolgármesterek jelzései alapján, ha 

a Hivatal tevékenységében a Közgyűlés álláspontjától, céljaitól való eltérést, az 

önkormányzati érdekek sérelmét vagy a szükséges intézkedés elmulasztását észleli, 

i) ha a Közgyűlés döntését az Önkormányzat érdekeit sértőnek tartja, ugyanazon ügyben egy 

alkalommal kezdeményezheti a döntés ismételt megtárgyalását, 

j) felfüggesztheti a bizottság, a településrészi önkormányzat döntésének végrehajtását, ha az 

ellentétes a Közgyűlés határozatával vagy sérti az Önkormányzat érdekeit, 

k) koordinálja az Önkormányzat nemzetközi kapcsolatait, és évente tájékoztatja a Közgyűlést 

a kapcsolatok alakulásáról, 

l) indítványozhatja kötelező jelleggel bizottság összehívását, 

m) felel az önkormányzat gazdálkodásának szabályszerűségéért, 

n) településképi véleményezés elkészítése. 

 

3. A polgármesternek a Hivatal működésével kapcsolatos feladatai a következők: 

a) meghatározza - a jegyző javaslatainak figyelembevételével - a Hivatal feladatait az 

Önkormányzat munkájának szervezésében, a döntések előkészítésében és végrehajtásában, 

b) dönt a jogszabály által hatáskörébe utalt közigazgatási ügyekben, hatósági jogkörökben, az 

előkészítéssel kapcsolatosan a Hivatalt feladattal bízhatja meg,  

c) gyakorolja a munkáltatói jogokat a jegyző és az önkormányzati tanácsadók, az egyéb 

munkáltatói jogokat az alpolgármesterek és az intézményvezetők, valamint a kizárólagosan 

önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok vezető tisztségviselői tekintetében, 

d) gyakorolja az egyéb munkáltatói jogokat azon többségi önkormányzati tulajdonú gazdasági 

társaságok vezető tisztségviselői tekintetében, ahol erre a társaság taggyűlése 

felhatalmazta, 
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e) egyetértési jogot gyakorol a közszolgálati szabályzatban meghatározott munkáltatói jogok 

vonatkozásában, 

f) közgyűlési előterjesztést nyújt be - a jegyző javaslatára - a Hivatal belső szervezeti 

tagozódásáról, létszámáról, munka- és ügyfélfogadási rendjének meghatározásáról, 

g) polgármesteri, valamint együttes polgármesteri és jegyzői utasításokkal szabályozza a 

hatáskörébe tartozó ügyekben a feladatellátás, hatáskör átruházás és kiadmányozás rendjét. 

 

 4. A TOP 6. operatív program Irányító Szervezetének vezetője. * 23/2015. számú együttes polgármesteri és jegyzői utasítással 

elfogadott szöveg; Hatályba lépett: 2016. január 1. 

 

 

2. Az alpolgármesterek 

 

1. Ellátják mindazon feladatokat, amellyel a polgármester megbízza őket. 

2. Koordinálják az önkormányzati ügyekben a Hivatal munkáját, kapcsolatot tartanak 

hatóságokkal, más önkormányzati, állami, társadalmi és érdekképviseleti szervekkel. 

3. Felelősek a Közgyűlés és a bizottságok elé kerülő, saját feladataikkal összefüggő 

előterjesztések határidőben történő előkészítéséért, a hozott határozatok végrehajtását 

figyelemmel kísérik. 

4. Képviselik a Közgyűlést annak külön megbízása alapján a megadott keretek között. 

5. Részt vesznek a tisztségviselői ügyfélfogadás megtartásában. 

6. Közreműködnek az ágazati irányításuk alá tartozó hivatali szervezeti egységek szakmai 

munkájának irányításában.  

7. Részt vesznek a TOP 6. operatív program Irányító Szervezetének munkájában. * 23/2015. számú 

együttes polgármesteri és jegyzői utasítással elfogadott szöveg; Hatályba lépett: 2016. január 1. 
 

3. A jegyző 

 

1. A jegyző a Hivatal vezetője. Tevékenysége során felelős a törvényes, szakszerű, pártatlan, 

igazságos, gyors és színvonalas ügyintézés szabályainak kialakításáért és betartásáért. 

 

2. A Hivatal felépítésének rendjét figyelembe véve ellátja a jogszabályok által hatáskörébe 

utalt feladatokat, gondoskodik a Hivatal, mint költségvetési szerv működéséből adódó 

feladatok ellátásáról. 

 

3. A jegyző gondoskodik a Közgyűlés és szervei működésével kapcsolatos feladatok 

ellátásáról, ezen belül 

a) a Közgyűlés, az állandó és ideiglenes bizottságok, a településrészi önkormányzat, a 

munkacsoport elé kerülő előterjesztések elkészítéséről; 

b) a Közgyűlés, az állandó és az ideiglenes bizottságok, a településrészi önkormányzat, a 

nemzetiségi önkormányzatok, a munkacsoport szervezési és ügyviteli tevékenységével 
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kapcsolatos feladatok ellátásáról; 

c) tanácskozási joggal részt vesz a Közgyűlés és állandó bizottságai, a településrészi 

önkormányzat ülésein személyesen, illetve megbízottja (bizottsági referens) útján,  

d) személyesen, illetve megbízottja (nemzetiségi referens) útján részt vesz a települési 

nemzetiségi önkormányzat ülésein; 

e) jelzi a Közgyűlésnek és szerveinek, valamint a nemzetiségi önkormányzatoknak, ha 

döntésüknél jogszabálysértést észlel. A Közgyűlésen bármely javaslatot érintően 

törvényességi észrevételt tehet; 

f) gondoskodik a Közgyűlés ülése jegyzőkönyveinek elkészíttetéséről, aláírja a Közgyűlés 

rendeleteit, valamint az üléseiről készített jegyzőkönyveket; 

g) gondoskodik a Közgyűlés rendeleteinek kihirdetéséről, határozatainak közzétételéről és 

végrehajtásuk biztosításáról; 

h) rendszeresen tájékoztatást ad az Önkormányzat munkáját érintő 

jogszabályváltozásokról; 

i) javaslatot készít a polgármesternek a Hivatal belső szervezeti tagolódására, létszámára, 

munka- és ügyfélfogadási rendjére; 

j) évente beszámol a Közgyűlésnek a Hivatal munkájáról. 

 

4. A jegyző hivatalvezetői tevékenysége keretében 

a) gondoskodik a hivatal belső kontrollrendszerének kialakításáról, működtetéséről, 

fejlesztéséről; 

b) gyakorolja a munkáltatói jogokat a Hivatal köztisztviselői, közszolgálati ügykezelői és 

munkavállalói tekintetében, a mindenkor hatályos közszolgálati szabályzat és a 

munkavállalókra vonatkozó külön jegyzői utasítás szerint; 

c) szakmai tanácsadói és szakmai főtanácsadói címet adományozhat a Hivatal 20 

köztisztviselőjének; 

d) előkészíti a polgármester tekintetében a munkáltatói intézkedéseket; 

e) előkészíti az alpolgármesterek és az önkormányzati tanácsadók tekintetében a 

munkáltatói intézkedéseket; 

f) gondoskodik a polgármester hatáskörébe tartozó ügyek döntésre való előkészítéséről; 

g) dönt a hatáskörébe utalt ügyekben; 

h) ellátja a jogszabályokban meghatározott közigazgatási feladatokat, hatósági 

hatásköröket; 

i) ellátja a közigazgatási tevékenység korszerűsítésével és fejlesztésével összefüggő 

feladatokat; 

j) jegyzői utasításokkal szabályozza a Hivatal működését; 

k) irányítja a Hivatal operatív gazdálkodási tevékenységét; 

l) jóváhagyja a főosztályok és a polgármester, illetve a jegyző közvetlen irányítása alá 

tartozó irodák ügyrendjeit; 

m) koordinálja és ellenőrzi a Hivatal belső szervezeti egységeiben folyó munkát; 

n) irányítja a köztisztviselők, és munkavállalók továbbképzését; 
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o) gondoskodik az önkormányzati rendeletek, határozatok, az együttes polgármesteri és 

jegyzői, a polgármesteri, a jegyzői utasítások és a szabályzatok naprakész 

nyilvántartásáról; 

p) ellátja a Hivatal iratkezelésének felügyeletét, gondoskodik a selejtezések szakszerű 

végrehajtásáról az adatvédelmi előírások betartásával; 

q) részt vesz a tisztségviselői ügyfélfogadás megtartásában, az ügyfélfogadás időrendje 

szerint; 

r) ellátja az ISO 9001 és a CAF minőségirányítási rendszer működtetéséből adódó 

feladatokat. 

s) felelősségi károk esetén ellátja – a DMJV Önkormányzata által átruházott – felelősség 

elismerésével és az arra vonatkozó nyilatkozattétellel kapcsolatos feladatokat. * 14/2016. számú 

együttes polgármesteri és jegyzői utasítással elfogadott szöveg; Hatályba lépett: 2016. december 1. 
 

5. A jegyző a helyi választási iroda vezetője. Ennek keretében gondoskodik a helyi választási 

iroda vezetője részére jogszabályban meghatározott feladatok ellátásáról.  

 

6. A jegyző az elektronikus információs rendszer védelmével, biztonságával összefüggő 

feladatok ellátását a Hivatalban az alábbiak szerint biztosítja:  

- az elektronikus információs rendszer biztonságáért felelős személy feladatait a Hivatal 

informatikai rendszerének üzemeltetését végző vállalkozás látja el, a vele kötött 

szerződés szerint, 

- az elektronikus információs rendszer biztonságával összefüggő feladatok ellátásában részt 

vevő személy a Polgármesteri Kabinetiroda egy fő köztisztviselője, * 23/2015. számú együttes 

polgármesteri és jegyzői utasítással módosított szöveg; Hatályba lépett: 2016. január 1. 
- az elektronikus információs rendszerek védelméért felelős vezető a Polgármesteri 

Kabinetirodának 1 fő köztisztviselője. * 23/2015. számú együttes polgármesteri és jegyzői utasítással módosított szöveg; Hatályba 

lépett: 2016. január 1. 
 

7. A 6. pont 2. és 3. bekezdésében megjelölt személyek e feladattal összefüggő feladatait az 

érintettek munkaköri leírása tartalmazza. 

 

8. Részt vesz a TOP 6. operatív program Irányító Szervezetének munkájában. * 23/2015. számú együttes 

polgármesteri és jegyzői utasítással elfogadott szöveg; Hatályba lépett: 2016. január 1. 

 

4. Az aljegyző(k)  * 2/2016. számú együttes polgármesteri és jegyzői utasítással módosított szöveg; Hatályba lépett: 2016. március 1. 
 

1. Tanácskozási joggal - a jegyző képviseletében - részt vesz a Közgyűlés és állandó 

bizottságai és a településrészi önkormányzat, valamint a nemzetiségi önkormányzat 

ülésein.  

2. A jegyzőt távolléte vagy akadályoztatása esetén helyettesíti. 

3. Részt vesz a tisztségviselői ügyfélfogadás megtartásában, az ügyfélfogadás időbeli rendje 
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szerint. 

4. Ellátja az ISO 9001 és a CAF minőségirányítási rendszer működtetéséből adódó 

feladatokat. 

5. Ellátja a jegyző hatáskörébe tartozó pénzügyi–gazdasági és belső ellenőrzési 

tevékenységből adódó feladatokat. 

6. Koordinálja a Hivatal és az Önkormányzat jogi képviseletét a bíróságok előtti eljárásban. 

7. Felelősen gazdálkodik a hatáskörébe utalt költségvetési előirányzatokkal. 

8. Ellenőrzi és koordinálja a Hivatal szakmai feladatai ellátását biztosító informatikai 

szakrendszerek, az irodatechnikai rendszerek, a telekommunikációs, audiovizuális, 

nyomtatási és elektronikai rendszerek működtetését. 

9. Több aljegyző esetén a feladatmegosztást, és az aljegyző(k) konkrét feladatait a jegyző 

határozza meg. * 2/2016. számú együttes polgármesteri és jegyzői utasítással módosított szöveg; Hatályba lépett: 2016. március 1. 

 

 

IV. fejezet *4/2018. számú együttes polgármesteri és jegyzői utasítással módosított rendelkezés; Hatályba lépett: 2018. március 1. 

A FŐOSZTÁLYVEZETŐ, A FŐOSZTÁLYVEZETŐ-HELYETTES, AZ 

OSZTÁLYVEZETŐ,  AZ OSZTÁLYVEZETŐ-HELYETTES ÉS A CSOPORTVEZETŐ 

JOGÁLLÁSA ÉS FELADATAI 

 

1. A főosztályvezető 

 

1. A főosztályvezető vezető munkakörű köztisztviselő, a főosztály felelős vezetője. 

Távollétében a főosztályvezető-helyettes, vagy az általa kijelölt sorrendben a 

főosztályához tartozó osztályvezetők helyettesítik. 

2. Felelős a főosztály működéséért, a feladatkörébe tartozó ügyek ellátásáért a jegyzőnek és 

a polgármesternek, alpolgármestereknek. 

3. Gondoskodik az osztályvezetők, valamint a közvetlen irányítása alá tartozó 

köztisztviselők és közszolgálati ügykezelők tekintetében a munkaköri leírások 

elkészítéséről. 

4. Gondoskodik a közvetlen irányítása alá tartozó köztisztviselők és közszolgálati 

ügykezelők munkában töltött idejének igazolásáról, a jelenléti ív vezetéséről. 

5. Ellenőrzi a közvetlen irányítása alá tartozó köztisztviselők és közszolgálati ügykezelők 

munkáját. 

6. Elvégzi a munka értékelését, teljesítményértékelést és a minősítés előkészítését az 

osztályvezetők, valamint a közvetlen irányítása alá tartozó köztisztviselők tekintetében. 

7. Elvégzi a közvetlen irányítása alá tartozó közszolgálati ügykezelők szakmai munkájának 

értékelését. 

8. Felelős a közvetlen irányítása alá tartozó köztisztviselők és közszolgálati ügykezelők 

feladatainak ellátásáért. 

9. Biztosítja a főosztály feladatkörét érintő jogszabályok, a Közgyűlés és szervei 

döntéseinek végrehajtását. 
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10. Vezeti, összehangolja és ellenőrzi a főosztály osztályainak munkáját, ennek során az 

osztályvezetőknek, a csoportvezetőknek és a közvetlen irányítása alá tartozó 

köztisztviselőknek, közszolgálati ügykezelőknek utasítást ad a feladatok ellátására, 

ellenőrzések lefolytatására, értékelő elemzések készítésére. 

11. Javaslatot tesz a munkáltatói jogok gyakorlásával és humánpolitikai kérdésekkel 

összefüggésben a jegyzőnek, átruházott hatáskörben gyakorol egyes munkáltatói jogokat. 

12. Biztosítja a főosztály munkájában a törvényességet, a gyorsaságot, a szakszerűséget, az 

állampolgári jogok és kötelezettségek maradéktalan érvényesülését.  

13. Köteles soron kívül fogadni az országgyűlési és a helyi önkormányzati képviselőket. 

14. Előkészíti a főosztály feladatkörébe tartozó ügyekben az előterjesztéseket, beszámolókat, 

tájékoztatókat a Közgyűlés és szervei, valamint a tisztségviselők számára, továbbá 

gondoskodik az előzetes törvényességi véleményezésre való bemutatásáról.  

15. Részt vesz tanácskozási joggal a Közgyűlés és szervei ülésein, válaszol a hozzá intézett 

kérdésekre, továbbá haladéktalanul jelzi a jegyzőnek, ha a Közgyűlés és szerveinek 

döntése során jogszabálysértést észlel. 

16. Gondoskodik a Közgyűlés rendeleteinek, továbbá a Közgyűlés és szervei határozatainak 

végrehajtásáról, az erről szóló beszámolók határidőre történő elkészítéséről. 

17. Segíteni köteles szakmailag az állandó és ideiglenes bizottságok és a településrészi 

önkormányzat munkáját, gondoskodik az állandó és ideiglenes bizottságok üléseinek 

előkészítéséről, a jegyzőkönyvek elkészítéséről, az előterjesztések előzetes 

véleményezéséről, az előterjesztéseknek a vonatkozó jegyzői utasítások szerinti 

elkészítéséről. 

18. Részt vesz a közmeghallgatáson és a főosztály tevékenységi körébe tartozó elhangzott 

kérdésekre lehetőleg azonnal válaszol. Amennyiben azok az ülésen nem válaszolhatók 

meg, intézkedik a 15 napon belüli válaszadásról, és arról, hogy a Közgyűlést a soron 

következő ülésén erről tájékoztassák. 

19. Részt vesz képviselői igény szerint azokon a lakossági fórumokon, amelyek a főosztály 

tevékenységi körébe tartozó feladatokkal foglalkoznak, és intézkedik a válaszadásról. 

Erről előzetesen tájékoztatja a polgármestert. 

20. Tájékoztatni köteles a tisztségviselőket az általa vezetett főosztály feladatkörébe tartozó 

ügyekről, valamint minden olyan tudomására jutott információról, amely intézkedést 

igénylő helyi közügynek tekinthető. 

21. Gondoskodik tisztségviselői rendelkezés szerint a főosztály munkájával összefüggő 

tevékenységet végző nem önkormányzati szervekkel való együttműködésről, 

tapasztalatait köteles jelezni a tisztségviselőknek. 

22. Kapcsolatot tart az Önkormányzat gazdasági társaságai, közhasznú szervezetei, 

intézményei, alapítványai, a főosztály feladatkörét is érintő feladatokat végrehajtó 

vezetőivel. 

23. Biztosítja a többi főosztállyal a munkakapcsolatot, köteles annak érvényt szerezni, hogy a 

társfőosztályról érkező megkeresésnek a főosztály köztisztviselői, munkavállalói 

haladéktalanul eleget tegyenek. 
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24. Gyakorolja a kiadmányozási jogot a jelen utasítás VI. fejezetében foglaltak szerint. 

25. Jegyzői jóváhagyásra előterjeszti a főosztály ügyrendjét. 

26. A főosztályához tartozó köztisztviselők, közszolgálati ügykezelők, és munkavállalók 

munkaköri feladatainak teljesítését kiadmányozási, láttamozási, szignálási jogkörének 

gyakorlása során, továbbá folyamatos tájékozódás, jelentéstétel előírása révén ellenőrzi. 

27. Felelős az általa vezetett főosztályon a munkafegyelem és a hivatali viselkedés 

betartásáért, haladéktalanul köteles tájékoztatni a jegyzőt az általa tapasztalt 

munkafegyelmi vagy köztisztviselőhöz, közszolgálati ügykezelőhöz, munkavállalóhoz 

nem méltó magatartásról.  

28. Rendszeresen köteles tájékoztatni a főosztály köztisztviselőit, közszolgálati ügykezelőit, 

és munkavállalóit a  munkájukhoz szükséges információkról, testületi határozatokról, 

valamint tisztségviselői és jegyzői rendelkezésekről.  

29. Közreműködik a jegyző iratkezelési felügyeletének ellátásában, gondoskodik a főosztály 

iratai szakszerű selejtezésének végrehajtásáról az adatvédelmi rendelkezések 

betartásával.  

30. Részt vesz a tisztségviselők ügyfélfogadásának megtartásával kapcsolatos előkészítő 

munkálatokban.  

31. Ellátja a számítógépes adatnyilvántartásból, a Hivatalban használt szoftverek 

jogtisztaságának ellenőrzéséből és a főosztály által használt informatikai rendszerekkel 

kapcsolatban a főosztályra háruló feladatokat.  

32. Ellátja az ügyfélszolgálatból a főosztályra háruló feladatokat.  

33. Ellátja a főosztályt érintő pályázati eljárások előkészítéséből adódó feladatokat.  

34. Gondoskodik a városvezetői értekezlet rá vonatkozó előterjesztéseinek elkészítéséről, az 

ott hozott döntések végrehajtásáról, az osztályvezetők tájékoztatásáról.  

35. Gondoskodik a főosztály tevékenységével összefüggő határidők betartásáról. 

36. Felelős az osztályvezető feladatellátása során, vagy egyéb ellenőrző tevékenysége 

kapcsán feltárt hibák megoldásáért, és az ehhez szükséges munkaszervezés biztosításáért. 

37. Gondoskodik a tisztségviselőkhöz érkezett beadványok megválaszolásáról. 

38. Felelős a főosztály feladatkörébe tartozó statisztikai adatok határidőre történő 

szolgáltatásáért.  

39. Ellátja az ISO 9001 és a CAF minőségirányítási rendszer működtetéséből adódó, a 

főosztályra háruló feladatokat.  

40. Gondoskodik a közzétételi kötelezettség teljesítéséről a főosztályvezetőhöz közvetlenül 

tartozó feladatok tekintetében.  

41. Rendszeresen beszámol a jegyzőnek a végzett munkáról, a feladat-mutatók alakulásáról. 

 

2. A főosztályvezető-helyettes 

 

1. A főosztályvezető-helyettes vezető munkakörű köztisztviselő, a főosztályvezető 

távollétében a főosztály felelős vezetője, ellátja a főosztályvezetői feladatokat és irányítja, 

megszervezi a főosztály munkáját. 
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2. Feladatát a főosztályvezető közvetlen felügyelete, irányítása és ellenőrzése mellett, 

önállóan és felelősen látja el.  

3. Rendszeresen köteles tájékoztatni a főosztályvezetőt és az osztályvezetőket a 

munkájukhoz szükséges információkról, testületi határozatokról, valamint a tisztségviselői és 

a jegyzői rendelkezésekről. 

4. Gyakorolja a kiadmányozási jogot a jelen utasítás VI. fejezetében foglaltak szerint. 

5. Részt vesz tanácskozási joggal a Közgyűlés és szervei ülésein, válaszol a hozzá intézett 

kérdésekre, továbbá haladéktalanul jelzi a jegyzőnek, ha a Közgyűlés és szerveinek döntése 

során jogszabálysértést észlel. 

6. Rendszeresen beszámol a főosztályvezetőnek a végzett munkáról. 

 

3. Az osztályvezető 

 

1. Az osztályvezető vezető munkakörű köztisztviselő, az osztály felelős vezetője. Az 

osztályvezetőt tartós távolléte, akadályoztatása esetén az általa meghatározott sorrendben 

az osztályához tartozó csoportvezetők, a csoporttagozódással nem rendelkező osztályok 

esetében a főosztályvezető (annak távolléte esetén a főosztályvezető-helyettes) 

helyettesíti. Amennyiben osztályvezető-helyettes kinevezésére kerül sor, az osztályvezető 

tartós távolléte, akadályoztatása esetén a helyettesítést az osztályvezető-helyettes látja el. 

A Polgármesteri Kabinetiroda vezetője a polgármester egyetértésével ettől eltérően is 

rendelkezhet. 

2. Gondoskodik az osztályvezető-helyettes, a csoportvezetők, köztisztviselők, közszolgálati 

ügykezelők, munkavállalók tekintetében a munkaköri leírások elkészítéséről. 

3. Felelős az osztály működéséért, a feladatkörébe tartozó ügyekért a jegyzőnek, a 

főosztályvezetőnek és a polgármesternek, alpolgármestereknek. 

4. Biztosítja az osztályt érintő jogszabályok, a Közgyűlés és szervei döntéseinek 

végrehajtását, és az osztály működését.  

5. Vezeti, összehangolja és ellenőrzi az osztály munkáját közvetlenül, illetve a 

csoportvezetőkön keresztül, ennek során a csoportvezetőknek, valamint az osztály 

köztisztviselőinek, közszolgálati ügykezelőinek és munkavállalóinak utasítást ad a 

munkavégzésre vonatkozóan. 

6. Javaslatot tesz a munkáltatói jogok gyakorlásával és humánpolitikai kérdésekkel 

összefüggésben a főosztályvezetőnek, átruházott hatáskörben gyakorol egyes munkáltatói 

jogokat. 

7. Biztosítja az osztály munkájában a törvényességet, a gyorsaságot, a szakszerűséget, az 

állampolgári jogok és kötelezettségek maradéktalan érvényesülését. 

8. Elkészíti az osztály feladatkörébe tartozó ügyekben a közgyűlési előterjesztéseket, 

beszámolókat, tájékoztatókat a Közgyűlés és szervei, valamint a tisztségviselők számára, 

továbbá gondoskodik azok előzetes törvényességi véleményezésre való bemutatásáról. 

9. Gondoskodik a Közgyűlés rendeleteinek, továbbá a Közgyűlés és szervei határozatainak 

végrehajtásáról szóló beszámolók határidőre történő elkészítéséről. 
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10. Segíteni köteles szakmailag a kapcsolódó állandó és ideiglenes bizottságok és a 

településrészi önkormányzat munkáját, gondoskodik azok üléseinek előkészítéséről, a 

jegyzőkönyvek elkészítéséről, az előterjesztések előzetes véleményezéséről, azoknak a 

vonatkozó jegyzői utasítások szerinti elkészítéséről. 

11. Gyakorolja a kiadmányozási jogot a jelen utasítás VI. fejezetében foglaltak szerint.  

12. Részt vesz a főosztály ügyrendjének elkészítésében, intézkedik az osztályát érintő 

változások folyamatos figyelemmel kíséréséről.  

13. Az irodák esetében elkészíti az iroda ügyrendjét, 

14. Az osztályvezető az osztályán folyó munkát, a köztisztviselők, közszolgálati ügykezelők, 

és munkavállalók munkaköri feladatainak teljesítését kiadmányozási, láttamozási, 

szignálási jogkörének gyakorlása során, továbbá folyamatos tájékozódás, jelentéstétel 

előírása révén ellenőrzi.  

15. Gondoskodik a köztisztviselők, közszolgálati ügykezelők, munkavállalók munkában 

töltött idejének igazolásáról, a jelenléti ív vezetéséről. 

16. Felelős az általa vezetett osztályon a munkafegyelem betartásáért, haladéktalanul köteles 

tájékoztatni a főosztályvezetőt az általa tapasztalt munkafegyelmet sértő vagy 

köztisztviselőhöz, illetve munkavállalóhoz nem méltó magatartásról. 

17. A csoportvezetők által adott jelentéseket követően megvizsgálja az ügyintézési határidők 

betartását, s ennek eredményéről a főosztályvezetőt tájékoztatja, javaslatot téve az 

esetleges hibák felszámolására.  

18. Közvetlenül ellenőrzi az osztály köztisztviselőinek, közszolgálati ügykezelőinek és 

munkavállalóinak munkáját. 

19. Rendszeresen köteles tájékoztatni az osztály köztisztviselőit, közszolgálati ügykezelőit és 

munkavállalóit a munkájukhoz szükséges információkról, testületi határozatokról, 

valamint tisztségviselői és jegyzői rendelkezésekről.  

20. Közreműködik az osztály köztisztviselőinek, közszolgálati ügykezelőinek és 

munkavállalóinak szakmai továbbképzése tervezésében.  

21. Közreműködik a város védelmi funkcióinak ellátásában.  

22. Ellátja az osztály iratkezelési feladatának irányítását, gondoskodik az osztály iratai 

szakszerű selejtezésének végrehajtásáról az adatvédelmi rendelkezések betartásával.  

23. Részt vesz a tisztségviselők ügyfélfogadásának megtartásával kapcsolatos előkészítő 

munkában. 

24. Ellátja a számítógépes adatnyilvántartásból és a Hivatalban használt szoftverek 

jogtisztaságának ellenőrzéséből az osztályra háruló feladatokat.  

25. Kapcsolatot tart az osztály feladatkörét érintően az Önkormányzat gazdasági társaságai, 

közhasznú szervezetei, intézményei, alapítványai vezetőivel.   

26. Ellátja az ügyfélszolgálatból az osztályra háruló feladatokat.  

27. Ellátja az osztályt érintő pályázati eljárások előkészítéséből adódó feladatokat. 

28. Elvégzi a munka értékelést, teljesítményértékelést és a minősítés előkészítését az 

osztályvezető-helyettes és valamennyi, az osztályához tartozó csoportvezető, 

köztisztviselő, közszolgálati ügykezelő tekintetében. 
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29. Gondoskodik a városvezetői értekezlet osztályára vonatkozó előterjesztéseinek 

elkészítéséről, az ott hozott döntések végrehajtásáról.  

30. Gondoskodik az osztályára vonatkozó határidők betartásáról. 

31. Felelős az osztály köztisztviselői, közszolgálati ügykezelői és munkavállalói távollétének 

nyilvántartásáért és annak jelentéséért. 

32. Felelős a közvetlen vezetése alá tartozók feladatainak ellátásáért. 

33. Felelős a csoportvezető feladatellátása során, vagy egyéb ellenőrző tevékenysége kapcsán 

feltárt hibák megoldásáért, és az ehhez szükséges munkaszervezés biztosításáért. 

34. Gondoskodik a tisztségviselőkhöz érkezett beadványok megválaszolásának 

előkészítéséről. 

35. Felelős az osztályát érintő statisztikai adatok határidőre történő szolgáltatásáért.  

36. Ellátja a csoportvezetői feladatokat azokon az osztályokon ahol ilyen tisztség nincs vagy 

nem került betöltésre. 

37. Ellátja az ISO 9001 és a CAF minőségirányítási rendszer működtetéséből adódó, az 

osztályra háruló feladatokat.  

38. Gondoskodik a közzétételi kötelezettség osztályát érintő feladatainak ellátásáról.  

 

4. Az osztályvezető-helyettes 

 

1. Az osztályvezető-helyettes vezető munkakörű köztisztviselő, az osztályvezető távollétében 

az osztály felelős vezetője, ellátja az osztályvezetői feladatokat és irányítja, megszervezi az 

osztály munkáját. 

2. Feladatát az osztályvezető közvetlen felügyelete, irányítása és ellenőrzése mellett, 

önállóan és felelősen látja el.  

3. Rendszeresen köteles tájékoztatni az osztályvezetőt és az csoportvezetőket a munkájukhoz 

szükséges információkról, testületi határozatokról, valamint a tisztségviselői és a jegyzői 

rendelkezésekről. 

4. Gyakorolja a kiadmányozási jogot a jelen utasítás VI. fejezetében foglaltak szerint. 

5. Rendszeresen beszámol az osztályvezetőnek a végzett munkáról. 

 

5.  A csoportvezető 

 

1. A csoportvezető vezető munkakörű köztisztviselő, az osztályokon belül működő 

csoport felelős vezetője. Tartós távolléte, akadályoztatása esetén az osztályvezető 

helyettesíti.  

2. Felelős a csoport működéséért, a feladatkörébe tartozó ügyekért az osztályvezetőnek. 

3. Vezeti, összehangolja és ellenőrzi a csoport munkáját, ennek során a csoport 

köztisztviselőinek, közszolgálati ügykezelőinek és munkavállalóinak utasítást ad a 

munkavégzés vonatkozásában. 

4. Javaslatot tesz a munkáltatói jogok gyakorlásával és humánpolitikai kérdésekkel 

összefüggésben az osztályvezetőnek, átruházott hatáskörben gyakorol egyes munkáltatói 
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jogokat. 

5. Biztosítja a csoport munkájában a törvényességet, a gyorsaságot, a szakszerűséget, az 

állampolgári jogok és kötelezettségek maradéktalan érvényesülését. 

6. Előkészíti a csoport feladatkörébe tartozó ügyekben a közgyűlési előterjesztéseket, 

beszámolókat, tájékoztatókat a Közgyűlés és szervei, valamint a tisztségviselők számára. 

7. Gondoskodik a Közgyűlés rendeleteinek, továbbá a Közgyűlés és szervei határozatainak 

végrehajtásáról szóló beszámolók határidőre történő elkészítéséről. 

8. Gyakorolja a kiadmányozási jogot a jelen utasítás VI. fejezetében foglaltak szerint.  

9. A csoportvezető a csoportjában folyó munkát, a köztisztviselők és munkavállalók 

munkaköri feladatainak teljesítését kiadmányozási, láttamozási, szignálási jogkörének 

gyakorlása során, továbbá folyamatos tájékozódás, jelentéstétel előírása révén ellenőrzi. 

10. Közvetlenül ellenőrzi a csoport köztisztviselőinek, közszolgálati ügykezelőinek és 

munkavállalóinak munkáját. 

11. Rendszeresen köteles tájékoztatni a csoport köztisztviselőit, közszolgálati ügykezelőit és 

munkavállalóit a munkájukhoz szükséges információkról, testületi határozatokról, 

valamint tisztségviselői és  jegyzői rendelkezésekről.  

12. Közreműködik a csoportjához tartozó köztisztviselők, közszolgálati ügykezelők 

minősítése előkészítésében, és teljesítménye értékelésében. 

13. Ellátja a csoport iratkezelési feladatának irányítását, gondoskodik a csoport iratai 

szakszerű selejtezésének végrehajtásáról, az adatvédelmi rendelkezések betartásával. 

14. Ellátja az ügyfélszolgálatból és a pályázatok előkészítéséből a csoportra háruló 

feladatokat. 

15. Gondoskodik a városvezetői értekezlet csoportjára vonatkozó előterjesztéseinek 

elkészítéséről, az ott hozott döntések végrehajtásáról.  

16. Gondoskodik a csoportjára vonatkozó előírt határidők betartásáról. Az ügyiratok számára 

rendszeresített nyilvántartás alapján ellenőrzi a csoport köztisztviselői tekintetében a 

határidők betartását, melyről szükség szerint jelentést tesz az osztályvezető részére. 

17. Felelős a közvetlen vezetése alá tartozók feladatainak ellátásáért. 

18. Felelős a csoportjába tartozók, vagy ellenőrző tevékenysége kapcsán feltárt hibák 

megoldásáért, illetve a megfelelő munkaszervezésért. 

19. Gondoskodik a tisztségviselőkhöz érkezett beadványok megválaszolásának 

előkészítéséről. 

20. Felelős a csoportját érintő statisztikai adatok határidőre történő szolgáltatásáért. 
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V. fejezet 

A HIVATAL MŰKÖDÉSÉNEK SZABÁLYAI 

 

1. A Hivatal tevékenysége során a jogszabályok, a Közgyűlés és állandó, illetve ideiglenes 

bizottságai határozatai, és a belső utasítások maradéktalan betartásával, az ügyfélközpontúság 

lehető legteljesebb érvényesítésével, hatékonyan jár el. 

 

2. Az ügyfélfogadásra és munkarendre vonatkozó rendelkezéseket Debrecen Megyei Jogú 

Város Önkormányzata szervezeti és működési szabályzatáról szóló rendelet állapítja meg. A 

Hivatal anyakönyvvezetői a munka törvénykönyvében meghatározott munkaszüneti napok 

kivételével munkaidőn túl is kötelesek közreműködni a házasságkötésekben és a bejegyzett 

élettársi kapcsolatok létesítésében a Közgyűlés külön rendeletében foglaltak szerint. 

 

3. A munkáltatói jogok gyakorlásának rendjét Debrecen Megyei Jogú Város Polgármesteri 

Hivatala mindenkor hatályos közszolgálati szabályzata és a munkavállalókra vonatkozó 

külön jegyzői utasítás tartalmazza.  

 

4. A Hivatal és az Önkormányzat belső ellenőrzési feladatait a jegyző közvetlen irányításával 

működő szervezeti egység látja el. A feladatellátás részletes szabályairól a belső ellenőrzési 

kézikönyv rendelkezik. 

 

5. Az ügyiratkezelés és a bélyegzőhasználat szabályaira a vonatkozó polgármesteri és jegyzői, 

valamint jegyzői utasításokban foglaltakat kell alkalmazni.  

 

6. A főosztályok feladataik eredményes ellátása érdekében egymással, és az osztályok a többi 

osztállyal jó munkakapcsolatot és együttműködést kötelesek kialakítani.  

 

7. A Hivatal feladatai ellátása során több főosztályt érintő ügy koordinálása esetén az együttes 

munkavégzésre kell törekedni az egységes hivatali arculat megőrzése és biztosítása 

érdekében. 

 

8. Helyi önkormányzati képviselőktől, bizottsági elnököktől, részönkormányzat elnökétől, 

képviselőcsoportok vezetőitől származó közvetlen megkeresés (pl.: intézkedésre, 

munkavégzésre, ügyintézésre, a munka segítésére) csak önkormányzati ügyben, a 

főosztályvezetővel történő előzetes egyeztetés alapján a polgármester és a jegyző 

engedélyével teljesíthető. 

 

9. A Hivatal köztisztviselői, munkavállalói kötelesek jelezni a közvetlen vezetőjüknek, ha egy 

adott ügyben történő eljárásuk során összeférhetetlen helyzetbe kerülnének. Ilyen esetekben a 

főosztályvezető, osztályvezető jelöli ki az ügyben eljárót, szükség esetén a jegyző, 

önkormányzati ügyekben a polgármester intézkedését lehet kérni eljáró ügyintézők 
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kijelölésére. 

 

10. A Hivatali feladatellátás során a köztisztviselőknek, munkavállalóknak a lehetséges feladat-

végrehajtási módok közül a leggazdaságosabb és legköltségkímélőbb megoldást kell 

választaniuk úgy, hogy az a leghatékonyabb feladatellátást eredményezze. 

 

11. A Hivatal köztisztviselői és munkavállalói kötelesek folyamatosan fenntartani és 

továbbfejleszteni szakmai, és jogi ismereteiket. E körben különösen az új jogszabályokat a 

továbbképzéseken elhangzott új ismereteket kötelesek folyamatosan elsajátítani és 

alkalmazni.  

 

12. A Hivatal köztisztviselői és munkavállalói kötelesek közreműködni a város védelmi 

funkciójának ellátásából adódó feladatok végrehajtásában. 

 

13. A Hivatal a jogszabályoknak megfelelően biztosítja az MKKSZ DMJV PH Szakszervezeti 

Bizottsága működésének feltételeit a mindenkor hatályos együttműködési megállapodásban 

foglaltak szerint. 

 

 

 

 

VI. fejezet 

KIADMÁNYOZÁS 

 

1. A polgármester a saját hatáskörébe tartozó ügyekben kiadmányozási jogát fenntartja az 

alábbi esetekben: 
a) munkáltatói, egyéb munkáltatói és egyetértési jogkör gyakorlásában,   

b) olyan iratok esetében, melynek címzettje: 

- a köztársasági elnök, 

- a miniszterelnök, 

- az Országgyűlés elnöke, 

- az alapvető jogok biztosa és helyettesei, 

- a miniszterek, 

- a kormányhivatalok vezetői, 

- külföldi önkormányzat(ok), 

- nemzetközi önkormányzati szervezet(ek), 

c) A Közgyűlés, illetve állandó és ideiglenes bizottságai, településrészi önkormányzata 

működésével kapcsolatos ügyekben, 

d) az Önkormányzat jogi képviseletére történő meghatalmazás esetében, 

e) a Közgyűlés/Önkormányzat képviselőjeként kiadmányozandó ügyekben. 
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2. Az alpolgármesterek kiadmányozási jogköre kiterjed: 
a) a polgármester akadályoztatása esetén az 1./ pontban felsorolt ügyekre, 

b) a közgyűlési döntésekben, illetve az alpolgármesterek feladatkörének szabályozásáról 

szóló polgármesteri utasításban meghatározott feladatokkal kapcsolatos valamennyi 

ügyre.  

 

3. Ezen szabályzatban foglalt feladat-megosztásnak megfelelően a polgármester hatáskörébe 

tartozó ügyekben - az 1. pontban foglaltak kivételével - kiadmányozási joggal rendelkeznek a 

Hivatal jegyzője, aljegyzője/aljegyzői, főosztályvezetői, osztályvezetői és csoportvezetői. * 2/2016. 

számú együttes polgármesteri és jegyzői utasítással módosított szöveg; Hatályba lépett: 2016. március 1. 
 

4. A jegyző saját hatáskörébe tartozó ügyekben kiadmányozási jogát fenntartja az alábbi 

esetekben:  
a) humánpolitikai ügyekben a közszolgálati szabályzatról, valamint a munkavállalók 

jogviszonyának szabályozásáról szóló utasításokban a főosztályvezetőkre, 

osztályvezetőkre és csoportvezetőkre átruházott jogok kivételével, *4/2018. számú együttes 

polgármesteri és jegyzői utasítással módosított rendelkezés; Hatályba lépett: 2018. március 1. 
b) olyan iratok esetében, melyeknek címzettje: 

- a köztársasági elnök, 

- a miniszterelnök, 

- az Országgyűlés elnöke, 

- az alapvető jogok biztosa és helyettesei, 

- a miniszterek, 

- kormányhivatalok vezetői.  

c) a Hivatal működésének egészét érintő ügyekben, 

d) a területi, vagy országos illetékességgel rendelkező közigazgatási szervektől 

állásfoglalás kérésekben, 

e) a szociális hatósági hatáskörben méltányossági jogkörben meghozott döntéseket 

érintően, 

f) adóhatósági hatáskörben az adótartozás elengedésével kapcsolatos döntéseket érintően, 
*15/2015. számú együttes polgármesteri és jegyzői utasítással módosított szöveg; Hatályba lépett: 2015. április 1. 

g) büntetések, bírságok részbeni elengedése, törlése tárgyában hozott döntéseket érintően, 

h) házasságkötésnek a házasságkötési szándék bejelentését követő 30 nap utáni időpontra 

való kitűzése alóli felmentés, valamint a külső helyszínen történő házasságkötés 

engedélyezése. *.  

 

5. Az aljegyző(k) kiadmányozási jogköre kiterjed: *2/2016. számú együttes polgármesteri és jegyzői utasítással módosított szöveg; 

Hatályba lépett: 2016. március 1. 
a) jegyző akadályozása esetén a 4./ pontban felsorolt ügyekre, 

b) a feladatköré(ük)be tartozó valamennyi ügyre. 
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6. A főosztályvezetők kiadmányozási jogköre kiterjed a főosztály feladatkörébe tartozó 

valamennyi ügyre. 

 

7. A főosztályvezető távolléte, akadályoztatása esetén a főosztály ügyrendjében meghatározott 

sorrendben a főosztályvezető-helyettes és az osztályvezetők gyakorolják a 6. pontban 

meghatározott kiadmányozási jogot. * 14/2016. számú együttes polgármesteri és jegyzői utasítással módosított szöveg: Hatályba lépett: 2016. 

december 1.  
 

8. Az osztályvezetők kiadmányozási jogköre az osztály feladatkörébe tartozó ügyekre terjed ki. 

 

9. Az osztályvezető távolléte, akadályoztatása esetén a 8. pontban meghatározott kiadmányozási 

jogot a főosztály ügyrendjében meghatározott sorrendben az osztályvezető-helyettes és a 

csoportvezetők, csoporttagozódással nem rendelkező osztályok esetében az osztályvezető-

helyettes, annak hiányában a főosztályvezető (annak távollétében a főosztály ügyrendjében 

meghatározott sorrendben a főosztályvezető-helyettes és osztályvezető(k)) gyakorolja. A 

Polgármesteri Kabinetiroda vezetője a polgármester egyetértésével ettől eltérően is 

rendelkezhet. * 4/2018. számú együttes polgármesteri és jegyzői utasítással módosított rendelkezés; Hatályba lépett: 2018. március 1.  

 

10. A csoportvezetők kiadmányozási jogköre a csoport feladatkörébe tartozó ügyekre terjed ki. 

 
11. *21/2018. számú együttes polgármesteri és jegyzői utasítás hatályon kívül helyezte; Hatályba lépett: 2018. október 1.   

 

12. A kiadmányozás jogát helyettesítésre jogosult hiányában a felettes gyakorolja.  

 

13. A  6-10. és a 12. pontokban foglaltaktól eltérően, meghatározott feladat ellátása érdekében, az 

ehhez szükséges időtartamra, a jegyző kijelöli a kiadmányozásra jogosultat.  

 

14. *12/2016. számú együttes polgármesteri és jegyzői utasítással módosított szöveg; Hatályba lépett: 2016. november 10. Az e fejezetben nem 

szabályozott ügyekben az iratkezelésre vonatkozó jegyzői utasítás, valamint az 

alpolgármesterek feladatkörének szabályozásáról szóló polgármesteri utasítás az irányadó az 

alábbiak figyelembevételével: 

 

14.1. Valamennyi önkormányzati ügyben, ha a kiadmányozó a polgármester vagy az 

alpolgármester(ek) vagy a jegyző vagy az aljegyző(k), a kiadmányozás előtt az iratot a 

feladatkör szerint érintett szervezeti egység (főosztály, osztály, iroda) előkészíti és a szervezeti 

egységre vonatkozó ügyrendben szabályozottak szerint ellátja a szakmai megfelelőséget 

tanúsító, erre a célra rendszeresített „D.M.J.V. Polgármesteri Hivatal Szakmai Megfelelőség 

Tanúsítása” elnevezésű, zöld lenyomatszínű bélyegzővel, melyen az alábbiak kerülnek 

feltüntetésre: szervezeti egység megnevezése; szakmai megfelelőséget tanúsító neve; dátum 

(év, hó, nap); szakmai megfelelőséget tanúsító aláírása. 
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14.2. A 14.1. alpontban meghatározott szakmai megfelelőség tanúsítása alól kivételt képeznek 

az alábbi iratok:  

a) az Önkormányzat vagy a Hivatal megbízásából eljáró ügyvéd által készített okiratok, 

tekintettel az ügyvédi tevékenységről szóló 2017. évi LXXVIII. törvény 44.§-ában 

foglaltakra, valamint *20/2018. számú együttes polgármesteri és jegyzői utasítással módosított rendelkezés; Hatályba lépett: 2018. szeptember 1.  

 
b)  az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) Korm.  

rendelet 31. §-ában rögzített feladat teljesítése során keletkezett iratok és minden más 

olyan irat, amelyen jogszabályban meghatározott képesítési és regisztrációs 

követelményeknek megfelelő személy aláírása szükséges. 

 

14.3. A nem az Önkormányzat vagy a Hivatal megbízásából eljáró jogi képviselő által készített 

okiratok kiadmányozása előtt szükséges a 14.1. alpont szerinti szakmai megfelelőség 

tanúsítása.  

 

 

 

VII. fejezet 

A KOMMUNIKÁCIÓ RENDJE A POLGÁRMESTERI HIVATALBAN 

 

A Hivatalon belüli és kívüli kommunikáció és koordináció rendje 

 

Jelen rendelkezések célja a Hivatalon belüli (belső) és a Hivatalon kívüli (külső) kommunikáció 

szabályozása és az információáramlás rendjének meghatározása, a Hivatalon belüli koordinációs 

funkció színvonalának növelése. 

A. A Hivatalon belüli (belső) kommunikáció 

 

A Hivatalon belüli kommunikációs folyamatok magukban foglalják egyrészt az egymás alá- és 

fölérendelt szervezeti egységek közötti vertikális információáramlást, másrészt az azonos 

tevékenységi és hatásköri szinten lévő, vagy egymásnak közvetlenül nem alárendelt szervezeti 

egységek közötti horizontális információáramlást. 

 

1. A vertikális kommunikáció hivatali rendje 
A dolgozók jogosultak feladataik gyors és hatékony ellátásához szükséges információkról és 

döntésekről való tájékoztatásra ésszerű határidőn belül, továbbá az elvégzett munkájukról történő 

visszajelzésre a teljesítményértékelésre vonatkozó szabályok szerint. 

 

1.1  Általános kommunikáció  
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1.1.1 A polgármester és a jegyző évente legalább egy alkalommal a Hivatal dolgozói részére 

munkaértekezletet tart, amelyen értékeli a Hivatal munkáját és ismerteti a Hivatal előtt álló kiemelt 

feladatokat. 

 

1.1.2 A jegyző a Hivatal egészét, a dolgozók nagyobb csoportját vagy több szervezeti egységet 

érintő kérdésekben, több szervezeti egység összehangolt együttműködését igénylő döntések 

előkészítése és/vagy eredményes végrehajtása érdekében - szükség szerinti gyakorisággal – 

operatív feladat-meghatározó értekezletet tart a tárgykör szerint érintett főosztályvezetők – szükség 

szerint osztályvezetők, csoportvezetők – részére. 

 

1.1.3 A főosztályvezetők félévente legalább egyszer munkaértekezletet tartanak a főosztály 

dolgozói részére, melyen osztályonkénti bontásban értékelik az addig végzett munkát, és 

meghatározzák a fejlesztendő területeket. 

A polgármester és jegyző közvetlen vezetésével működő irodák féléves munkaértekezleteinek 

megtartásáról az irodavezetők gondoskodnak. 

 

1.1.4 Az osztályvezetők a főosztályvezetők által tartott munkaértekezlethez igazodóan tartanak 

megbeszélést az osztály dolgozói részére, melyen értékelik az addig végzett munkát, 

meghatározzák a fejlesztendő területeket. 

 

1.1.5 Munkaértekezlet tartására a Hivatal munkavégzésre szolgáló hivatalos helyiségein kívül 

évente egy alkalommal kerülhet sor a jegyző előzetes engedélye alapján. *4/2019. számú együttes polgármesteri és 

jegyzői utasítással elfogadott szöveg; Hatályba lépett: 2019. február 1. 
 

1.2  Speciális (városvezetői értekezlettel összefüggő) kommunikáció 

 

1.2.1 A tisztségviselők hetente, illetve az általuk meghatározott gyakorisággal városvezetői 

értekezletet tartanak a Hivatalban folyó munkáról történő tájékozódás, valamint a vezetői döntést 

igénylő kérdésekben való döntéshozatal érdekében. A városvezetői értekezlet a döntéshozatali 

folyamat koordinációs csatornájának felső szintje. A városvezetői értekezleten elhangzottakról 

emlékeztető készül, mely tartalmazza az elhangzott javaslatokat, a meghozott döntéseket és a 

megfogalmazott külön véleményeket, indokolt esetben a végrehajtás határidejét és a 

megvalósításban közreműködő szervezeti egységek megnevezését. Az emlékeztető elkészítéséért 

és a vezetőkhöz történő eljuttatásáért az aljegyző(k) a felelős(ek). * 2/2016. számú együttes polgármesteri és jegyzői 

utasítással módosított szöveg; Hatályba lépett: 2016. március 1. 
 

1.2.2. A városvezetői értekezleten tájékoztatók és döntést igénylő előterjesztések kerülnek 

tárgyalásra. *4/2018. számú együttes polgármesteri és jegyzői utasítással módosított rendelkezés; Hatályba lépett: 2018. március 1. 

 

A városvezetői értekezletre előterjesztett anyagok jobb felső sarkában az alábbi információkat kell 

feltüntetni: 
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a) Tárgy: a városvezetői értekezletre előterjesztett anyag tartalmának rövid meghatározása; 

b) Készítette: a városvezetői értekezletre előterjesztett anyagot készítő ügyintéző neve; 

c) Ellenőrizte: vezető munkakört betöltő csoportvezető, osztályvezető-helyettes, osztályvezető, 

a Városfejlesztési Főosztály vezető-helyettese, illetve a főépítész által készített vezetői anyag 

esetén a Főépítészi Iroda vezetője nevének feltüntetése és szignója, ha nem ők az aláírói az 

előterjesztett anyagnak (az ellenőrző személy jellemzően nem lehet a jegyző, aljegyző(k), 

illetve főosztályvezető, tekintettel arra, hogy ők általában a vezetői anyag aláírói); 

d) Egyeztetve: azon szervezeti egységek feltüntetése, amelyek ténylegesen is részt vettek a 

vezetői anyag előkészítésében, elkészítésében, vagy véleményezték, kiegészítették azt. Emellett 

itt kell feltüntetni azt is, hogy kinek a kérésére készült a vezetői anyag (pl.: alpolgármester, 

jegyző, aljegyző(k)…). 

 

A tájékoztató anyagokat az értekezlet részletesen nem tárgyalja, azok célja a városvezetés 

informálása. A tájékoztató anyagok csak akkor kerülnek tárgyalásra, ha a jelenlévők közül valaki 

ezt kezdeményezi.  

 

A döntést igénylő előterjesztéseknek tartalmazniuk kell az esetleges döntési alternatívákat, az 

ezeket megalapozó előnyöket és az ellene szóló érveket, valamint azt, hogy az előterjesztés 

készítője konkrétan melyik alternatívát támogatja. 

 

A több szervezeti egységet érintő ügyekben készülő anyagokat valamennyi érintett aláírásával, 

vagy feltüntetett különvéleményével együtt kell a városvezetői értekezletre előterjeszteni. 

 

1.2.3 Minden főosztály és iroda a tárgyhót követő első vezetői értekezleten beszámolnak az adott 

hónapban a vezetői értekezleten a polgármester által a határidő megjelölésével kiadott 

feladatokról, a visszajelzést igénylő anyagokról, a megtett intézkedésekről és az esetleges egyéb 

teendőkről, javaslatokról.  

 

1.2.4 A főosztályvezetők heti egy alkalommal, a városvezetői értekezleten hozott döntések 

eredményes végrehajtása érdekében az osztályvezetők – indokolt esetben a csoportvezetők – 

részvételével munkamegbeszélést tartanak, amely magában foglalja a főosztályon belüli szervezeti 

egységek napi munkájának operatív irányítását, azaz az addig elvégzett munkáról történő 

beszámoltatást, és az aktuális feladatok áttekintését. A munkamegbeszélések során valósul meg a 

koordináció középső szintje. 

A munkamegbeszélések tartásának rendjét és az azon résztvevők körét a főosztályok ügyrendjei 

szabályozzák. 

 

1.2.5 Az irodák vezetői a szervezeti egység dolgozói részére – az ügyrendjükben foglaltak szerint 

– munkaértekezletet tartanak a városvezetői értekezleten hozott döntések eredményes végrehajtása 

érdekében.  
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1.2.6 Az osztályvezetők és a csoportvezetők – a szervezeti egység ügyrendjében foglaltak szerint – 

a főosztályi munkamegbeszélés időpontjához igazodva rendszeresen értekezletet tartanak a 

szervezeti egység dolgozói részére az elvégzett munkáról történő beszámoltatás és a várható 

feladatok áttekintése érdekében, továbbá tájékoztatják a dolgozókat a munkájukhoz szükséges 

adatokról, tényekről és információkról, a testületi határozatokról, a tisztségviselői és jegyzői 

döntésekről, valamint a dolgozókat érintő aktuális kérdésekről. 

 

1.2.7 Az osztályértekezletek keretében valósul meg az ügyintézéshez kapcsolódó osztályvezetői 

koordináció. 

 

Az általános és a speciális kommunikáció formái és tartalmi elemei a koordinációs igényeknek 

megfelelően a munkavégzés hatékonyságának növelése érdekében kombinálhatók egymással. 

 

1.3  A vezetők felé irányuló kommunikáció 

 

1.3.1 A dolgozók - erre irányuló kérés hiányában is - a szolgálati út betartásával eljuttathatják a 

tárgykör szerint döntési jogkörrel rendelkező vezetőhöz az általuk fontosnak tartott 

- információkat,  

- adatokat, 

- tényeket,  

- véleményeket, 

valamint tájékoztathatják a vezetőket: 

- a dolgozókat érintő munkakörülményekről,  

- az általuk végzett feladat ellátása során felmerült problémákról,  

- a munkavégzéssel összefüggő bármely aktuális vagy vitás kérdésről, stb. (a továbbiakban együtt: 

észrevételek).  

 

1.3.2 A dolgozó észrevételeit közvetlen felettese részére szóban teszi meg, illetve a dolgozó által 

indokoltnak ítélt esetben, vagy a vezető kérésére – a szóban történt tájékoztatást követően - 

írásban. 

Írásba kell foglalni az észrevételt, amennyiben az 

- a megkeresett vezető felettese vagy 

- más szervezeti egység feladat- és hatáskörébe, illetve 

- nem a Polgármesteri Hivatal feladat- és hatáskörébe, vagy illetékességébe tartozik. 

1.3.3 A szóban tett észrevétellel összefüggésben a vezető lehetőleg azonnal, ha erre nincs mód 

legkésőbb 8 napon belül érdemi választ köteles adni. Az írásban benyújtott észrevételre 15 napon 

belül kell írásban érdemi választ adni.  

1.3.4 Az írásban benyújtott észrevételt Debrecen Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának 
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mindenkor hatályos Iratkezelési Szabályzatáról szóló jegyzői utasításban foglaltak szerint iktatni 

kell. A beiktatott ügyirat az észrevételt tevő dolgozó írásban történt tájékoztatását követően tehető 

irattárba.   

1.3.5 Amennyiben a közvetlen felettes a meghatározott időtartam alatt nem ad érdemi választ a 

dolgozónak, a dolgozó - ismételt kérésére történő válaszadás hiányában - jogosult a megkeresett 

vezető feletteséhez fordulni. Ezen lépése miatt a dolgozót semmilyen hátrány nem érheti.  

B. A horizontális kommunikáció hivatali rendje 

2.1  Általános szabályok  

2.1.1 A Hivatalon belüli megkereséseket csak abban az esetben lehet iktatott irat formájában átadni 

és megválaszolni, ha az külön, önálló eljárást igényel a válaszadás előtt. 

2.1.2 A koordináló személy a feladatellátással összefüggő valamennyi megkeresés és intézkedés 

esetében DMJV Polgármesteri Hivatalának mindenkor hatályos Iratkezelési Szabályzatáról szóló 

jegyzői utasításban foglaltak szerint köteles eljárni.  

2.1.3 A felelős szervezeti egység társ(fő)osztályok felé irányuló megkeresésének a megkeresett 

szervezeti egység vezetője hatáskörébe tartozó ügyben köteles eleget tenni, adatot szolgáltatni, és 

feladatkörében a szükséges intézkedéseket megtenni. A megkeresést önálló ügyiratként kell 

kezelni és a megkeresett szervezeti egységnél a DMJV Polgármesteri Hivatalának mindenkor 

hatályos Iratkezelési Szabályzatáról szóló jegyzői utasításban foglaltak szerinti rendben külön 

iktatni szükséges. 

2.1.4 Az ügy elintézése érdekében eljáró szervezeti egységek egymás közötti koordinációját úgy 

kell elvégezni, hogy a Hivatalból kimenő irat már az egységesen kialakított álláspontot, véleményt 

tartalmazza. 

2.1.5 Az ügyintézés jogszabályban rögzített határidejét a szervezeti egységek egymás közötti 

levelezése nem hosszabbíthatja meg. 

2.1.6 Valamennyi ügyirat csak a megkereső személy részére adott válasz, a kért vagy szükséges 

intézkedés megtétele, és ezekről való tájékoztatás megtörténte esetén helyezhető irattárba. 

2.2  Több szervezeti egységet érintő feladatellátás különös szabályai 

2.2.1 Önkormányzati feladat ellátása, a Hivatalhoz érkező beadvány intézése   

A feladat ellátásáért az a szervezeti egység felel, amelynek vezetőjére a polgármester vagy a 

jegyző az ügyet szignálta. A Hivatalhoz érkező beadvány (irat) esetében a felelős szervezeti egység 
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a DMJV Polgármesteri Hivatalának mindenkor hatályos Iratkezelési Szabályzatáról szóló jegyzői 

utasításban foglaltak szerint köteles eljárni. 

 

2.2.2 A tisztségviselői döntések végrehajtásával összefüggő együttműködés * 2/2016, számú együttes polgármesteri 

és jegyzői utasítással módosított szöveg; Hatályba lépett: 2016. március 1. 
 

A tisztségviselői döntések végrehajtásával kapcsolatos munkavégzés összehangolását a jegyző 

vagy a tisztségviselők által esetenként kijelölt személy végzi. 

A jegyző - döntése alapján - maga vagy az általa kijelölt személy útján koordinálja a 

munkavégzést. Ha a tisztségviselők esetenként hozott döntéssel kifejezetten a jegyzőt bízzák meg 

a koordináló tevékenységgel, akkor a jegyző erre vonatkozó jogosultságát és kötelezettségét - az 

aljegyző(k) kivételével - másra nem ruházhatja át. 

A feladatellátásba bevont többi szervezeti egység vezetője hatáskörébe tartozó ügyben köteles a 

megkeresésnek eleget tenni, a szükséges adatokat írásban haladéktalanul szolgáltatni, és a 

szükséges intézkedéseket megtenni. A megkeresést önálló ügyiratként kell kezelni és a 

megkeresett szervezeti egységnél a DMJV Polgármesteri Hivatalának mindenkor hatályos 

Iratkezelési Szabályzatáról szóló jegyzői utasításban foglaltak szerinti rendben külön iktatni 

szükséges. 

A tisztségviselők felé már az egységesen kialakított álláspontot, egyeztetett véleményt, illetve az 

együttműködés eredményét kell továbbítani, melyhez különvéleményt bármely szervezeti egység 

vezetője csatolhat. 

 

2.3  Ügyintézők közötti információcsere 

2.3.1 Az ügyintézés során felmerült kérdések más szakosztállyal, szakügyintézővel történő 

egyeztetését az ügyintéző közvetlenül is kezdeményezheti. 

2.3.2 A szóban történt egyeztetést követően a kérdező ügyintéző köteles az előadói ívre röviden 

feljegyezni az egyeztetés időpontját, tárgyát, a szakügyintéző nevét, a kapott szakvéleményt. 

2.3.3 Írásban történő állásfoglalás, információkérés a szervezeti egység vezetője nevében történik, 

melyre a megkeresett szervezeti egység vezetője írásban válaszol. A megkeresés az iktatott 

alapügyirat része. 

2.3.4 A megkeresett szervezeti egység vezetője – amennyiben a megkeresés további önálló 

intézkedés alapjául szolgál – a megkeresést kezdő iratként külön is köteles beiktatni. 

2.4  Szervezeti egységek közötti vitás kérdések rendezése 

2.4.1 A szervezeti egységek közötti vitás kérdéseket, konfliktusokat vezetői szinten kell rendezni. 
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2.4.2 Azonos tevékenységi és hatásköri szinten elhelyezkedő, egymásnak közvetlenül nem 

alárendelt szervezeti egységek esetén a konfliktusokat azonos vezetői szinten kell rendezni. 

Amennyiben ez nem vezet eredményre, azonos főosztályon levő osztályok közötti konfliktus 

esetén a főosztályvezető dönt, más főosztályokhoz tartozó osztályok esetén a főosztályvezetők 

egyezségével kell rendezni a konfliktust. 

2.4.3 Minden más esetben, illetve sikertelen egyeztetés esetén a jegyző dönt, aki indokolt esetben 

az érintett alpolgármestert bevonhatja az egyeztetési eljárásba. 

2.4.4 A konfliktusrendező megbeszéléseket minden esetben dokumentálni kell, és a 

konfliktusrendezésről szükség szerint tájékoztatni kell a tisztségviselőket. 

 

C. A Hivatalon kívüli (külső) kommunikáció 

 

1. A Hivatalba kívülről érkező információk kezelése 

 

1.1 Szóban érkező érdemi információ   
Szóban érkező, a Hivatal tevékenységével összefüggő érdemi információ esetén az érintett 

ügyintéző – jogszabály eltérő rendelkezése hiányában - köteles rövid feljegyzést készíteni, melyet 

bemutat a szervezeti egység vezetőjének. A vezető indokolt esetben saját hatáskörben eljár, vagy 

intézkedés céljából továbbítja az iratot a hatáskörrel rendelkező szervezeti egységnek.  

 

1.2 Írásban beérkező információ (irat)  
Írásban beérkező információ (irat) esetében a dolgozó DMJV Polgármesteri Hivatalának 

mindenkor hatályos Iratkezelési Szabályzatáról szóló jegyzői utasításban foglaltak szerint köteles 

eljárni. 

 

1.3 Elektronikus úton beérkező információ  
Elektronikus úton beérkező információ esetében a dolgozó DMJV Polgármesteri Hivatalának 

mindenkor hatályos Iratkezelési Szabályzatáról szóló jegyzői utasításban foglaltak szerint köteles 

eljárni.  

 

2. A Hivatalból más szervek és személyek részére adott személyes és közérdekű információk 

szolgáltatása 

 

Az információk, adatok szolgáltatása az információs önrendelkezési jogról és az 

információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, valamint a Hivatal belső szabályzatai 

vonatkozó rendelkezéseinek betartásával történik.  
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2.1  Általános információszolgáltatás 

 

2.1.1 Tisztségviselők és dolgozók tájékoztatási joga 
 

2.1.1.1. Általános tájékoztatási jog: 

Általános, mindenre kiterjedő tájékoztatási joggal a polgármester, az alpolgármesterek, a jegyző - 

a jegyzőt helyettesítő feladatkörében eljárva - az aljegyző(k) rendelkeznek. * 2/2016, számú együttes polgármesteri és 

jegyzői utasítással módosított szöveg; Hatályba lépett: 2016. március 1. 
 

2.1.1.2. Feladatkörre kiterjedő tájékoztatási jog: 

Az aljegyző(k) és a főosztályvezetők önállóan, az osztályok vezetői a főosztályvezető előzetes 

engedélye és szakmai ellenőrzése mellett kizárólag feladatkörükben jogosultak önálló tájékoztatás 

adására. * 2/2016, számú együttes polgármesteri és jegyzői utasítással módosított szöveg; Hatályba lépett: 2016. március 1. 

 

2.1.1.3.A jegyző vezetésével működő iroda esetén a jegyző, a polgármester közvetlen irányítása 

alatt álló iroda esetén a polgármester engedélye és szakmai ellenőrzése mellett az irodavezető 

jogosult tájékoztatás adására. 

 

2.1.1.4 Közérdekű adat megismerésére irányuló kérelemmel összefüggő tájékoztatási jog: 

A közérdekű adatok megismerése iránti igények teljesítésére vonatkozó eljárási szabályokat az 

adatvédelmi szabályzat tartalmazza.  

 

2.2  Más szervekkel történő kommunikáció 

 

2.2.1 Állásfoglalás kérése, egyéb szakmai kérdések 
 

A polgármester és a jegyző állásfoglalást kérő és egyéb szakmai kérdésekben történő levelezésére 

jelen SzMSz VI. fejezetében foglalt rendelkezések az irányadók. 

A VI. fejezet 4.) d pontján kívüli szakmai kérdésekre vonatkozó levelet – a jegyző előzetes 

tájékoztatása mellett – a főosztályvezetők, osztályvezetők is írhatnak saját feladat- és hatáskörükbe 

tartozó ügyben. 

 

2.2.2 Adat-és információszolgáltatás 
 

A közérdekű adatok megismerésére irányuló kérelmekkel kapcsolatos eljárásra az adatvédelmi 

szabályzatban foglaltak irányadók.  

 

Személyes adat szolgáltatása: 

A nyomozó hatóság, bíróság, ügyészség, vám- és pénzügyőrség, a nemzetbiztonsági szolgálatok, 

valamint nem kormányzati államigazgatási szervek részére tájékoztatás adása, adatok közlése, 

iratok rendelkezésre bocsátása a jegyző vagy polgármester nevében történik a vonatkozó 
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jogszabályi rendelkezések és a belső szabályzatok alapján. A megkeresésről haladéktalanul 

értesíteni kell a jegyzőt. 

 

2.3  Információszolgáltatás a sajtó részére 

 

Az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal egységes arculatának megteremtése és a 

választópolgárok hiteles tájékoztatása érdekében a sajtóval való kapcsolattartást kizárólag a 

sajtóreferens(ek) koordinálják. A sajtóanyagok/nyilatkozatok a Polgármesteri Hivatalból csak a 

sajtóreferens(ek)en keresztül, a Társadalmi-kapcsolati Csoport vezetője, illetve a Polgármesteri 

Kabinet vezetője jóváhagyásával adhatók ki a sajtó részére, továbbá a sajtó részéről történő ilyen 

irányú megkereséseket is a sajtóreferens adja át a Polgármesteri Hivatal érintett szervezeti 

egységei részére. 

 

2.3.1 A sajtóreferens(ek) feladata a médiával való kapcsolattartás, hírszerkesztői feladatok ellátása. 

Ennek keretében az érintett szervezeti egységekkel együttműködve 

- rendszeresen tájékoztatják a média munkatársait a Közgyűlés és bizottságai ülései és a 

közérdeklődésre számot tartó lakossági fórumok, események időpontjairól, helyéről, napirendjéről, 

sajtótájékoztatót szerveznek, 

- előzetesen egyeztetik a tisztségviselőknek, illetve a Hivatal vezetőinek, továbbá az 

Önkormányzat által rendezett és kiemelten támogatott rendezvényeknek a médiában való 

megjelenését, valamint a Közgyűlés és a Hivatal hirdetéseinek, pályázati kiírásainak, 

közleményeinek a helyi és országos írott, illetve elektronikus sajtóban való közzétételét, 

- nyilvántartják a sajtónyilatkozatokat, tisztségviselői döntés alapján ellátja a sajtószóvivői 

feladatokat, 

- a Hivatal szervezeti egységeitől beérkező szakmai anyagok alapján elkészítik a 

sajtóközlemények/tájékoztatók írásos anyagait, 

- az írott és elektronikus sajtó Önkormányzatot érintő híreiről napi nyilvántartást vezetnek, mely 

tárgykörönként tartalmazza a megjelent cikkeket, valamint sajtóarchívumot hoznak létre. 

 

2.3.2 A Hivatal valamennyi szervezeti egységének feladata a sajtóval kapcsolatos tevékenységek 

külön megkeresés nélküli rendszeres segítése.  

2.3.3 A polgármester, az alpolgármesterek, a jegyző – a jegyzőt helyettesítő feladatkörében eljárva 

- az aljegyző(k) és a főosztályvezetők a városvezetői értekezlet döntéseivel összhangban, a 

sajtóreferensek szervezésében tehetnek sajtónyilatkozatot, tarthatnak sajtótájékoztatót. Az 

osztályvezető és a csoportvezető csak a szervezeti egységét érintően, a főosztályvezető általános 

vagy eseti engedélyével, szakmai felügyeletével, a sajtóreferens(ek) szervezésében tehet 

sajtónyilatkozatot. Az osztályok vezetői – a jegyző vezetésével működő iroda esetén a jegyző, a 

polgármester közvetlen irányítása alatt álló iroda esetén az irodavezető – a polgármester általános, 

vagy eseti engedélye és szakmai felügyelete mellett, az engedélyező által meghatározott 
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tárgykörben jogosultak sajtónyilatkozatot tenni a sajtóreferens(ek) szervezésében. * 2/2016, számú együttes 

polgármesteri és jegyzői utasítással módosított szöveg; Hatályba lépett: 2016. március 1. 

 

VIII. fejezet 

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 

 

 

A Szervezeti és Működési Szabályzat 2015. március 15. napján lép hatályba, egyidejűleg 

hatályát veszti a Debrecen Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Szervezeti és Működési 

Szabályzatáról szóló 16/2013. együttes polgármesteri és jegyzői utasítás, valamint az azt 

módosító 18/2013, 21/2013, 22/2013, 1/2014, 2/2014,8/2014, 10/2014,14/2014,15/2014, 

18/2014, 19/2014, 20/2014. együttes polgármesteri és jegyzői utasítások. 

 

Debrecen, 2015. március 13. 

 

 

                 Dr. Papp László                                              Dr. Szekeres Antal 

                    polgármester                                                                        jegyző 

 
Záradék:  
Jelen utasítást Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 216/2012. (X.25.) 
határozatának 5. pontjában foglalt hatáskörömben eljárva jóváhagyom. 
 
Debrecen, 2015. március 13. 
 
          Dr. Papp László 

 polgármester 
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1.melléklet * 29/2018. számú együttes polgármesteri és jegyzői utasítással módosított rendelkezés; Hatályba lépett: 2019. január 1. 
Okirat száma: 54092-10/2018. 

Alapító okirat 
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva  

 Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a alapján a Debrecen Megyei 

Jogú Város Polgármesteri Hivatala alapító okiratát a következők szerint adom ki:  

 

1. A költségvetési szerv 

megnevezése, székhelye, telephelye 

1.1. A költségvetési szerv  

1.1.1. megnevezése: Debrecen Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala  

1.2. A költségvetési szerv  

1.2.1. székhelye: 4024 Debrecen, Piac utca 20.  

1.2.2. telephelyei:  

  telephely megnevezése  telephely címe  

1  -  4025 Debrecen, Csapó utca 2.  

2  -  4034 Debrecen, Faraktár utca 65.  

3  -  4025 Debrecen, Hatvan utca 23.  

4  -  4024 Debrecen, Iparkamara utca 2-4.  

5  -  4026 Debrecen, Kálvin tér 11.  

6    4025 Debrecen, Kossuth utca 11.  

7  -  4025 Debrecen, Kossuth utca 22.  

8  -  4026 Debrecen, Péterfia utca 31.  

9 - 4025 Debrecen, Piac utca 77. 

10   4025 Debrecen, Piac utca 79.  
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11  -  4024 Debrecen, Sas utca 1.  

12  -  4225 Debrecen-Józsa, Szentgyörgyfalvi utca 9.  

13  -  4024 Debrecen, Vár utca 8.  

 

2. A költségvetési szerv alapításával és megszűnésével összefüggő 

rendelkezések 
 

2.1. A költségvetési szerv alapításának dátuma: 1990. 09. 30.  

  

2.2. A költségvetési szerv alapítására, átalakítására, megszüntetésére jogosult szerv 

2.2.1. megnevezése: Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata  

2.2.2. székhelye: 4024 Debrecen, Piac utca 20.  

 

3. A költségvetési szerv irányítása, felügyelete 
 

3.1. A költségvetési szerv irányító szervének  

3.1.1. megnevezése: Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 

3.1.2. székhelye: 4024 Debrecen, Piac utca 20.  

 

4. A költségvetési szerv tevékenysége 

 

4.1. A költségvetési szerv közfeladata:  

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 84. § (1) bekezdése 

alapján az önkormányzat működésével, valamint a polgármester vagy a jegyző feladat- és 

hatáskörébe tartozó ügyek döntésre való előkészítésével és végrehajtásával kapcsolatos feladatok 

ellátása, továbbá közreműködés az önkormányzatok egymás közötti, valamint az állami szervekkel 

történő együttműködésének összehangolásában és a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi 
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CLXXIX. törvényben meghatározott feladatok ellátása.  

  

4.2. A költségvetési szerv főtevékenységének államháztartási szakágazati besorolása:  

  szakágazat száma  szakágazat megnevezése  

1  841105  Helyi önkormányzatok és társulások igazgatási tevékenysége  

  

4.3. A költségvetési szerv alaptevékenysége:  

Ellátja a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvényben és egyéb 

jogszabályokban meghatározott feladatokat. Gondoskodik a helyi önkormányzat (valamint a helyi 

nemzetiségi önkormányzat) bevételeivel és kiadásaival kapcsolatban a tervezési, gazdálkodási, 

ellenőrzési, finanszírozási, adatszolgáltatási és beszámolási feladatok ellátásáról.  

  
4.4. A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti megjelölése:  

  kormányzati 

funkciószám  

kormányzati funkció megnevezése  

1  011130  Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános 

igazgatási tevékenysége  

2  011140  
Országos és helyi nemzetiségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége  

3  011220  Adó-, vám- és jövedéki igazgatás  

4  013350  
Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok  

5  013360  Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb 

szolgáltatások  

6  016010  Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti 

képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek  

7  016020  Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek  

8  016030  Állampolgársági ügyek  
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9  016080  Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények  

10  041231  Rövid időtartamú közfoglalkoztatás  

11  041232  Start-munka program – Téli közfoglalkoztatás  

12  041233  Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás  

13  041236  Országos közfoglalkoztatási program  

14  041237  Közfoglalkoztatási mintaprogram  

15  044310  Építésügy igazgatása  

16  051010  Hulladékgazdálkodás igazgatása  

17  053010  Környezetszennyezés csökkentésének igazgatása  

18  054010  Természet- és tájvédelem igazgatása és támogatása  

19  063010  Vízügy igazgatása  

20  081010  Sportügyek igazgatása  

21  081071  Üdülői szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés  

22  082010  Kultúra igazgatása  

23  084010  Társadalmi tevékenységekkel, esélyegyenlőséggel, érdekképviselettel, 

nemzetiségekkel, egyházakkal összefüggő feladatok igazgatása és 

szabályozása  

24  086030  Nemzetközi kulturális együttműködés  

25  098010  Oktatás igazgatása  
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26  106020  Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások  

27  109010  Szociális szolgáltatások igazgatása  

  

 

4.5. A költségvetési szerv illetékessége, működési területe:  

A költségvetési szerv illetékessége Debrecen Megyei Jogú Város közigazgatási területe, valamint 

az egyes ágazati jogszabályok által meghatározott illetékességi területre terjed ki, működési 

területe pedig Debrecen Megyei Jogú Város közigazgatási területe.  

5. A költségvetési szerv szervezete és működése 
 

5.1. A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje:  

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 67. § (1) bekezdés 

f) pontja és a 82. § (1) bekezdése alapján a jegyzőt pályázat útján határozatlan időtartamra a 

polgármester nevezi ki, a jegyző tekintetében a munkáltatói jogok gyakorlója a polgármester. A 

jegyző a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény alapján közszolgálati 

jogviszonyban áll.   

  

5.2. A költségvetési szervnél alkalmazásban álló személyek jogviszonya:  

  foglalkoztatási jogviszony  jogviszonyt szabályozó jogszabály  

1  közszolgálati jogviszony  A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény  

2  munkaviszony  A munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény  
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2. melléklet *4/2018. számú együttes polgármesteri és jegyzői utasítással módosított rendelkezés; Hatályba lépett: 2018. március 1. 

 

.
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3. melléklet 
 

A HIVATAL SZERVEZETI EGYSÉGEINEK FELADATAI 

 

I. ELLENŐRZÉSI IRODA 

 

1. A Hivatalnál és az Önkormányzat működésével kapcsolatos feladatokra vonatkozóan belső 

ellenőrzés végzése stratégiai, illetve éves ellenőrzési terv és egyedi fenntartói döntés 

alapján.  

2. Az önkormányzati fenntartású intézmények működésének, gazdálkodásának ellenőrzése 

stratégiai, illetve éves ellenőrzési terv és egyedi fenntartói döntés alapján.  

3. Az 1. és 2. pont alatti ellenőrzések keretében szabályszerűségi, pénzügyi, rendszer-, 

teljesítmény és informatikai ellenőrzéseket kell végezni. Ezek keretében feladata:  

a) elemezni, vizsgálni és értékelni a belső kontrollrendszerek kiépítésének, működésének 

jogszabályoknak és szabályzatoknak való megfelelését, valamint működésének 

gazdaságosságát, hatékonyságát és eredményességét; 

b) elemezni, vizsgálni a rendelkezésre álló erőforrásokkal való gazdálkodást, a vagyon 

megóvását és gyarapítását, valamint az elszámolások megfelelőségét, a beszámolók 

valódiságát; 

c) a vizsgált folyamatokkal kapcsolatban megállapításokat, következtetéseket és 

javaslatokat megfogalmazni a kockázati tényezők, hiányosságok megszüntetése, 

kiküszöbölése vagy csökkentése, a szabálytalanságok megelőzése, illetve feltárása 

érdekében, valamint az ellenőrzött szerv, szervezeti egység működése 

eredményességének növelése és a belső kontrollrendszerek javítása, továbbfejlesztése 

érdekében; 

d) nyilvántartani és nyomon követni a belső ellenőrzési jelentések alapján megtett 

intézkedéseket. 

4. A kizárólagos önkormányzati tulajdonú társaságok működésének, gazdálkodásának 

ellenőrzése stratégiai, illetve éves ellenőrzési terv és egyedi fenntartói döntés alapján. Ezen 

ellenőrzés keretében feladata: 

1. ellenőrizni és értékelni a társaság éves eredményességét; 

2. ellenőrizni és értékelni, hogy érvényesülnek-e a döntésekben a jogszabályok és a 

tulajdonos által meghatározott célok; 

3. ellenőrizni, hogy megtartják-e a pénzügyi előírásokat és szabályokat; 

4. ellenőrizni és értékelni, hogy megfelelő-e az önkormányzati vagyonnal történő 

gazdálkodás gyakorlata; 
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5. ellenőrizni és értékelni önkormányzati támogatás esetén, hogy annak felhasználása 

célszerűen, hatékonyan és eredményesen történik-e; 

6. megállapításokat és ajánlásokat tenni, valamint elemzéseket, értékeléseket készíteni 

a társaság működése eredményességének növelése, továbbfejlesztése érdekében; 

7. ajánlásokat és javaslatokat megfogalmazni a hiányosságok megszüntetése, 

kiküszöbölése érdekében; 

8. nyomon követni az ellenőrzési jelentések alapján megtett intézkedéseket.  

 

5. A többségi önkormányzati tulajdonú társaságok működésének, gazdálkodásának 

ellenőrzése stratégiai, illetve éves ellenőrzési terv és egyedi fenntartói döntés alapján. Ezen 

ellenőrzés keretében feladata: 

a) ellenőrizni és értékelni a társaság éves eredményességét; 

b) ellenőrizni, hogy megtartják-e a pénzügyi előírásokat és szabályokat; 

c) ellenőrizni és értékelni önkormányzati támogatás esetén, hogy annak felhasználása 

célszerűen, hatékonyan és eredményesen történik-e; 

d) megállapításokat és ajánlásokat tenni, valamint elemzéseket, értékeléseket készíteni a 

társaság működése eredményességének növelése, továbbfejlesztése érdekében. 

6. Az Önkormányzat által nyújtott támogatások rendeltetésszerű felhasználásának ellenőrzése 

külön rendelkezések szerint a kedvezményezett szerveknél stratégiai, illetve éves 

ellenőrzési terv és egyedi fenntartói döntés alapján. Ezen ellenőrzés keretében feladata:  

1. ellenőrizni, hogy megtartják-e a pénzügyi előírásokat és szabályokat; 

2. ellenőrizni és értékelni, hogy az önkormányzati támogatás felhasználása célszerűen, 

hatékonyan és eredményesen történik-e; 

3. az esetleges visszafizetési kötelezettség megállapítása. 

7. Belső ellenőrzési feladatkörbe tartozóan tanácsadói tevékenység ellátása. A tanácsadó 

tevékenység keretében ellátható feladatok lehetnek különösen: 

a) vezetők támogatása az egyes megoldási lehetőségek elemzésével, értékelésével, 

vizsgálatával, kockázatának becslésével; 

b) pénzügyi, tárgyi, informatikai és humánerőforrás-kapacitásokkal való ésszerűbb és 

hatékonyabb gazdálkodásra irányuló tanácsadás; 

c) a vezetőség szakértői támogatása a kockázatkezelési és szabálytalanságkezelési 

rendszerek és a teljesítménymenedzsment rendszer kialakításában, folyamatos 

továbbfejlesztésében; 

d) tanácsadás a szervezeti struktúrák racionalizálása, a változásmenedzsment területén; 
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e) konzultáció és tanácsadás a vezetés részére a szervezeti stratégia elkészítésében; 

f) javaslatok megfogalmazása a működés eredményességének növelése és a belső 

kontrollrendszerek javítása, továbbfejlesztése érdekében, valamint a belső 

szabályzatok tartalmát, szerkezetét illetően. 

8. A Klebelsberg Intézményfenntartó Központtal kötött megállapodás alapján a központ 

használatába került önkormányzati vagyon használatának ellenőrzése. 

9. Éves, éves összefoglaló ellenőrzési jelentés készítése a képviselő-testület számára. 

10. Gazdasági, információs, elemző-értékelő és koordinációs teendők ellátása. 

11. Az ellenőrzés alá vont hivatali szervezeti egységekkel, intézményekkel, társaságokkal és 

szervezetekkel való kapcsolattartás. 

12. A hivatalnál belső kontrollrendszer működtetésével kapcsolatosan az irodára háruló 

feladatok ellátása. 

13. Ellátja a Debreceni Agglomeráció Hulladékgazdálkodási Társulás Társulási Tanácsa belső 

ellenőrzési feladatait. * 2/2018. számú együttes polgármesteri és jegyzői utasítással elfogadott rendelkezés; Hatályba lépett: 2018. január 10. 

14. Ellátja a Debrecenben működő települési nemzetiségi önkormányzatok belső ellenőrzési 

feladatait. *7/2018. számú együttes polgármesteri és jegyzői utasítással elfogadott rendelkezés; Hatályba lépett: 2018. május 1. 

 

 

 

 

II. FŐÉPÍTÉSZI IRODA * 14/2016. számú együttes polgármesteri és jegyzői utasítással módosított szöveg; Hatályba lépett: 2016. 

december 1. 
 

A. A Főépítész közvetlen irányítása alá tartozó feladatok 
 

1. A város vizuális arculatának alakításában való közreműködés, az épített és természeti 

környezet esztétikai színvonalának emelése érdekében történő intézkedések és döntések 

meghozatala, illetve előkészítése. 

2. A Főépítészi Iroda urbanisztikai, városfejlesztési, településrendezési feladatainak 

koordinálása. 

3. A Főépítész és a Főépítészi Iroda előterjesztéseinek, szerződéseinek stb. ellenőrzésével 

megbízott jogász szakember munkájának irányítása. 

4. Szakmai kommunikáció a Főkertésszel a főkertészi tevékenység és a településfejlesztési 

koncepció, valamint az egyes szabályozási elemek tervezett változásának összehangolása 

érdekében. 

5. Az Építészeti és Műszaki Tervtanács elnöki teendőinek ellátása. 

6. Műszaki nyilvántartás (Mikrofilm) tevékenységének irányítása. 

7. Együttműködés, kapcsolattartás a Magyar Építész Kamara helyi szervezetével, a Debreceni 

Egyetem Műszaki Karával, részvétel a Megyei Jogú Városok Szövetsége Főépítészi 
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Kollégiumának munkájában.  

8. A szakmai közvélemény esetenkénti tájékoztatása a városképet, a város arculatát és a 

településrendezési elveket érintő elképzelésekkel és döntésekkel kapcsolatban. 

9. Az Önkormányzat által kiírt várostervezési építészeti közterület-alakítási tervpályázatok 

bíráló bizottságában, értékelésében, a kiírás megalkotásában való közreműködés. 

 

B. Irodavezető közvetlen irányítása alá tartozó feladatok 
 

1. Az épített környezet alakításában, a város általános építészeti színvonalának emelésében és 

annak népszerűsítésében való részvétel. 

2. A városi rehabilitációs tevékenység előkészítése és koordinációja keretében a szakmai 

szempontok érvényesítése. 

3. A jelentősebb beruházások és azok területfejlesztési, területrendezési összefüggéseinek 

figyelemmel kísérése, együttműködés a Városépítési Osztállyal és a Vagyonkezelési 

Osztállyal. 

4. Az infrastruktúra és a településhálózat összehangolt fejlesztésére vonatkozó javaslat 

elkészítése. 

5. A település arculatát, szerkezetét befolyásoló gazdasági fejlesztések településrendezési és 

építészeti hatásainak vizsgálata. 

6. A környezetkultúra emelését szolgáló kezdeményezések támogatása. 

7. Ütemszerű és egyedi jellegű jelentések elkészítése a jegyző utasításai alapján. 

8. A városképvédelmi és a várostervezési csoportvezetők munkájának közvetlen irányítása. 

9. A 2014-2020 közötti időszak Terület- és Településfejlesztési Operatív Program 6. 

Fenntartható városfejlesztés prioritásának végrehajtása során szükség szerint kapcsolatot 

tart és együttműködik az EDC Debrecen Város- és Gazdaságfejlesztési Központ Nonprofit 

Kft. munkatársaival.  

 

C. Városképvédelmi Csoport feladatai.  

1. Településképi bejelentési eljárás lefolytatásával kapcsolatos feladatok ellátása: tájékoztatás, 

főépítészi vélemény előkészítése, polgármesteri döntés megküldése, tudomásul vett és 

megtiltott tevékenységek ellenőrzése.  

2. Településképi kötelezési eljárás lefolytatásával kapcsolatos feladatok ellátása: 

határozathozatal, bírság kiszabása, végrehajtás foganatosításában közreműködés 

3. Településképi véleményezési eljárás lefolytatásával kapcsolatos feladatok ellátása: 

tájékoztatás, főépítészi vélemény előkészítése, tervtanácsi vélemény rögzítése, polgármesteri 

vélemény megküldése. 

4. A város bel- és külterületén meglévő és felülvizsgálandó reklámhordozók helyszíni bejárással 

történő ellenőrzése, reklám-berendezésekkel kapcsolatos dokumentumok főépítészi 

véleményezésre történő előkészítése. 

5. Debrecen közterületein kialakítandó vendéglátó-ipari teraszok, pavilonok közterület 

igénybevételével, egyéb közterületi építmények és rendezvények kialakításával kapcsolatos 
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főépítészi véleményezés ügyviteli teendőinek ellátása. 

6. Esetenként a város településrendezési terveinek (településszerkezeti terv, helyi építési 

szabályzat), előkészítése, ennek keretében a véleményezési eljárás (szükség esetén 

egyeztetés) lefolytatása, tájékoztatás és nyilatkozattétel a tervek tartalmáról.  

 

 

D. Várostervezési Csoport 
1. Főépítészi feladatok előkészítésével és végrehajtásával kapcsolatos teendők ellátása. 

2. A város településfejlesztéséhez és területfejlesztéséhez szükséges döntések, koncepciók 

előkészítése. 

3. A város településrendezési terveinek (településszerkezeti terv, helyi építési szabályzat),  

előkészítése, ennek keretében a véleményezési eljárás (szükség esetén egyeztetés) 

lefolytatása, tájékoztatás és nyilatkozattétel a tervek tartalmáról.  

4. A helyi építészeti értékek feltárásának elősegítése, a település-, környezetalakítás és a 

műemlékvédelem szakmai koordinációjában részvétel. 

5. Együttműködés a Műszaki Osztállyal, mint I. fokú építési hatósággal. 

6. A Környezetvédelmi és Városfejlesztési Bizottság üléseivel kapcsolatos teendők ellátása.  

7. Beruházás céljára alkalmas területek minősítésében, kijelölésében való közreműködés. 

8. A város zöldterületének és közlekedési hálózatának fejlesztéséről szóló döntések 

előkészítésében való részvétel. 

9. A települési térkép kiigazítással kapcsolatos önkormányzati vélemény kialakításának 

előkészítése. 

10. Helyi értékvédelmet érdemlő, vagy akként nyilvántartott helyi egyedi vagy helyi területi 

ingatlanok védetté nyilvánítására, illetőleg a védettség megszüntetésére irányuló 

kezdeményezések előkészítése. 

11. A korlátozási kártalanítással kapcsolatos ügyek előkészítése. 

12. Egyes működési engedélyezési, valamint telepengedélyezési eljárásokban szükséges – 

városrendezési szakmai szempontból indokolt - előzetes véleményezési eljárással 

összefüggő feladatok. 

13. Településrendezési tervek készítése az Önkormányzat és a célmegvalósítók között létrejött 

településrendezési- és tervezési szerződés alapján. 

14. Nyilvántartás vezetése a településrendezési- és tervezési szerződésekről és az ezen 

szerződések alapján készült helyi építési szabályzat és szabályozási terv módosításairól. 

15. A városfejlesztési és településpolitikai elképzelések érvényesülését szem előtt tartva – a 

célmegvalósítókkal történő előzetes egyeztetéseket követően – településrendezési 

szerződéstervezetek kidolgozása, és jogi segítséget nyújtás azok értelmezésében. 

16. Azon településrendezési- és tervezési szerződések előkészítése, amelyeknél a tervezési 

feladatokat a Főépítészi Iroda munkatársa látja el. 

17. Telekalakítási, építési ügyekben az ún. nullás kódú területek vonatkozásában a főépítész 

szakmai véleményének előkészítése. 

18. Közműépítési ügyekben a nyomvonal kijelölésével kapcsolatos előzetes véleményezés. 
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19. Építészeti és Műszaki Tervtanács munkájának koordinálása, titkári teendőinek ellátása,  

nyilvántartás vezetése. 

20. Az önkormányzat és az építtető között a helyi parkolási norma biztosítása tárgyában 

megkötésre kerülő megállapodások előkészítése, nyilvántartása és egyéb járulékos 

feladatok ellátása a vonatkozó jegyzői utasítás szerint. 

 

E. Mikrofilm 
1. Műszaki hatósági nyilvántartás és adattár kezelése és működtetése a meglévő mikrofilm 

gyűjtemény és hagyományos papíralapú tervtári dokumentumokon keresztül.  

2. Térképek és közterület listák karbantartása és aktualizálása.  

3. A térinformatikai rendszer (digitális alaptérkép, közmű alaptérkép, egyesített 

közműnyilvántartás) változásvezetése.  

4. Adatszolgáltatás a térképi és műszaki hatósági dokumentumokból a hivatali társosztályok 

és társhatóságok részére, a kutató-elemző munka szakmai segítése. 

5. Ügyfélszolgálat ellátása a térképi és műszaki hatósági dokumentumokból magánszemélyek, 

cégek, intézmények részére. 

 

 

III.  POLGÁRMESTERI KABINETIRODA 
 

A. Az irodavezető közvetlen irányításával ellátott feladatok: 

 

1. A tisztségviselők és önkormányzati tanácsadók operatív munkájának segítése. 

2. A Polgármesteri Kabinetiroda munkájához kapcsolódó szerződések elkészítése, jogi 

szempontból történő ellenőrzése. 

3. A Közgyűlés Ügyrendi Bizottsága elnöke munkájának segítése a polgármester, 

alpolgármesterek, helyi önkormányzati képviselők és a Közgyűlés nem képviselő bizottsági 

tagjai vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének teljesítésével kapcsolatban. 

4. A költségvetési gazdálkodás szabályairól szóló együttes polgármesteri és jegyzői 

utasításban meghatározott, a polgármester által átruházott kötelezettségvállalási jogkör 

gyakorlásához kapcsolódóan a szükséges szerződések előkészítése. 

5. Az Önkormányzat idegenforgalmi feladatainak megvalósításában közreműködés. Ennek 

keretében  

a. a minőségi idegenforgalom fejlesztése,  

b. tanulmányutak és idegenforgalmi napok szervezése, konferencia-, egészség- és 

eseményturizmus fejlődésének elősegítése,  

c. touch info kihelyezése, kiállításokon és work shop-okon való részvétel,  

d. turisztikai kiadványok megjelentetése, hirdetések készítése,  

e. a város idegenforgalmi regionális központ szerepének erősítésében közreműködés, 

aktív idegenforgalmi lobbi munka.  

f. a Turisztikai Desztináció Menedzsment Szervezet (a továbbiakban: TDM) 
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munkájának szakmai felügyelete. 

6. Külügyi kapcsolatok koordinálása, szervezése, ezen belül 

a. a Polgármesteri Hivatal dolgozóinak és a Közgyűlés tagjai hivatalos külföldi 

kiküldetésének szervezése. 

b. testvérvárosi együttműködések koordinálása. 

c. a Polgármesteri Hivatal egyéb nemzetközi kapcsolatainak koordinálása, felügyelete. 

d. a Polgármesteri Hivatalba látogató hivatalos külföldi delegációk, diplomáciai 

testületek képviselői debreceni fogadásának, programjának előkészítése, 

tolmácsolás, protokolláris feladatok ellátása. 

e. hivatalos fordítások és tolmácsolás megszervezése. 

f. az Önkormányzat nemzetközi kapcsolatairól szóló beszámoló ekészítése. 

7. Protokolláris és rendezvényszervezési feladatok ellátása, ennek keretében különösen  

a. a Közgyűlés ünnepi üléseinek, nemzeti ünnepek, koszorúzások szervezése technikai 

és protokolláris szempontból;  

b. Debrecen város karácsonyi díszkivilágításának szervezése, a városban 

megrendezésre kerülő nemzetközi és hazai sportrendezvények, kulturális 

események szervezése protokolláris szempontból;  

c. a bel- és külföldi csoportok programjának szervezése, delegációk fogadása, 

konferenciákon való részvételhez szükséges reprezentációk biztosítása;  

d. Debrecen Város külföldi fesztiválokon való részvételének szervezése. 

8. * 23/2015. számú együttes polgármesteri és jegyzői utasítással elfogadott szöveg; Hatályba lépett: 2016. január 1.  Informatikai feladatok 

ellátása – így az Önkormányzat és a Hivatal működéséhez szükséges hardver és az ezeket 

működtető alapszoftver, továbbá az irodai szoftver, a hálózati eszköz, az internet, a 

vírusvédelem, spamszűrés és az ezeket ellátó eszközök és szoftverek biztosítása, valamint az 

informatikai üzemeltetési feladatok ellátása – tekintetében az alábbi feladatok: 

a.) szakmai javaslatok összeállítása a költségvetés tervezéséhez, 

b.) informatikai témájú előterjesztések készítése, véleményezése, 

c.) informatikai biztonsági feladatok ellátása, ezen belül kiemelten az elektronikus 

információs rendszerek védelméért felelős vezető, az elektronikus információs rendszer 

biztonságáért felelős személy és az elektronikus információs rendszer biztonságával 

összefüggő feladatok ellátásában részt vevő személy feladatainak elvégzése, 

d.) kapcsolattartás informatikai szolgáltatókkal, 

e.) közbeszerzési eljárások szakmai előkészítése, értékelése, 

f.) statisztikai adatszolgáltatások, 

g.) informatikai stratégia készítése és karbantartása, végrehajtásának figyelemmel 

kísérése, 

h.) a hivatali informatikai eszközök és rendszerek üzemeltetésével összefüggő feladatok 

ellenőrzése, meglévő rendszerek fejlesztési igényeinek koordinálása, 

i.) a Hivatal informatikai feladatainak ellátásával megbízott szervezettel, valamint az 

egyéb számítástechnikai, informatikai szolgáltatókkal történő munkakapcsolat 

biztosítása, 
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j.) üzemeltetési, támogatási és rendszerkövetési szerződések előkészítése, a megkötött 

szerződések ellenőrzése és a teljesítésigazoláshoz információ nyújtása, 

k.) kapcsolattartás a külső szállítók és a Hivatal érintett szervezeti egységei között, 

l.) kapcsolattartás a Debreceni Vagyonkezelő Zrt. és tagvállalatai, valamint a Debreceni 

Egyetem informatikáért felelős szakembereivel stratégiai jellegű feladatokban, 

m.) a város internetes portálja szerver-üzemeltetésével összefüggő szakmai feladatok 

ellátása, 

n.) informatikai jellegű beszerzések (számítógépek, szerverek, hálózati aktív eszközök, 

alap és irodai szoftverek, ezekhez kötődő szolgáltatások) előkészítésével kapcsolatok 

feladatok elvégzése (ajánlatkérések, pályáztatások, közbeszerzés), 

o.) szoftver licencek kiválasztása, nyomon követése, 

p.) informatikai Szabályzat készítése, aktualizálása, szabályzatok összehangolása 

(SzMSz, Informatikai, Üzemeltetési, Katasztrófa terv). 

q.) Az elektronikus formában megküldött közzéteendő hivatali adatok publikálása, a 

szakosztályi közzétételi feladatok esetében tanácsadás, központi szakrendszerekhez 

kapcsolódó adminisztratív és informatikai feladatok ellátása (hivatali kapu, 

közpénzpályázat). * 14/2016. számú együttes polgármesteri és jegyzői utasítással elfogadott szöveg; Hatályba lépett: 2016. december 1. 

r.) Informatikai jellegű oktatások megszervezése. * 14/2016. számú együttes polgármesteri és jegyzői utasítással 

elfogadott szöveg; Hatályba lépett: 2016. december 1. 
s.) Képviselői laptop használat biztosítása a szükséges intézkedési javaslatok megtétele, 

elszámolások előkészítése. * 14/2016. számú együttes polgármesteri és jegyzői utasítással elfogadott szöveg; Hatályba lépett: 2016. 

december 1. 
 

9.  Részvétel a tanácsnoki feladatok ellátásában, az ezzel kapcsolatos ügyviteli, testületi, 

koordinációs és kapcsolattartási feladatok ellátása. * 7/2016. számú együttes polgármesteri és jegyzői utasítással elfogadott 

szöveg; Hatályba lépett: 2016. május 1. 
 

* 29/2018. számú együttes polgármesteri és jegyzői utasítással elfogadott rendelkezés; Hatályba lépett: 2019. január 1. 10. Részvétel a Debreceni 

Nemzetközi Repülőtér működésével, fejlesztésével kapcsolatos döntések előkészítésében, így 

Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata képviseletében mindazon feladatok ellátása, 

amelyek a döntések meghozatala érdekében szükségesek, így különösen: 

a.) a Repülőtér működésének napi szinten történő figyelemmel kísérése az AD Kft-vel 

történő rendszeres együttműködés révén, valamint 

b.) kapcsolattartás többek között az Európai Bizottsággal, a Támogatásokat Vizsgáló 

Irodával, valamint az illetékes kormányzati szervekkel. 

 

 

B. Társadalmi-kapcsolatok Csoport 

 

1. Médiával való kapcsolattartás, hírszerkesztői feladatok ellátása, sajtóanyagok készítése, 

ennek keretében folyamatos egyeztetés és kapcsolattartás a Hivatal szervezeti egységeivel, 
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az Önkormányzat tulajdonában lévő gazdasági társaságokkal, alapítványokkal, közhasznú 

szervezetekkel és intézményekkel. 

2. A tisztségviselők, a jegyző, az aljegyző(k), a főosztályvezetők és az osztályvezetők 

sajtónyilatkozatainak koordinálása. * 2/2016. számú együttes polgármesteri és jegyzői utasítással módosított szöveg; Hatályba lépett: 

2016. március 1. 
3. A belső kommunikációs folyamatok vizsgálata, javaslatok kidolgozása. 

4. A Közgyűlés és szervei, a tisztségviselők, a Polgármesteri Hivatal, valamint az 

önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok egységes szemléletű PR-ja kialakításának 

koordinálása, továbbá az alapítványok, közhasznú szervezetek és az intézmények PR-ja 

kialakításában való segítségnyújtás. E tevékenység ellátása keretében 

a. a városi, polgármesteri és hivatali rendezvények koordinációja, irányítása, 

szervezése, promóciójának segítése, szervezése; 

b. szakmai konferenciák szervezése, szakvásárokon, kiállításokon való megjelenés 

formáinak meghatározása, szervezése, koordinálása; 

c. kiadványok összeállítása, szerkesztése és megjelentetése; 

d. a város kulturális, turisztikai, oktatási, logisztikai, pénzügyi, regionális központ 

szerepének erősítése, bemutatása; 

e. szakmai szervezetekkel való kapcsolattartás. 

5. Az Önkormányzat internetes honlapjának kezelése, szerkesztése.  

6. Együttműködés, kapcsolattartás, folyamatos egyeztetés rendezvényekről, szakvásárokról, 

kiállításokról, médiában való megjelenésről, sajtóhírekről, sajtótájékoztatókról, 

kiadványokról a Debreceni Vagyonkezelő Zrt.-vel és tagvállalataival, valamint egyéb, az 

Önkormányzat kizárólagos vagy többségi tulajdonában álló gazdasági társaságokkal, 

továbbá közös pályázatok előkészítése, elkészítése, megvalósításukban való részvétel, a 

város marketing szempontjainak közvetítése.  

7. Az Önkormányzat tevékenységével kapcsolatos vélemények figyelése, mérése 

közvélemény-kutatáson és sajtófigyelésen keresztül. 

8. A TOP 6 operatív programmal kapcsolatos PR tevékenység ellátása, sajtóval való 

kapcsolattartás és társadalmi nyilvánosság biztosításához szükséges feladatok elvégzése.* 

23/2015. számú együttes polgármesteri és jegyzői utasítással elfogadott szöveg; Hatályba lépett: 2016. január 1.  
 

C. Fejlesztéspolitikai Csoport 

 

1. Gazdaságszervezéssel kapcsolatos feladatok 
a. Európai Uniós pályázati lehetőségek feltárása, projektfejlesztés, vagy a projekt 

megvalósításának szervezése, eredményes pályázati projektek teljes körű 

menedzselése, hazai és nemzetközi támogatási források igénylése, a pályázati 

adatbázisban történő nyilvántartása, elszámolása. Az Európai Uniós pénzügyi 

alapok fogadásával kapcsolatos feladatok ellátása.  

b. Kapcsolattartás a 2014-2020-as programozási időszakban megvalósuló projektek 

kapcsán az operatív programok irányító szerveivel, társszervezetekkel. 
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c. Nem önkormányzati szervekkel közös pályázatok előkészítése, elkészítése, 

megvalósításukban való részvétel. 

d. A Hivatal képviselete a regionális és megyei szintű uniós tervelőkészítő 

munkacsoportokban. 

e. Kiemelt és nagyprojektekkel kapcsolatos terv előkészítő és pályázati 

projektmenedzselés.  

f. Közép- és rövidtávú városfejlesztési és kapcsolódó koncepciók, programok 

kezdeményezése, előkészítése, végrehajtásban való részvétel. 

g. Az EDC Nonprofit Kft-vel való kapcsolattartás. A város euro-regionális szerepének 

erősítése, ennek érdekében történő munkavégzés regionális szervezetekben. 

 

2. Gazdaságfejlesztési és térségi kapcsolati feladatok  
a) A helyi kis- és középvállalkozásokkal kapcsolatos gazdaságszervezési feladatok ellátása. 

b) * 22/2015. számú együttes polgármesteri és jegyzői utasítás hatályon kívül helyezte; Hatályba lépett: 2015. november 1. 
c) Befektetés-ösztönző kiadványok megjelentetése. 

d) Szakmai, befektetői konferenciákon való aktív városi részvétel elősegítése. 

e) Együttműködés a Debreceni Egyetemmel, az INNOVA Észak-Alföldi Regionális 

Innovációs Ügynökséggel, a szakmai és gazdasági kamarákkal, szervezetekkel, valamint a 

Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjával való együttműködés. 

f) A leendő üzleti partnerekkel, illetve befektetőkkel folytatandó tárgyalásokra háttéranyagok 

és prezentációk készítése, a tárgyalásokon részvétel, kapcsolattartás a befektetőkkel. 

g) A város gazdasági, ipari, kereskedelmi, szolgáltatási információinak összegyűjtése, 

rendezése. 

h) Az EU finanszírozási programjához kapcsolódó nemzeti programmal összefüggő 

tevékenység ellátása.  

i) Kapcsolattartás a Vagyonkezelő Zrt-vel. 

j) Kapcsolattartás a városban és térségében működő nem önkormányzati tulajdonú gazdasági 

társaságokkal, termelő, kereskedő, szolgáltató cégekkel. 

k) Kapcsolattartás területfejlesztési fórumokkal, közreműködés területfejlesztési, térségi 

feladatok ellátásában. 

 

3.  * 23/2015. számú együttes polgármesteri és jegyzői utasítással elfogadott szöveg; Hatályba lépett: 2016. január 1.  TOP 6. operatív programmal 

kapcsolatos feladatok, ezen belül 

i) monitoring és ellenőrzési tevékenységek ellátása 

j) a Városfejlesztési Főosztály és az EDC Debrecen Nonprofit Kft. tevékenységének 

ellenőrzése, értékelése 

l)  az Irányító Szervezet tagjai egyedi döntéseiről projektenként havi jelentés készítése és az I

 rányító Szervezet elé terjesztése. 
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IV. GAZDÁLKODÁSI FŐOSZTÁLY 

 

A. A főosztályvezető közvetlen irányításával ellátott feladatok: 
1. DMJV Önkormányzata, és a települési nemzetiségi önkormányzatok nevében vállalt 

kötelezettségvállalási dokumentumok pénzügyi ellenjegyzése.  

2. Az önkormányzat következő évre vonatkozó költségvetésének tervezéséhez az 

önkormányzat kötelező és önként vállalt feladatainak áttekintése és egyeztetése a 

polgármesterrel. 

3. Az önkormányzat költségvetési rendelet-tervezetének egyeztetése a polgármesterrel, 

 valamint az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek vezetőivel. 

4. Az Önkormányzat gazdasági programjával kapcsolatos javaslatok összefogása, az erre 

 vonatkozó közgyűlési előterjesztés elkészítése, egyeztetése a polgármesterrel. 

5. A Pénzügyi Bizottság üléseinek megszervezésével és lebonyolításával kapcsolatos teendők 

 koordinálása, irányítása. 

6. Állásfoglalások, vélemények, jogértelmezések készítése a főosztályt érintő ügyekben. 

7. A Gazdálkodási Főosztályhoz tartozó osztályokat érintő ügyekben koordináló, összefogó, 

 ellenőrző feladat ellátása. 

8. Az önkormányzat könyvvizsgálójának megbízásával, munkájának teljesítés igazolásával 

 kapcsolatos feladatok előkészítése, valamint vagyonnyilatkozatával kapcsolatos feladatok 

 ellátása. * 22/2015. számú együttes polgármesteri és jegyzői utasítással elfogadott szöveg; Hatályba lépett: 2015. november 1. 

9. A 2014-2020 közötti időszak Terület- és Településfejlesztési Operatív Program 6. 

Fenntartható városfejlesztés prioritásának végrehajtása során szükség szerint kapcsolatot tart 

és együttműködik az EDC Debrecen Város- és Gazdaságfejlesztési Központ Nonprofit Kft. 

munkatársaival. *2/2016. számú együttes polgármesteri és jegyzői utasítással elfogadott szöveg; Hatályba lépett: 2016. március 1. 

 

B. A Társasági Vagyoni Csoport feladatai  
1. A Csoport feladatkörét érintő kötelezettségvállalások, szerződések nyilvántartása, 

számlázási igény jelentése a Pénzügyi Osztálynak. 

2. Adatszolgáltatás az Önkormányzat vagyonmérlegéhez, éves beszámolójához. 

3. Kapcsolattartás a társosztályokkal, az Önkormányzat intézményeivel, gazdasági 

társaságokkal. 

4. Az Önkormányzat éves költségvetésében jóváhagyott társasági részesedések és 

értékpapírok értékesítéséből és hasznosításából származó tervezett bevétellel kapcsolatos 

feladatok ellátása, a bevételek beszedése. 

5. Az önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társasági részesedésekkel és 

értékpapírokkal kapcsolatos döntések előkészítése és végrehajtása. 

6. Értékpapírok kezelése, kiajánlása. 

7. Közreműködés külső források (kötvénykibocsátás és hitelfelvétel) igénybevételében. 

8. A Csoport feladatkörét érintően az Önkormányzat képviselete bíróságok és más 

hatóságok előtt, peres és peren kívüli eljárásokban. 

9. A rövid- és középtávú vagyongazdálkodási koncepció elkészítésében közreműködés az 
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önkormányzat vállalkozói vagyonát érintően. 

10. Az önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok üzleti tervének, számviteli 

törvény szerinti beszámolójának a döntéshozó elé terjesztése, az üzleti terv 

végrehajtásának figyelemmel kísérése. * 1/2016. számú együttes polgármesteri és jegyzői utasítással módosított szöveg; Hatályba 

lépett: 2016. február 15. 
11. Az önkormányzat, mint tulajdonos képviselete a gazdasági társaságok legfőbb szervének 

ülésein.  

12. A gazdasági társaságokkal kapcsolatos előterjesztések jogi előkészítése, véleményezése 

különös tekintettel a társasági szerződések, alapszabályok, alapító okiratok készítésére, 

módosítására,felügyelőbizottsági ügyrendek jóváhagyására. 

13. Az önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok vezető tisztségviselői, felügyelő 

bizottságának tagjai és könyvvizsgálói vonatkozásában felmerülő vagyonnyilatkozat-

tételi kötelezettség teljesítésével kapcsolatos feladatok ellátása.  

14. A jogszabályi előírások, illetve a társaságok legfőbb szerveinek döntése alapján az 

önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok vezető tisztségviselői 

munkaszerződésével, megbízási szerződésével, valamint az ehhez kapcsolódó egyéb 

munkaügyi intézkedésekkel kapcsolatos feladatok ellátása.  

15. Adatszolgáltatás az Önkormányzat tulajdonában lévő társasági részesedések és 

értékpapírok számítástechnikai és hagyományos nyilvántartásához a Vagyonkezelési 

Osztály felé. A nyomdai úton előállított, és máshol nem őrzött értékpapírok őrzése. * 1/2016. 

számú együttes polgármesteri és jegyzői utasítással módosított szöveg; Hatályba lépett: 2016. február 15. 
16. A tulajdonosi jogok képviselete a gazdasági társaságok köz- és taggyűlésein. 

17. Társasági részesedések és értékpapírok szerzésével kapcsolatos ügyintézés.* 22/2015. számú együttes 

polgármesteri és jegyzői utasítással elfogadott szöveg; Hatályba lépett: 2015. november 1. 
18. Tájékoztatás nyújtása az önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaság 

tevékenységével összefüggő, önkormányzati adósságot keletkeztető ügyletről a költségvetés 

tervezéséhez, és a kincstári adatszolgáltatáshoz a Pénzügyi Osztály felé. * 1/2016. számú együttes 

polgármesteri és jegyzői utasítással elfogadott szöveg; Hatályba lépett: 2016. február 15. 
19. Az önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaság tevékenységéhez kapcsolódó, 

önkormányzati adósságot keletkeztető ügylethez kapcsolódó döntés előkészítése, 

végrehajtása, ennek keretében a Kormány felé a hozzájárulás iránti kérelem benyújtása. * 

1/2016. számú együttes polgármesteri és jegyzői utasítással elfogadott szöveg; Hatályba lépett: 2016. február 15. 
20. A kormányzati szektorba sorolt egyéb szervezetnek minősülő önkormányzati tulajdonú 

gazdasági társaságok adósságot keletkeztető ügyleteinek vállalásához az államháztartásért 

felelős miniszterhez az előzetes hozzájárulás iránti kérelem benyújtása. * 1/2016. számú együttes 

polgármesteri és jegyzői utasítással elfogadott szöveg; Hatályba lépett: 2016. február 15. 
21. A kormányzati szektorba nem sorolt kizárólagos önkormányzati tulajdonban álló 

gazdasági társaság adósságot keletkeztető ügyletének vállalásához az előzetes hozzájárulás 

iránti kérelem benyújtása a Kormány felé. * 1/2016. számú együttes polgármesteri és jegyzői utasítással elfogadott szöveg; Hatályba 

lépett: 2016. február 15. 
22. A kormányzati szektorba sorolt egyéb szervezetnek minősülő önkormányzati tulajdonú 

gazdasági társaságok kötelező adatszolgáltatási kötelezettségének koordinálása. * 1/2016. számú 
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együttes polgármesteri és jegyzői utasítással elfogadott szöveg; Hatályba lépett: 2016. február 15. 

 

1/ Adóügyi Osztály 
 

A. Gépjárműadó Csoport feladatköre * 20/2015. számú együttes polgármesteri és jegyzői utasítással módosított szöveg; Hatályba lépett: 2015. 

október 1. 
1. A gépjármű adóztatáshoz kapcsolódó adatállományok kezelése, feldolgozása, informatikai 

alkalmazása. 

2. A magánfőzéshez kapcsolódó jövedéki adóval kapcsolatos feladatok ellátása 

3. A talajterhelési díj fizetési kötelezettséggel kapcsolatos feladatok ellátása. 

4. A bevallott vagy bejelentett adatváltozások adóügyi kezelése. 

5. Adófizetési kötelezettség megállapítása, közlése, jogerősítése. 

6. A társszervektől kapott adatállományok feldolgozása, az adóhatósági adatbázissal való 

összevetése. 

7. Ellenőrzési eljárás lefolytatása, jegyzőkönyvek elkészítése a csoport feladatkörébe utalt 

adófajták tekintetében. 

8. Adókötelezettség megszüntetése, törlési határozatok kiadása. 

9. Meghatározott adózói körben törzsadatok karbantartása. 

10. A lakosság és gazdálkodó szervezetek tájékoztatása adókötelezettségük teljesítésének 

elősegítése érdekében. 

11. Az osztály informatikai rendjének külön utasítás szerinti biztosítása, az adatvédelemhez 

kapcsolódó feladatok koordinálása. *29/2018. számú együttes polgármesteri és jegyzői utasítással elfogadott rendelkezés; Hatályba lépett: 2019. 

január 1. 
 

B. Vállalkozói Csoport feladatköre 
1. A helyi iparűzési adóval kapcsolatos adóügyi feladatok ellátása.  

2. Termőföld bérbeadásból származó jövedelemadóval kapcsolatos feladatok ellátása. 

3. Idegenforgalmi adóval kapcsolatos feladatok ellátása. 

4. Közcélú (vízgazdálkodási) érdekeltségi hozzájárulás beszedésével kapcsolatos feladatok 

ellátása. 

5. Adókötelezettségek teljesítésének ellenőrzésére irányuló adóigazgatási eljárások lefolytatása a 

csoport feladatkörébe utalt adófajták tekintetében. 

6. Felszámolási-, csőd-, végelszámolási eljárásokkal kapcsolatos ügyintézés, képviselet. 

7. A kapcsolódó ügyféli körben az adózói törzsadatok karbantartása. 

 

C. Könyvelési Csoport feladatköre 
1. Az adónemek feldolgozását végző csoportok által hozott határozatok számviteli – könyvelési 

feldolgozása. 

2. A számlakivonatok folyamatos, naprakész könyvelésének biztosítása, befizetések számfejtése. 

3. Az éves kivetési összesítők (lajstromok), önadózók bevallási lajstromainak és az időszakok 

utáni zárási összesítők elkészítése. 
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4. *29/2018. számú együttes polgármesteri és jegyzői utasítás hatályon kívül helyezte; Hatályba lépett: 2019. január 1. 

5. Pénzintézeti számlakivonatok, utalványok ellenőrzése, átfutó tételek rendezése. 

6. Pénzügyi zárásokat követően a főkönyvi könyvelés felé való adatszolgáltatás. 

7. Az Adóügyi Osztály által kezelt késedelmi pótlék, valamint bírság és végrehajtási 

költségbeszedési számlákról a költségvetési elszámolási számla javára történő utalások 

bonyolítása. 

8. OTP ELECTRA használata külön utasítás szerinti jogosultsággal.  

9. Egyéb bevételek elszámolási számla kezelése. 

10. Az adók módjára kimutatott köztartozások, valamint a jegyző hatáskörébe tartozó 

közigazgatási hatósági eljárásban kiszabott eljárási bírságok és egyéb pénzkövetelések 

előírásával, behajtásával kapcsolatos jegyzői feladatok ellátása a tényleges végrehajtási 

cselekmények kivételével. 

11. Túlfizetések rendezése, visszautalása tárgyú határozatok elkészítése, nyilvántartás vezetése. 

12. Számlaegyenleg-értesítők elkészítése, kiadásának koordinálása. 

13. Behajthatatlanság miatt törölt tételek rendszeres felülvizsgálata, nyilvántartás vezetése.  *29/2018. 

számú együttes polgármesteri és jegyzői utasítással módosított rendelkezés; Hatályba lépett: 2019. január 1. 
14. Adatszolgáltatási kötelezettség teljesítése a MÁK felé. 

15. Adóigazolások, vagyoni igazolások kiadása, környezettanulmányok készítése. 

16. A lakosság évenkénti tájékoztatása a beszedett adók összegéről a költségvetési beszámoló 

részeként. 

17.Adótartozásokra vonatkozó fizetési kedvezmény iránti és méltányossági kérelmek 

ügyintézése. 

   18. Mezőőri járulék megállapításával kapcsolatos feladatok ellátása. *15/2015. számú együttes polgármesteri és jegyzői 

        utasítással elfogadott szöveg; Hatályba lépett: 2015. április 1. 
19. A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb 

intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 44. § (7) 

bekezdés j) pontja szerinti hatósági bizonyítvány kiállításával kapcsolatos feladatok ellátása. 
*14/2017. számú együttes polgármesteri és jegyzői  utasítással elfogadott rendelkezés; Hatályba lépett: 2017. május 1. 

 

D. Behajtási Csoport feladatköre 
1. Adótartozások és adók módjára behajtandó köztartozások, valamint a jegyző és a polgármester 

hatáskörébe tartozó közigazgatási hatósági eljárásban kiszabott eljárási bírságok és egyéb 

pénzkövetelések behajtásával kapcsolatos előkészítő feladatok ellátása. * 22/2015. számú együttes polgármesteri és 

jegyzői utasítással módosított szöveg; Hatályba lépett: 2015. november 1. 
2. Behajtási intézkedések megtétele (felhívás, idézés, számlaegyeztetés, adatszerzés, 

társhatóságok megkeresése stb). * 14/2016. számú együttes polgármesteri és jegyzői utasítással módosított szöveg; Hatályba lépett: 2016. december 1. 

3. Letiltások, azonnali beszedési megbízások (inkasszók) kiadása. 

4. Ingóvégrehajtás elrendelése, foganatosítása az adóhátralékos tételek és a behajtásra kimutatott 

köztartozások esetében. 

5. Ingatlan-végrehajtás a jogszabály szerinti feltételek esetén. 

6. Jogszabályi feltételek fennállása esetén behajthatatlanság miatti törlések elrendelése. 

7. Elévülésnek kitett tételek figyelemmel kísérése, elévült tételek törlése. 
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8.A jegyző hatáskörébe utalt forgalmi értékelési adó- és értékbizonyítvány kiadási feladat 

ellátása. 

 

E. Építményadó Csoport feladatköre  * 20/2015. számú együttes polgármesteri és jegyzői utasítással elfogadott szöveg; Hatályba lépett: 2015. 

október 1. 
1. Az építmények adóztatáshoz kapcsolódó adatállományok kezelése, feldolgozása, informatikai 

alkalmazása. 

2. A bevallott vagy bejelentett adatváltozások adóügyi kezelése. 

3. Adófizetési kötelezettség megállapítása, közlése, jogerősítése. 

4. A társszervektől kapott adatállományok feldolgozása, az adóhatósági adatbázissal való 

összevetése. 

5. Ellenőrzési eljárás lefolytatása, jegyzőkönyvek elkészítése a csoport feladatkörébe utalt 

adófajták tekintetében. 

6. Adókötelezettség megszüntetése, törlési határozatok kiadása. 

7. Meghatározott adózói körben törzsadatok karbantartása. 

8. A lakosság és gazdálkodó szervezetek tájékoztatása adókötelezettségük teljesítésének 

elősegítése érdekében. 

 

2./ Hivatalgazdálkodási Osztály 

 

A. Az osztályvezető közvetlen irányítása alá tartozó feladatok: * 14/2016. számú együttes polgármesteri és jegyzői 

utasítással módosított szöveg; Hatályba lépett: 2016. december 1. 
1. Köztisztviselői, illetve munkavállalói juttatásokkal kapcsolatos teendők ellátása, a 

cafeteria keretében adott juttatások lehívása a Hivatal által megkötött szerződések 

alapján. *4/2019. számú együttes polgármesteri és jegyzői utasítással módosított rendelkezés; Hatályba lépett: 2019. február 1. 

 

2. Az Önkormányzat, a Hivatal, a nemzetiségi önkormányzatok, valamint a Debreceni 

Agglomeráció Hulladékgazdálkodási Társulás intézményi kifizetéseinek számfejtése. 
*4/2019. számú együttes polgármesteri és jegyzői utasítással módosított rendelkezés; Hatályba lépett: 2019. február 1. 

 

3. A havi bérfeladások elkészítése a Magyar Államkincstár Hajdú-Bihar Megyei 

Igazgatósága (továbbiakban: MÁK) könyvelési adatai, és az intézményi számfejtés 

adatai alapján az Önkormányzat, a nemzetiségi önkormányzatok és a Debreceni 

Agglomeráció Hulladékgazdálkodási Társulás bérfelhasználásáról a Pénzügyi Osztály, 

valamint a Hivatal bérfelhasználásáról a Hivatalgazdálkodási Osztály főkönyvi 

könyvelője részére. *4/2019. számú együttes polgármesteri és jegyzői utasítással módosított rendelkezés; Hatályba lépett: 2019. február 1. 

 

4. A éves összevont igazolás (M 30) kiadása az éves jövedelemről és a levont járulékokról 

a köztisztviselőknek, közszolgálati ügykezelőknek, munkavállalóknak, választott 

tisztségviselőknek és minden egyéb érintett magánszemélynek, akik részére a Hivatal, 

az Önkormányzat, a nemzetiségi önkormányzatok és a Debreceni Agglomeráció 
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Hulladékgazdálkodási Társulás törzsszámára a MÁK vagy a Hivatalgazdálkodási 

Osztály részéről számfejtés történt. Jövedelem igazolások kiadása a köztisztviselők, 

közszolgálati ügykezelők, munkavállalók, a polgármester, alpolgármesterek, a 

képviselők, valamint a bizottságok nem képviselő tagjai részére. *4/2019. számú együttes polgármesteri és 

jegyzői utasítással módosított rendelkezés; Hatályba lépett: 2019. február 1. 

5. A szervezeti egységek által továbbított betegszabadságot, illetményre nem jogosító 

távolléteket igazoló dokumentumok alapján a köztisztviselők, munkavállalók, 

polgármester, alpolgármesterek munkából való távollétének rögzítése a KIRA 

Illetményszámfejtő rendszerben a MÁK részére, amely a havi bérszámfejtés alapja. 

6. Változó bérek feladása a MÁK felé. 

7. Adatszolgáltatás a köztisztviselők és munkavállalók munkaviszonyáról és jövedelméről 

a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Nyugdíjbiztosítási Igazgatósága felé. 

8. A köztisztviselők és munkavállalók baleset biztosításával kapcsolatos ügyintézés.  

9. A kötelezettségvállalási dokumentumok pénzügyi ellenjegyzése a jogszabályi előírások 

figyelembevételével. 

10. * 4/2019. számú együttes polgármesteri és jegyzői utasítás hatályon kívül helyezte; Hatályba lépett: 2019. február  1. 

 

B. Pénzügyi és számviteli feladatok ellátása: 

1. A Polgármesteri Hivatal elemi költségvetése tervezési munkáinak összefogása az éves 

költségvetési javaslat összeállításához a Pénzügyi Osztály útmutatása alapján. Az elemi 

költségvetés elkészítése és továbbítása a MÁK felé.  

2. Az elfogadott éves költségvetés végrehajtása érdekében az előirányzatok figyelése, saját 

hatáskörű előirányzat módosítások előkészítése, átvezetése, az előirányzatok teljesítésével 

kapcsolatos feladatok végrehajtása (pénzügyi ellenjegyzési, utalványozási, érvényesítési 

feladatok meghatározott szabályzat szerinti végrehajtása).  

3. A Hivatal gazdálkodásáról, az éves költségvetés végrehajtásáról szóló szöveges beszámoló 

elkészítése. 

4. Központi finanszírozású szociális ellátások havi visszaigénylésének előkészítése, 

továbbítása a Pénzügyi Osztályra.  

5. Havi pénzforgalmi információs jelentések továbbítása a Pénzügyi Osztályra és a MÁK felé. 

6. A Hivatal tárgyévi költségvetést terhelő, valamint az azt követő költségvetési éveket terhelő 

kötelezettség-vállalásainak nyilvántartása. 

7. A tárgyévi bevételi és kiadási előirányzatok teljesítésének nyilvántartása. A rendelkezésre 

álló szabad előirányzat és a kötelezettséggel terhelt előirányzatok részletes nyilvántartása. 
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8. Az előirányzatok, a kötelezettségvállalások és a teljesítési adatok havi egyeztetése a 

szakmai előkészítést végző osztályokkal, valamint a könyvelési adatokkal. 

9. A Hivatal saját bevételei alakulásának folyamatos figyelemmel kísérése, szükség esetén 

intézkedések megtétele vagy annak kezdeményezése. Bevételi számlák kiállítása a 

társosztályok számlakezdeményezője alapján. 

10. A költségvetési könyvvezetés keretében a bevételi és kiadási előirányzatok alakulására, a 

követelések, kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek, valamint ezek 

teljesítésére kiható gazdasági eseményekről a valóságnak megfelelő, folyamatos, zárt 

rendszerű, áttekinthető nyilvántartás vezetése és a költségvetési év végével azok lezárása. 

11. A pénzügyi számvitel keretében a vagyoni helyzet és az eredményszemléletű bevételek, 

költségek, ráfordítások alakulásának könyvelése, a zárszámadás kiegészítő információit 

alátámasztó mérleg, eredménykimutatás, a költségekről és a megtérült költségekről szóló 

kimutatás, valamint a kiegészítő melléklet elkészítése. 

12. A házipénztár kezelése és az ezzel kapcsolatos készpénz-gazdálkodási és nyilvántartási 

feladatok ellátása.  

13. Elszámolási és beszámolási kötelezettség teljesítése az Nemzeti Adó-és Vámhivatal felé. Az 

általános forgalmi adóval, cégautóadóval, rehabilitációs hozzájárulással kapcsolatos 

adókötelezettségek ellátása. Az adóalanyiságból adódó feladatok ellátása. 

14. Az év végi beszámoló összeállítása, a kötelezettségvállalással terhelt költségvetési 

maradvány megállapítása. 

15. A mérlegben kimutatott eszközök és források értékének leltárral történő alátámasztása. 

16. Beszámolási és adatszolgáltatási kötelezettségek (negyedéves mérlegjelentés, havi 

pénzforgalmi információs jelentések, éves beszámoló) teljesítése, és az azok alátámasztását 

szolgáló részletező nyilvántartások vezetése az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. 

(I.11.) Kormányrendelet előírásainak megfelelően.  

17. A kötelezettségek pénzügyi teljesítésének technikai lebonyolítása az OTP Elektra 

terminálon keresztül. 

18. A számviteli és pénzügyi feladatokkal kapcsolatos jogszabályban előírt szabályzatok 

elkészítése. 

 

3./Közbeszerzési Osztály 

 

1. Közbeszerzési eljárások teljes körű adminisztrációja (ajánlati felhívás előkészítése, 

megjelentetése, dokumentáció elkészítése, borítékbontás és elbírálás előkészítése, 

jegyzőkönyvek  elkészítése, ajánlattevőkkel való kapcsolattartás, az eljárás eredményéről 

szóló összegezés előkészítése, megjelentetése, mellékletek elkészítése, postázása, esetleg 
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jogorvoslati eljárás lefolytatása) a műszaki dokumentációk, tenderek összeállításának 

kivételével. 

2. A közbeszerzési eljárásokhoz kapcsolódó közzétételi feladatok ellátása. 

3. Az osztály feladatkörét érintő közbeszerzési eljárások esetében az Európai Unió 

közbeszerzési eljárási menetrendjének alkalmazása. 

4. Az osztály feladatkörét érintő közbeszerzésekkel összefüggő jogi, törvényességi feladatok 

 ellátása. 

5. Közbeszerzési terv elkészítése, javaslattétel a módosításra. 

6. A közbeszerzési eljárások alapján megkötött szerződésekről nyilvántartás vezetése. 

7. Az osztály feladatkörét érintően meghatározott közbeszerzésekkel kapcsolatos határidők 

 nyilvántartása. 

8. A vezető tisztségviselők folyamatos tájékoztatása a támogatási szerződések keretében meg

 valósuló közbeszerzésekről. 

9. A Debreceni Agglomeráció Hulladékgazdálkodási Társulás közbeszerzési eljárás alá tartozó 

beszerzéseinek előkészítése, a közbeszerzési eljárás lefolytatása. * 2/2018. számú együttes polgármesteri és jegyzői 

utasítással elfogadott rendelkezés; Hatályba lépett: 2018. január 10. 

 

4./ Pénzügyi Osztály  

 

A.  Az osztályvezető közvetlen irányítása alá tartozó feladatok 
 

1. A Gazdálkodási Főosztály vezetőjének akadályoztatása vagy távolléte esetén, DMJV 

Önkormányzata, valamint a települési nemzetiségi önkormányzatok nevében vállalt 

kötelezettségvállalási dokumentumok pénzügyi ellenjegyzése. 

2. Az európai uniós és a hazai központi költségvetésből az önkormányzat számára 

folyósítandó támogatások elnyerésére kiírt pályázatok előkészítésében pénzügyi 

szempontból való közreműködés. 

3. Az elnyert pályázatok nyilvántartása, a támogatási megállapodások megkötésének 

előkészítése, azok teljesülésének figyelemmel kísérése.  

4. Az Önkormányzat költségvetési előirányzatának módosítására vonatkozó feladatra jelzés a 

Költségvetési Csoport felé, folyamatos egyeztetés a Pénzügyi-számviteli Csoporttal a 

beérkezett előlegek, illetve a felhasználások kezeléséről. 

5. Az Önkormányzat pályázati pénzeszközeinek teljes körű összefogása.  

6. Bevételi számlák kiállítása, a bevétellel érintett osztályok számlakezdeményezője alapján. 

A  Debreceni Közterület Felügyelet által kiállított számlák nyilvántartása a BEVANAL 

programban. * 22/2015. számú együttes polgármesteri és jegyzői utasítással módosított szöveg; Hatályba lépett: 2015. november 1. 

7. A házipénztár kezelése és az ezzel kapcsolatos készpénz-gazdálkodási és nyilvántartási 

feladatok  ellátása. * 22/2015. számú együttes polgármesteri és jegyzői utasítással módosított szöveg; Hatályba lépett: 2015. november 1. 
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8. Az általános forgalmi adóval kapcsolatos adókötelezettségek ellátása. Az adóalanyiságból 

adódó feladatok ellátása. 

9. A kötelezettségek pénzügyi teljesítésének technikai lebonyolítása (terminál). 
10. A Debreceni Intézményműködtető Központ szakmai irányítása. *8/2019. számú együttes polgármesteri és jegyzői 

utasítással elfogadott rendelkezés; Hatályba lép: 2019. június 30. 

 

B. Költségvetési Csoport feladatai 
1. Az önkormányzat mindenkori költségvetési rendeletében szereplő bevételi előirányzatok és a 

központi kezelésű feladatok kiadási előirányzataival összefüggő tervezési munkák 

összefogása, az önkormányzat költségvetési rendelet-tervezetének összeállítása érdekében. 

Ennek során az általános és kötelezően érvényesítendő tervezési követelmények és 

módszertani előírások meghatározása és alkalmazása. 

2. Az önkormányzat költségvetési rendelet-tervezet közgyűlési előterjesztésének (indokolás, 

rendelet-tervezet normaszövege, bevételi és kiadási táblázatok) önkormányzati szintű 

összefogása, tervezési munkák koordinálása. 

3. Az önkormányzat elfogadott éves költségvetésének végrehajtása érdekében: 

a) az előirányzatok szükséges módosításának vagy átcsoportosításának kezdeményezése é 

szakmai előkészítése; 

b) a rendelkezésre álló szabad előirányzat és a kötelezettséggel terhelt előirányzatok 

részletes nyilvántartása; 

c) az önkormányzat által a tárgyévi költségvetést terhelő, valamint az azt követő 

költségvetési éveket terhelő kötelezettség-vállalások nyilvántartása; 

d) a tárgyévi bevételi és kiadási előirányzatok teljesítésének nyilvántartása; 

e) az a)-d) pontban foglaltak legalább havi szintű egyeztetése a Pénzügyi-számviteli 

Csoport által nyilvántartott könyvelési adatokkal és a kötelezettség-vállalások szakmai 

előkészítését végző osztályokkal, főosztályokkal; 

3.  önkormányzat költségvetési gazdálkodásával kapcsolatos érvényesítési feladatok ellátása 

(a dolgozók nevére kiállított külön írásbeli felhatalmazás alapján), az „érvényesítő és 

utalványozó lap” érvényesítésre vonatkozó részének kitöltése. 

4. Előirányzat módosítás vagy átcsoportosítás esetén a polgármesteri határozat-tervezetek 

elkészítése, és a soron következő költségvetési rendelet-módosítás során a tárgyévi 

költségvetési rendeleten történő átvezetése, az ezzel kapcsolatos közgyűlési előterjesztés 

összeállítása. Amennyiben az előirányzat átcsoportosítását vagy módosítását polgármesteri 

átruházott hatáskörben nem lehet végrehajtani, akkor összeállítja az ezzel kapcsolatos 

költségvetési rendelet módosításáról szóló közgyűlési előterjesztést. 

5. Az önkormányzat éves gazdálkodásról szóló beszámoló (zárszámadási rendelet-tervezet) 

elkészítésében való részvétel az önkormányzat bevételi előirányzatai, valamint a központi 

kezelésű feladatok között megtervezett kiadási előirányzatok tekintetében. 

6. Az önkormányzat központi kezelésű feladatai között megtervezett kiadási előirányzatok 

előző évi  költségvetési maradványának felmérése, egyeztetése és részletes kimutatása. 
* 22/2015. számú együttes polgármesteri és jegyzői utasítással módosított szöveg; Hatályba lépett: 2015. november 1. 
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7. A települési nemzetiségi önkormányzatok költségvetési gazdálkodásával kapcsolatos 

együttműködési megállapodás szerinti költségvetési feladatok ellátása, ezen belül 

különösen: a települési nemzetiségi önkormányzatok költségvetési határozataiban 

megtervezett előirányzatok nyilvántartása, valamint a tárgyévi költségvetésük terhére 

vállalt kötelezettség-vállalások és azok teljesítési adatainak nyilvántartása, érvényesítési 

feladatok ellátása (az ügyintéző nevére kiállított külön írásbeli felhatalmazás alapján), 

valamint számszaki adatszolgáltatás a Szervezési Osztály részére a települési nemzetiségi 

önkormányzatok költségvetési határozat-tervezeteinek, valamint az éves beszámoló 

határozat-tervezeteinek összeállításához. Az önkormányzat mindenkori költségvetési 

rendeletével elfogadott, a települési nemzetiségi önkormányzatok részére megállapított 

önkormányzati saját forrású működési támogatással kapcsolatos elszámoltatási feladatok 

ellátása, valamint a települési nemzetiségi önkormányzatokat megillető állami támogatások 

költségvetési szempontú kezelése, nyilvántartása, továbbá a nemzetiségi önkormányzatok 

könyvvezetési kötelezettségének ellátása a Pénzügyi-számviteli Csoport vezetőjének 

szakmai ellenőrzése mellett. * 22/2015. számú együttes polgármesteri és jegyzői utasítással módosított szöveg; Hatályba lépett: 2015. november 

1. 
8. Az adósságszolgálattal kapcsolatos feladatok ellátása során kapcsolattartás az 

önkormányzattal szerződéses jogviszonyban álló hitelintézetekkel. 

9. A Közgyűlés által a költségvetési rendeletben meghatározott hitelfelvétel és 

kötvénykibocsátás szakmai előkészítése. 

10. Részben vagy teljesen központi finanszírozású szociális ellátások havi igénylése, 

egyeztetése a Szociális Osztállyal. 

11. Társadalombiztosítás köteles juttatások havi jelentése. 

12. Közreműködés a közfoglalkoztatási pályázatokkal kapcsolatos pénzügyi elszámolások 

elvégzésében. 

13. Az Önkormányzat tulajdonába került lakóépületek értékesítéséből származó bevételek 

előirányzatának és annak felhasználásának kezelése. 

14. Az önkormányzat költségvetési gazdálkodásának szabályairól; a pénzbeli támogatások 

rendjéről; valamint a lakásalap nyilvántartásával, elszámolásával és adatszolgáltatással 

kapcsolatos feladatokról szóló belső utasítások hatályos jogszabályoknak megfelelő 

módosításának szakmai előkészítése. 

15. Az önkormányzat költségvetési gazdálkodásának szabályairól szóló belső utasítás hatályos 

jogszabályoknak megfelelő módosításának szakmai előkészítése. * 14/2016. számú együttes polgármesteri és 

jegyzői utasítással módosított szöveg; Hatályba lépett: 2016. december 1. 

16. A Debreceni Agglomeráció Hulladékgazdálkodási Társulás költségvetési gazdálkodásával 

kapcsolatos feladatok ellátása. * 2/2018. számú együttes polgármesteri és jegyzői utasítással elfogadott rendelkezés; Hatályba lépett: 2018. 

január 10. 
 

 

C. Intézménygazdálkodási Csoport feladatai 
1. Az önkormányzat mindenkori költségvetési rendeletében szereplő költségvetési szervekhez 
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kapcsolódó bevételi és kiadási előirányzataival, valamint az állami támogatásokhoz 

kapcsolódó bevételek előirányzataival összefüggő tervezési munkák összefogása, az 

önkormányzat költségvetési rendelet-tervezetének összeállítása érdekében. Ennek során az 

általános és kötelezően érvényesítendő tervezési követelmények és módszertani előírások 

meghatározása. 

2. Az önkormányzat költségvetési rendelet-tervezetének összeállítása során az önkormányzat 

irányítása alá tartozó költségvetési szerveket érintő tervezési munkák koordinálása és 

intézményi szintű összefogása, az erről szóló közgyűlési előterjesztés elkészítése 

(indokolás, létszám, bevételi és kiadási táblázatok). * 22/2015. számú együttes polgármesteri és jegyzői utasítással módosított 

szöveg; Hatályba lépett: 2015. november 1. 
3. Az intézményi elfogadott költségvetés MÁK felé történő feldolgozásának ellenőrzése, 

kezelése. * 14/2016. számú együttes polgármesteri és jegyzői utasítással módosított szöveg; Hatályba lépett: 2016. december 1. 

4. Az önkormányzat elfogadott éves költségvetésének végrehajtása érdekében, az 

intézményekkel, valamint az állami támogatásokkal összefüggésben: 

a) az előirányzatok szükséges módosításának vagy átcsoportosításának kezdeményezése 

és szakmai előkészítése; 

b) a költségvetési szervek saját hatáskörű előirányzat-módosítási, átcsoportosítási 

kérelmek véleményezése, döntésre való előkészítése, nyilvántartása; 

c) az elfogadott keretszámok alapján az intézményfinanszírozás ütemezése, folyósítása, 

könyvelése és nyilvántartása; 

d) az intézményi előirányzatok nyilvántartása; 

e) az intézményfinanszírozás havi szintű egyeztetése a Pénzügyi-számviteli Csoport által 

nyilvántartott könyvelési adatokkal, valamint az intézményekkel; 

f) az intézmények gazdálkodásával kapcsolatos érvényesítési feladatok ellátása (a 

dolgozók nevére kiállított külön írásbeli felhatalmazás alapján), az érvényesítő és 

utalványozó lap” érvényesítésre vonatkozó részének kitöltése. 

5. Előirányzat módosítás vagy átcsoportosítás esetén a polgármesteri határozat-tervezek 

elkészítése, nyilvántartása és a soron következő költségvetési rendelet-módosítás során a 

tárgyévi költségvetési rendelet intézményekre vonatkozó táblázatain történő átvezetése, és 

az ezzel kapcsolatos közgyűlési előterjesztés összeállítása. Amennyiben az előirányzat 

átcsoportosítását vagy módosítását polgármesteri átruházott hatáskörben nem lehet 

végrehajtani, akkor összeállítja az ezzel kapcsolatos költségvetési rendelet módosításáról 

szóló közgyűlési előterjesztést. 

6. Az intézmények havi információs jelentésének, adatszolgáltatásának, időközi költségvetési 

jelentésének és mérlegjelentésének KGR-K11 rendszerben történő feldolgozása, ellenőrzése 

a szükséges egyeztetések elvégzése. 

7. Az intézményi gazdálkodás helyzetéről szóló éves beszámoló elkészítése, KGR-K11 

rendszerben történő feldolgozása, ellenőrzése és összesítése. * 14/2016. számú együttes polgármesteri és jegyzői 

utasítással módosított szöveg; Hatályba lépett: 2016. december 1. 
8. Az önkormányzat éves gazdálkodásról szóló beszámoló (zárszámadási rendelet-tervezet) 

elkészítésében való részvétel a bevételek közötti állami támogatások előirányzatai, valamint 
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a költségvetési szervek bevételi, kiadási előirányzatai tekintetében, összhangban a KGR-

K11-es rendszerben lévő anyaggal. 

9. Az intézmények előző évi költségvetési maradványának felmérése, egyeztetése és részletes 

kimutatása. * 22/2015. számú együttes polgármesteri és jegyzői utasítással módosított szöveg; Hatályba lépett: 2015. november 1. 

10. Az állami hozzájárulások igénylésének összeállítása, intézményi adatok felmérése, 

összesítése, valamint az állami támogatások felhasználásával történő elszámolás 

elkészítése.  

11. A Debreceni Intézményműködtető Központ alapításával, gazdasági átalakításával, 

gazdasági átszervezésével, megszüntetésével, alapító okiratának módosításával, szervezeti 

és működési szabályzatának jóváhagyásra való előkészítésével kapcsolatos feladatok 

ellátása, az önkormányzati intézmények alapításával, gazdasági átalakításával, gazdasági 

átszervezésével, megszüntetésével, működtetésével kapcsolatos pénzügyi feladatok 

ellátása. *8/2019. számú együttes polgármesteri és jegyzői utasítással módosított rendelkezés; Hatályba lép: 2019. június 30. 

12. A költségvetési szervek gazdálkodási jogkörének és az előirányzatok feletti rendelkezési 

jogosultság besorolásának előkészítése.  

13. Egyeztetés a Humán Főosztállyal a költségvetési szerv gazdasági vezetőjének 

kinevezésével vagy megbízásával, felmentésével vagy megbízásának visszavonásával 

kapcsolatos, az irányító szerv vezetőjének hatáskörébe tartozó, a Humán Főosztály által 

előkészített intézkedésekkel kapcsolatban. *8/2019. számú együttes polgármesteri és jegyzői utasítással módosított rendelkezés; 

Hatályba lép: 2019. június 30. 
14. Az intézményeket érintő közgyűlési döntések költségvetési rendeleten történő 

átvezetésének előkészítése a megadott határidőkre, különös tekintettel a létszámmozgásra. 

15. Az Áht.-ban előírt időpontokra a helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati 

feladatainak (állami) támogatása többletigényének, illetve lemondásának előkészítése, az 

évközi többlettámogatások kezelése. 

16.  Az intézményi pályázatok önrész, illetve pénzügyi szempontból történő előzetes 

véleményezése és nyilvántartása. 

17. A helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai év közbeni folyamatos igénylése a 

szakosztályok együttműködésével, majd az elnyert támogatások alapján előirányzat 

módosítás előkészítése. A szakosztályokkal együttműködve a pályázatoknak, illetve az 

elszámolásoknak a rögzítése, és nyomon követése. 

18. Az önkormányzati előirányzat-gazdasági modulban (önegm rendszer), valamint az 

önkormányzati információs rendszerben (ebr42) felmérések, pályázatok rögzítése, nyomon 

követése. 

 

D. Pénzügyi-számviteli Csoport feladatai 
1. Az önkormányzat saját bevételei alakulásának folyamatos figyelemmel kísérése, szükség 

esetén intézkedések megtétele vagy kezdeményezése. * 22/2015. számú együttes polgármesteri és jegyzői utasítással 

módosított szöveg; Hatályba lépett: 2015. november 1. 
2. * 22/2015. számú együttes polgármesteri és jegyzői utasítás hatályon kívül helyezte; Hatályba lépett: 2015. november 1. 

3. A Közgyűlés által meghatározott hitelfelvétel és kötvénykibocsátás számviteli, pénzügyi 
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nyilvántartása, kezelése. 

4. Az első lakáshoz jutó fiatalok támogatásának és törlesztéseinek nyilvántartása. 

5. Elszámolási kötelezettség teljesítése a Nemzeti Adó- Vámhivatal felé. 

6. Az Önkormányzat tulajdonába került lakóépületek értékesítéséből származó bevételek-

kiadások számviteli elkülönített kezelése. 

7. A közalkalmazottak és köztisztviselők lakásvásárlási, lakás-felújítási támogatásával 

kapcsolatos számviteli feladatok ellátása. 

8. A számviteli rendben előírt és a Pénzügyi Osztály feladatkörébe tartozó analitikus 

nyilvántartások vezetése és egyeztetése, ideértve a pályázatok analitikus előírt 

nyilvántartását is. 

9. Az európai uniós és a hazai központi költségvetésből az önkormányzat számára folyósított 

támogatások analitikus nyilvántartása, számviteli és pénzügyi kezelése. 

10. A Költségvetési Csoport ügyintézője által ellátott nemzetiségi önkormányzatok 

könyvvezetési  kötelezettsége teljesítésének szakmai ellenőrzése. * 22/2015. számú együttes 

polgármesteri és jegyzői utasítással módosított szöveg; Hatályba lépett: 2015. november 1. 
11. A víziközmű érdekeltségi hozzájáruláshoz kapcsolódó pénzügyi és számviteli feladatok 

ellátása. 

12. A költségvetési számvitel keretében a költségvetési jelentés, a maradvány kimutatás, az 

önkormányzati alrendszer sajátos gazdálkodásához kapcsolódó elszámolások elkészítése, 

valamint adatszolgáltatás készítése a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott 

tisztségviselők összetételéről. A költségvetési könyvvezetés keretében a bevételi és kiadási 

előirányzatok alakulására, a követelések, kötelezettségvállalások, más fizetési 

kötelezettségek, valamint ezek teljesítésére kiható gazdasági eseményekről a valóságnak 

megfelelő, folyamatos, zárt rendszerű, áttekinthető nyilvántartás vezetése és a költségvetési 

év végével azok lezárása. 

13. A pénzügyi számvitel keretében a vagyoni helyzet és az eredményszemléletű bevételek, 

költségek, ráfordítások alakulásának, a zárszámadás kiegészítő információit alátámasztó 

mérleg, eredménykimutatás, a költségekről és a megtérült költségekről szóló kimutatás, 

valamint a kiegészítő melléklet elkészítése. 

14. A mérlegben kimutatott eszközök és források értékét alátámasztó leltárak elkészítésével 

kapcsolatban a szükséges intézkedések megtétele. 

15. A pénzügyi könyvvezetés keretében a tevékenység során előforduló, az eszközökre és 

forrásokra, azok változására és az eredmény alakulására ható gazdasági eseményekről a 

valóságnak megfelelő, folyamatos, zárt rendszerű, áttekinthető nyilvántartást vezetése és a 

költségvetési év végével annak lezárása. 

16. A költségvetési és pénzügyi számvitel alkalmazásával kapcsolatos sajátos szabályok, 

előírások, módszerek számviteli politikában történő rögzítése 

17. A számviteli politika keretében elkészítendő pénzügyi – számviteli szabályzatok, valamint 

a belső utasítások elkészítése. 

18. Az egységes számlakeret alapján számlarend készítése. 

19. Az Áhsz.-ben meghatározott adatszolgáltatási kötelezettségek alátámasztásáról részletező 
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nyilvántartások vezetése, vagy gondoskodik azok elkészítéséről. 

20. Nyitó rendező tételek tekintetében a bevételi és kiadási előirányzatok nyilvántartási 

számlái megnyitásának elvégzése az elemi költségvetés jóváhagyását követően; a 

könyvviteli számlák megnyitása a nyitómérleg számla könyvviteli számlával szemben; a 

mérleg szerinti eredmény könyvviteli számla átvezetése a felhalmozott eredmény 

könyvviteli számlára; az előző évi maradvány bevételként történő nyilvántartásba vétele; az 

időbeli elhatárolások visszavezetése és a költségvetési évben esedékes és költségvetési évet 

követően esedékes követelések, kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek 

közötti átvezetések a nyilvántartási és a könyvviteli számlákon egyaránt. 

21. A könyvviteli zárlat során a folyamatos könyvelés teljessé tétele érdekében szükséges 

kiegészítő, helyesbítő, egyeztető, összesítő könyvelési munkák elvégzése, a könyvviteli, 

valamint a költségvetési könyvvitel során vezetett nyilvántartási számlák lezárása és a 

főkönyvi kivonat elkészítése. 

22. A havi könyvviteli zárlat keretében a költségvetési számvitel nyilvántartási számláin 

rögzített követelések, kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek egyeztetése a 

részletező nyilvántartásokkal; a nyilvántartási számlákon rögzített gazdasági események 

összesítő bizonylaton történő feladása a könyvviteli számlákra; a használatból kivont 

immateriális javak, tárgyi eszközök átsorolása az átsorolt, követelés fejében átvett készletek 

közé; az ÁFA megállapításával kapcsolatos elszámolások, egyeztetések és a könyvviteli 

számlákon kimutatott adó, járulék és más közteher kötelezettségek egyeztetése a 

bevallásokban szereplő adatokkal. 

23. A havi zárásokat követően az havi adatszolgáltatási kötelezettség továbbítása a Magyar 

Államkincstár felé. 

24. A negyedéves könyvviteli zárlat keretében a havi zárlati teendőkön felül az immateriális 

javak, tárgyi eszközök, készletek állományváltozásainak elszámolása; a befektetett 

eszközök és a forgóeszközök téves besorolásának helyesbítése; a terv szerinti és a terven 

felüli értékcsökkenés elszámolása; az egyszerűsített értékelési eljárás alá vont követelések 

esetén az értékvesztés elszámolása a nyilvántartási számlákon és a könyvviteli számlákon; 

az előző évek éves költségvetési beszámolói esetleges helyesbítésének elszámolása és a 

főkönyvi kivonat alapján a könyvelés helyességének ellenőrzése. 

25. A költségvetési év kezdetétől a mérleg fordulónapjáig terjedő időtartamra az éves 

költségvetési beszámoló elkészítése. A könyvek zárását követően bizonylatokkal, 

szabályszerű könyvvezetéssel, az Áhsz.-ben meghatározott részletező nyilvántartásokkal, a 

könyvviteli zárlat során készített főkönyvi kivonattal, valamint leltárral alátámasztott éves 

költségvetési beszámoló készítse. A jogszabály által meghatározott formában elkészített 

beszámoló továbbítása a Magyar Államkincstárnak. 

 

 

5./ Vagyonkezelési Osztály  * 22/2015. számú együttes polgármesteri és jegyzői utasítással módosított szöveg; Hatályba lépett: 2015. november 1. 

 

A. Az osztályvezető közvetlen irányítása alá tartozó feladatok 
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1. Az Osztály feladatkörét érintő rendelet-módosítások, új rendeletek megalkotásának 

 előkészítése. 

2. Állásfoglalások, vélemények készítése az Osztályt érintő ügyekben. 

3. Vagyoni ügyekben az önkormányzat képviselete bíróságok és más hatóságok előtt, peres és 

 nemperes eljárásokban. 

4. A víziközművek tulajdonba vételével és vagyonkezelésbe adásával kapcsolatos ügyek 

 intézése.  

5. Az Osztály által előkészített polgármesteri előterjesztések előzetes véleményezése 

 törvényességi szempontból. 

6. Az önkormányzat javára bejegyzett jelzálogjoggal vagy elidegenítési és terhelési tilalommal 

 terhelt ingatlanokra vezetett végrehajtási ügyekkel kapcsolatos feladatok. 

7. Az önkormányzat intézményeiben foglalkoztatott közalkalmazottak részére nyújtott 

 lakáscélú munkáltatói támogatás eredményeképpen az érintett ingatlan vonatkozásában az 

 ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett jelzálogjog és elidegenítési és terhelési tilalom 

 ranghelyének megváltoztatásához történő polgármesteri hozzájárulás előkészítése, 

 polgármesteri határozat formájában.  

8. A Tulajdonosi Bizottság elé kerülő előterjesztések véleményezése törvényességi 

 szempontból – kivéve a közbeszerzési tárgyú bizottsági előterjesztéseket -, szakmai 

 segítségnyújtás a bizottsági előterjesztésekhez. 

9. A Tulajdonosi Bizottság üléseivel kapcsolatos ügyviteli és technikai teendők ellátása. 

10. A Tulajdonosi Bizottság üléseiről készült jegyzőkönyv elkészítése. 

11. A Tulajdonosi Bizottság határozatainak végrehajtásáról szóló beszámoló elkészítése.  

12. Külföldiek ingatlanszerzéséhez szükséges polgármesteri nyilatkozatok döntésre történő 

 előkészítése. 

13. Az önkormányzati tulajdonú ingó vagyon értékesítésének és hasznosításának előkészítése. * 

14/2016. számú együttes polgármesteri és jegyzői utasítással elfogadott szöveg; Hatályba lépett: 2016. december 1. 
 

B. Ingatlangazdálkodási Csoport feladatai 
 

1. Az önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok értékesítésre vagy hasznosításra történő 

 előkészítése. 

2. Az önkormányzati tulajdont érintő tulajdonosi hozzájárulások elkészítése. 

3. Az önkormányzati tulajdonú ingatlannal és a vele szomszédos vagy a közös tulajdonban 

 lévő ingatlannal kapcsolatos nyilatkozatok, fellebbezések elkészítése (pl. elővásárlási jog 

 gyakorlása, építési engedélyezési határozatok tulajdonosi szempontból történő 

 észrevételezése). 

4. Ingó-és ingatlan vagyon térítésmentes szerzésével kapcsolatos ügyintézés, társasági 

 részesedések és értékpapírok kivételével. 

5. Közcélra történő, kisajátítás útján történő vagyonszerzéssel kapcsolatos ügyintézés. 

6. Stratégiai célú vagyonszerzéssel kapcsolatos ügyintézés. 
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7. Más kezelőkre nem bízott önkormányzati tulajdonú ingatlanok hasznosításával kapcsolatos 

döntések előkészítése és azok végrehajtása (ingatlanok bérbeadása, kezelői feladatok ellátása), 

a Zöldterületi Osztály feladatkörébe tartozó zöldfelületeket érintő karbantartási és fenntartási 

feladatok kivételével. *9/2019. számú együttes polgármesteri és jegyzői utasítással módosított rendelkezés; Hatályba lép: 2019. július 1. 

8. A lakás és intézményépítéshez szükséges önkormányzati tulajdonú telkekkel kapcsolatos 

 ügyintézés. 

9. A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Debreceni Tankerülete, a Debreceni 

 Szakképzési Centrum, a Hivatal, az önkormányzat fenntartásában lévő intézmények és az 

 önkormányzat részesedésével működő gazdasági társaságok számára vagyonkezelésbe vagy 

 használatba átadott ingatlanok tulajdonosi feladatainak ellátása. 

10. Az önkormányzati tulajdonú ingatlanokkal kapcsolatosan a Cívis Ház Rt. vagyonkezelési 

 szerződés alapján végzett feladatának ellenőrzése. 

11. Az önkormányzati vagyon biztosításával kapcsolatos feladatok ellátása. 

12. Az önkormányzati tulajdonú ingatlanokról befektetési ajánlatok készítése. 

13. Az önkormányzat éves költségvetésének előkészítése során az értékesítésre javasolt föld és 

 beépített ingatlanok jegyzékének összeállítása a várható bevétel értékének meghatározása. 

14. Az önkormányzat éves költségvetésében jóváhagyott föld és beépített 

 ingatlanértékesítésből származó tervezet bevétellel kapcsolatos feladatok ellátása.  

15. Az önkormányzat éves költségvetésében tervezett éves ingatlanértékesítési bevétel 

 elmaradása esetén intézkedés annak kiváltására.  

16. Adategyeztetés és kapcsolattartás a Zöldterületi Osztállyal a más kezelőkre nem bízott 

önkormányzati tulajdonban álló nem közterületi ingatlanok zöldfelületeinek karbantartásával 

és fenntartásával kapcsolatos feladatok ellátása során, különösen az ingatlanokba történő 

bejutás biztosítása érdekében. *9/2019. számú együttes polgármesteri és jegyzői utasítással elfogadott rendelkezés; Hatályba lép: 2019. július 1. 

 

C. Vagyonnyilvántartási Csoport feladatai 
 

1. Az Önkormányzat ingó- és ingatlanvagyonának nyilvántartása. 

2. Éves statisztikai adatszolgáltatási kötelezettség teljesítése a KSH felé. 

3. Ingatlanok földhivatali tulajdoni lapjainak nyilvántartása. 

4. Az önkormányzati tulajdont érintő, beérkező földhivatali határozatok nyilvántartása 

5. Az önkormányzat tulajdonában lévő immateriális javak és tárgyi eszközök számviteli 

 analitikus nyilvántartása. 

6. Az önkormányzat tulajdonában lévő társasági részesedések (részvények, üzletrészek) és 

 egyéb értékpapírok elektronikus nyilvántartásának vezetése. 

7. Az önkormányzat tulajdonában lévő és a Vagyonkezelési Osztály nyilvántartásában szereplő 

 befektetett eszközök leltározása az üzemeltetők/vagyonkezelők bevonásával. 

8. Az önkormányzat tulajdonában lévő és a Vagyonkezelési Osztály nyilvántartásában szereplő 

 befektetett eszközök selejtezése az üzemeltetők/vagyonkezelők bevonásával. 

9. Az önkormányzat vagyonmérlegéhez, éves beszámolójához történő adatszolgáltatás, tételes 

 önkormányzati vagyonjegyzék készítése december 31-i fordulónappal. 
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10. A bevételekhez kötődő, az Osztályon keletkező adásvételi, bérleti, haszonbérleti stb. 

 szerződések nyilvántartása, valamint a szerződések alapján a számlakezdeményezők 

 elkészítése a Bevétel analitika programban. 

11. A vagyongazdálkodási kiadásokhoz kapcsolódó kötelezettségvállalások, szerződések, 

 megrendelések és számlák nyilvántartása, kezelése. 

12. Adatszolgáltatás az ügyfelek, a KSH és a Hivatal részére az önkormányzati nyilvántartású 

 vagyonról. 

13. Közreműködés a közép- és hosszútávú vagyongazdálkodási terv elkészítésében.  

14. Negyedéves feladások teljesítése a Pénzügyi Osztály felé az önkormányzati vagyonban 

 bekövetkezett változásokról. 
15. A Debreceni Agglomeráció Hulladékgazdálkodási Társulás ingó- és ingatlanvagyonának 
nyilvántartása, és az ehhez kapcsolódó adatszolgáltatási kötelezettségek teljesítése, valamint a 
Társulás vagyonának leltározása és selejtezése a Társulás elnökének bevonásával. Ezen 
túlmenően negyedéves feladások teljesítése a Pénzügyi Osztály felé a Társulás vagyonában 
bekövetkezett változásokról, és a Társulás zárszámadásának vagyonmérlegéhez, éves 
beszámolójához történő adatszolgáltatás és tételes vagyonjegyzék készítése december 31-i 
fordulónappal. *10/2018. számú együttes polgármesteri és jegyzői utasítással elfogadott rendelkezés; Hatályba lépett: 2018. június 1. 
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V. HUMÁN FŐOSZTÁLY 

 

1. A főosztályvezető közvetlen irányításával ellátott feladatok 

 

A. Önkormányzati fenntartású költségvetési intézményekkel kapcsolatos feladatok: *8/2019. számú 

együttes polgármesteri és jegyzői utasítással módosított rendelkezés; Hatályba lép: 2019. június 30. 

1. Az önkormányzati fenntartású köznevelési, kulturális, előadóművészeti, közművelődési, 

közgyűjteményi, gyermekjóléti, szociális intézmények és a Debreceni Intézményműködtető 

Központ magasabb vezetői, vezető állású munkavállalói tekintetében pályáztatási eljárás 

lebonyolítása, a munkáltatói döntések előkészítése és végrehajtása. 

2. A Debreceni Közterület Felügyelet vezetőjének kivételével az önkormányzati fenntartású 

költségvetési intézmények magasabb vezetőivel, vezető állású munkavállalóival 

kapcsolatos, a Közgyűlés és a polgármester munkáltatói jogkörébe tartozó intézkedések 

előkészítése, valamint a magasabb vezetők, vezető állású munkavállalók személyi 

anyagának kezelése. 

3. A Debreceni Intézményműködtető Központ szakmai tevékenységét is érintő, az 

önkormányzati fenntartású köznevelési, kulturális, előadóművészeti, közművelődési, 

közgyűjteményi, gyermekjóléti, szociális intézmények átalakításával, átszervezésével 

kapcsolatos feladatok ellátása. 

4. A költségvetési szerv vezetőjének, vagy a vezetői jogok gyakorlására ideiglenesen jogosult 

személynek a bejelentése a MÁK által vezetett közhiteles törzskönyvi nyilvántartásba. 

5. A költségvetési szerv gazdasági vezetőjének kinevezésével vagy megbízásával, 

felmentésével vagy megbízásának visszavonásával kapcsolatos, az irányító szerv 

vezetőjének hatáskörébe tartozó intézkedések előkészítése a Pénzügyi Osztállyal történt 

egyeztetést követően. 

6. Az önkormányzati fenntartású köznevelési, kulturális, előadóművészeti, közművelődési, 

közgyűjteményi, gyermekjóléti, szociális feladatokat ellátó intézmények szakmai és 

törvényességi ellenőrzésében való közreműködés. 

7. A szakosztályok által készített, az önkormányzati fenntartású költségvetési intézmények 

alapító okiratával kapcsolatos közgyűlési előterjesztések mellékleteként a módosító 

okiratok és az egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratok elkészítése és a MÁK-hoz 

történő bejelentési kötelezettség teljesítése. 

8. Az önkormányzati fenntartású költségvetési intézmények Közgyűlés által megbízott, 

közalkalmazotti jogviszonyban álló magasabb vezetői, vezető állású munkavállalói, 

valamint az önkormányzat által alapított alapítványok kuratóriumának és felügyelő 

bizottságának tagjai tekintetében felmerülő vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség 

teljesítésével kapcsolatos feladatok ellátása. 
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9. Az önkormányzati fenntartású költségvetési intézmények közalkalmazotti álláshelyeinek 

betöltésére kiírt pályázatok, vagy pályázat nélkül betölthető munkakörök helyben szokásos 

módon történő közzétételével kapcsolatos feladatok ellátása, továbbá a betöltetlen 

munkakörökről elektronikus adatnyilvántartás vezetése. 

10. Az önkormányzati fenntartású költségvetési intézmények munkakör-felajánlási lehetőség 

igénybevételével kapcsolatos feladataival összefüggő tájékoztatási kötelezettség teljesítése. 

11.  Az Önkormányzat fenntartásában lévő személyes gondoskodást, valamint gyermekjóléti 

alapellátást nyújtó intézményekben működő érdek-képviseleti fórumokba tagok 

delegálásával kapcsolatos feladatok ellátása, közgyűlési döntés elkészítése. 

12.  Az önkormányzati fenntartású költségvetési intézmények közalkalmazottainak munkáltatói 

kölcsönével kapcsolatos ügyintézés. 

13. Az önkormányzati fenntartású költségvetési intézmények és a Debreceni 

Intézményműködtető Központ között megkötésre kerülő munkamegosztási megállapodások 

létrejöttében való közreműködés, jogi segítségnyújtás 

 

B. Esélyegyenlőségi feladatok: 

1. Az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. CXXV. 

törvényben meghatározott, az önkormányzatra háruló esélyegyenlőségi referensi feladatok 

ellátása. 

2. Az önkormányzat helyi esélyegyenlőségi programjának elkészítése, és a jogszabályokban 

előírt végrehajtással, felülvizsgálattal kapcsolatos feladatok tejleskörű végzése. 

3. A polgármesteri hivatal esélyegyenlőségi tervének elkészítésében való részvétel, 

közreműködés a polgármesteri hivatal esélyegyenlőségi tervéhez kapcsolódó feladatok 

ellátásában. 

 

C. Egyéb feladatok: *8/2019. számú együttes polgármesteri és jegyzői utasítással módosított rendelkezés; Hatályba lép: 2019. június 30. 

1. A Debreceni Önkormányzati Érdekegyeztető Fórum működésének koordinálása, ülésével 

kapcsolatos titkári feladatok ellátása. 

2. A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény hatálya alá tartozó 

munkáltatónál működő szakszervezetek reprezentativitásának megállapításával kapcsolatos 

feladatok ellátása. 

3. A Humán Főosztályhoz tartozó osztályok és önkormányzati fenntartású költségvetési 

intézmények tevékenységéhez kapcsolódó jogi segítségnyújtás, jogi vélemény nyilvánítás, 

az újonnan megjelenő jogszabályok értelmezésében való közreműködés, valamint eseti 

kijelölés alapján az Önkormányzat és a Hivatal képviselete bíróságok és más hatóságok 

előtt, peres és peren kívüli eljárásokban. 
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4. Közreműködés a Humán Főosztály és osztályai feladatkörébe tartozó európai uniós és hazai 

pályázatok kidolgozásában, előkészítésében, az elnyert pályázatok végrehajtásában, 

megvalósításában és gondozásában. 

5. Önkormányzati hatósági hatáskörben hozott pénzbeli és természetbeni szociális 

ellátásokkal összefüggő, valamint személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti és 

szociális ellátások igénybevételével, térítési díjával kapcsolatban hozott határozatok 

másodfokú eljárásra történő előkészítésében való közreműködés 

 

D. A TOP 6 operatív program keretében ellátandó feladatok * 23/2015. számú együttes polgármesteri és jegyzői 

utasítással elfogadott szöveg; Hatályba lépett: 2016. január 1. 
 

A „soft” elemeket megvalósító projektekkel kapcsolatban a Városvezetői Értekezlet ilyen 

irányú döntése esetén a projekt-előkészítéssel kapcsolatos feladatok ellátása, így különösen  

a.) az Irányító Szervezetnek javaslattétel a projektek műszaki tartalmára, bekerülési 

költségére, 

b.) az előkészítő anyagoknak a Hivatal kijelölt szervezeti egysége által történt 

véleményeztetése után az Irányító Szervezet elé terjesztése, 

c.) az EDC Nonprofit Kft-vel való együttműködés. 

 

2./ Igazgatási Osztály 

 

A. Anyakönyvi Csoport 

 

1. Születés, házasságkötés, haláleset és bejegyzett élettársi kapcsolat létesítésének 

anyakönyvezése. 

2. Házasságkötésben és bejegyzett élettársi kapcsolat létesítésében való közreműködés.  

3. Állampolgársági eskü/fogadalomtételi ünnepségek szervezése és a 

honosítási/visszahonosítási eljárásban anyakönyvvezetői feladatok ellátása. 

4. Névviselési és névváltoztatási ügyek intézése. 

5. Családi jogállás rendezésével kapcsolatos ügyek. 

6. Anyakönyvi okiratok, hatósági bizonyítványok kiállítása.  

7. Házasságkötéssel és a bejegyzett élettársi kapcsolat létesítésével kapcsolatos szolgáltatások 

számlázásának kezdeményezése. 

8. Választások és népszavazások igazgatási és informatikai feladatainak ellátása. 

 

B. Általános Igazgatási Csoport *29/2018. számú együttes polgármesteri és jegyzői utasítással módosított rendelkezés; Hatályba lépett: 2019. január 1. 

 



 

 

13/2015. együttes polgármesteri és jegyzői utasítás 
 

Debrecen Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Szervezeti és Működési 
Szabályzatáról 

 
 

 

 

Hatályba lép: 2019. július 16. Változat: 37. 69/118 

 

1. Birtokvédelmi ügyek intézése. 

2. Talált tárgyakkal kapcsolatos jegyzői feladatok ellátása. 

3. Hagyatéki ügyek intézése. 

4. Hirdetményi kézbesítés iránti megkeresések teljesítése. 

5. A földforgalmi törvényben meghatározott szerződések közlésével, elfogadó 

jognyilatkozatok átvételével kapcsolatos jegyzői feladatok ellátása. *4/2019. számú együttes polgármesteri és 

jegyzői utasítással elfogadott rendelkezés; Hatályba lépett: 2019. február 1. 

6. A mezőgazdasági termelők által üzemeltetett gépjárművek útdíj fizetése alóli mentesülés 

biztosításával kapcsolatos hatósági bizonyítványok kiadása. 

7. Az üzletszerűen végzett ingatlanközvetítői és üzletszerűen végzett ingatlanvagyon-értékelő 

és közvetítői névjegyzékek vezetése. 

8. A polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló törvényben 

meghatározott jegyzői feladatok ellátása. 

9. A központi címregiszter vezetése. 

10. A szociális temetéssel kapcsolatos feladatok ellátása. 

11. Ügyfélszolgálati feladatok ellátása. 

12. Törvényességi felügyelet ellátása a társasházak szervei és e szervek működése 

vonatkozásában.  

13. Választások és népszavazások igazgatási és informatikai feladatainak ellátása. 

14. A természetes személyek adósságrendezéséről szóló törvényben meghatározott 

környezettanulmányok elkészítésével kapcsolatos jegyzői feladatok ellátása. 

15. A lakóingatlant egyedül és életvitelszerűen használó természetes személy 

ingatlanhasználó részére a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás végzésének feltételeiről 

szóló kormányrendelet szerinti igazolás kiadása.  

 

C. Vállalkozási Csoport * 14/2016. számú együttes polgármesteri és jegyzői utasítással módosított szöveg; Hatályba lépett: 2016. 

december 1. 

1. Kereskedelmi tevékenységek bejelentésével, az üzletköteles termékeket forgalmazó üzletek 

működési engedélyezési eljárásával, a kereskedők nyilvántartásával és ellenőrzésével 

kapcsolatos hatósági jogkör ellátása, piacok, vásárok, bevásárlóközpontok nyilvántartásba 

vételével kapcsolatos feladatok ellátása. 

2. Szálláshelyek nyilvántartásba vételével, ellenőrzésével kapcsolatos hatósági jogkör ellátása. 

3. Nem üzleti célú közösségi, szabadidős szálláshelyekkel kapcsolatos hatósági feladatok 

ellátása. 

4. Ipari tevékenységek bejelentésével, telepengedélyezéssel, telepek nyilvántartásával 

kapcsolatos hatósági jogkör ellátása. 

5. Rendezvénytartás engedélyezésével, ellenőrzésével kapcsolatos feladatok ellátása. 

6. Zaj- és rezgésvédelmi hatósági feladatok ellátása. 

7. Növényvédelemmel összefüggő hatósági feladatok ellátása. 
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8. Hulladékgazdálkodási hatósági feladatok ellátása. 

9. Fás szárú növények védelmével kapcsolatos jegyzői hatáskörbe tartozó feladatok ellátása. 

10. Környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági, szakhatósági feladatok ellátása. 

11. Állattartással, állatvédelemmel, állategészségüggyel kapcsolatos hatósági feladatok ellátása. 

12. Vadászati törvényből adódó jegyzői feladatok ellátása. 

13. Választások és népszavazások igazgatási és informatikai feladatainak ellátása. 

 

 

3./ Intézményfelügyeleti Osztály 

 

A. Népjóléti Csoport 

1.  Egészségügyi ellátással kapcsolatos feladatok * 14/2016. számú együttes polgármesteri és jegyzői utasítással 

módosított szöveg; Hatályba lépett: 2016. december 1. 

a) Az egészségügyi alapellátás biztosításához kapcsolódó feladatok előkészítése. 

b) Az egészségügyi szolgáltatók által biztosított területi ellátási kötelezettség 

meghatározásának előkészítése, körzetek nyilvántartása, publikálása. 

c) Az egészségfejlesztést elősegítő tevékenységek, rendezvények támogatásában, 

szervezésében való közreműködés. 

d) Debrecen közigazgatási területét érintő gyógyhellyé nyilvánítás kezdeményezésének 

előkészítésével kapcsolatos teendők ellátása. A gyógyhely törzskönyvi adataiban 

bekövetkezett változásoknak minden év december 15. napjáig történő bejelentése az OTH 

részére, valamint az azzal összefüggő egyéb feladatok teljesítése. Nyilvántartás vezetése az 

OTH által gyógyhellyé nyilvánított ingatlanokról. 

e) A jegyző illetékességi területén lakóhellyel, tartózkodási hellyel rendelkező várandós 

anyának, valamint a korlátozottan cselekvőképes vagy cselekvőképtelen kiskorú törvényes 

képviselőjének külföldre távozásáról szóló bejelentéssel kapcsolatos feladatok ellátása. 
*9/2019. számú együttes polgármesteri és jegyzői utasítással elfogadott rendelkezés; Hatályba lépett: 2019. május 15. 

 

2. Szociális és társadalompolitikai feladatok 

a) A Helyi Esélyegyenlőségi Program keretén belül a hátrányos helyzetű gyermekek nyári 

üdültetésnek megvalósítása. 

b) Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíj pályázattal kapcsolatos feladatok ellátása. 

c) „Segítsd, Óvd Fogyatékos Társadat! Alapítvány a Gyermekrehabilitációért” működésével 

összefüggő feladatok ellátása. 
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d) Hazai és Európai Uniós támogatások elnyerésére – a szociális, a gyermekjóléti, 

gyermekvédelmi és a foglalkoztatás területén - kiírt pályázatok figyelemmel kísérése, 

javaslat kidolgozása pályázat benyújtására, bizottsági, közgyűlési döntések előkészítése, 

közreműködés a pályázat kidolgozásában, az elnyert pályázat végrehajtásában, 

megvalósításában. 

e) Szakmai rendezvények, programok szervezése. 

f) Az önkormányzati fenntartású szociális és gyermekjóléti feladatokat ellátó intézmények 

szakmai és törvényességi ellenőrzése. 

 

3. Idősügyi feladatok *20/2017. számú együttes polgármesteri és jegyzői utasítással módosított rendelkezés; Hatályba lépett: 2017. szeptember 15. 
a) Kapcsolattartás a városban működő idősügyi és időskorú tagsággal rendelkező 

szervezetekkel, idősellátásban közreműködő intézményekkel, szervezetekkel. 

b) Az Önkormányzat Idősügyi Stratégiájának megalkotásával kapcsolatos feladatok ellátása. 

c) Az Idősügyi Tanács tevékenységének segítése. 

d) Az Idősbarát Önkormányzat Díj elnyerésére irányuló pályázat benyújtásával kapcsolatos 

feladatok ellátása. 

e) A hazai időspolitika és az időseket érintő jogi környezet alakulásának, változásának, 

valamint a jó gyakorlatok figyelemmel kísérése. 

 

4. Egyéb feladatok *20/2017. számú együttes polgármesteri és jegyzői utasítással elfogadott rendelkezés; Hatályba lépett: 2017. szeptember 15. 
a) Egészségügyi és Szociális Bizottság üléseivel kapcsolatos teendők ellátása. 

b) A statisztikai adatok feldolgozása, összefoglaló jelentések készítése. 

c) Kiskorú személyét vagy érdekét közvetlenül érintő ügyekben megkeresésre 

környezettanulmány készítése. 

d) DMJV Polgármesteri Hivatal Közzétételi Szabályzata szerinti helyi adatfelelősi feladatok 

ellátása keretében a www.kozpenzpalyazat.gov.hu oldalra a szükséges adatok továbbítása. 

e) A „Debrecen Város Boncz László” díj adományozásával és átadásával kapcsolatos teendők 

előkészítése. 

 

B. Intézményi Csoport 

 

1. Gyermekjóléti és szociális intézményirányítási feladatok *20/2017. számú együttes polgármesteri és jegyzői utasítással 

módosított rendelkezés; Hatályba lépett: 2017. szeptember 15. 
a) A gyermekjóléti és szociális intézményi tevékenységgel összefüggő koordinálási feladatok 

ellátása, javaslattétel a fejlesztésekre és finanszírozásokra. 

b) A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátásokról, valamint a szociális 

ellátásokról, azok igénybevételéről és a fizetendő térítési díjakról szóló önkormányzati 

rendeletek megalkotásának, módosításának előkészítése. 

http://www.kozpenzpalyazat.gov.hu/
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c) A gyermekjóléti és a szociális szolgáltatások finanszírozására és fejlesztésére vonatkozó 

pályázatok figyelemmel kísérése. 

d) Gyermekjóléti, valamint a szociális feladatokat ellátó intézményekkel és szervezetekkel 

való kapcsolattartás.  

e) A bölcsőde nyári nyitvatartási rendjének jóváhagyásra való előkészítése.  

f) Az önkormányzati fenntartású gyermekjóléti, szociális intézmények alapításában, 

átszervezésében, megszüntetésében való közreműködés és az e tárgykörbe tartozó 

közgyűlési döntések előkészítése. 

g) Az önkormányzati fenntartású gyermekjóléti és szociális intézmények szervezeti és 

működési szabályzatának, szakmai programjának és egyéb mellékleteinek jóváhagyásra 

való előkészítése. 

h) A gyermekjóléti, valamint a szociális ellátást igénybe vevő kérelmére a személyi térítési díj 

csökkentésének vagy elengedésének előkészítése és közreműködés azok végrehajtásában. 

i) A gyermekjóléti, valamint a szociális ellátást igénybe vevő személyi térítési díjának 

vitatása esetén a fenntartói döntés előkészítése. 

j) A szociális ellátást igénybe vevők ingyenes ellátásban részesítéséhez a fenntartói döntés 

előkészítése. 

k) A gyermekjóléti, valamint a szociális ellátást igénybe vevő térítési díjhátralékának 

behajtására, valamint a behajthatatlan hátralékok kivezetésére vonatkozó feladatok 

előkészítése.  

l) A gyermekjóléti és szociális intézmények bejegyzése, adatmódosítás, valamint az 

engedélyes törlése iránti kérelemnek a kormányzati portálon közzétett elektronikus űrlapon 

történő benyújtása a működést engedélyező szervhez. 

m) A gyermekjóléti és szociális intézmények forgalmi adatainak bekérése, rendszeres jelentése 

az országos jelentési rendszerbe. 

n) Az országos jelentési rendszerben a gyermekjóléti és szociális intézmények intézményi 

térítési díjának és annak változásának bejelentésével kapcsolatos fenntartói feladatok 

ellátása. 

o) A gyermekjóléti alapellátás és a szociális alap- és szakosított ellátások nyújtásával 

kapcsolatos igénybevevői nyilvántartás fenntartói feladatainak ellátása.  

p) A szociális intézmény által biztosított fejlesztő foglalkoztatással összefüggő fenntartói 

feladatok ellátása, a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság elektronikus 

pályázatkezelő rendszerében történő adatszolgáltatás. 

q) A tartós bentlakásos intézmény ellátottjának gyermeke által fizetendő személyi és 

intézményi térítési díjkülönbözet megfizetésére irányuló kereset benyújtásáról szóló döntés 

előkészítése. 

 

2. Egyéb gyermekjóléti és a szociális területet érintő feladatok * 14/2016. számú együttes polgármesteri és 

jegyzői utasítással módosított szöveg; Hatályba lépett: 2016. december 1. 
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a) A gyermekjóléti feladatellátásról évente átfogó értékelés elkészítése és Közgyűlés elé 

terjesztése.  

b) Az Önkormányzat és a szociális, valamint a gyermekjóléti területen működő civil 

szervezetek között létrejövő ellátási szerződések, illetve azok szükség szerinti 

módosításának elkészítése, továbbá a szervezetek éves beszámolójának Közgyűlés elé 

terjesztése. 

c) A szociális és gyermekjóléti intézmények, illetve ellátási szerződéssel rendelkező civil 

szervezetek ellátási területének megállapításában való közreműködés. 

d) Az általános iskolás korú gyermekek számára biztosított nyári felügyelet megszervezésének 

előkészítése. 

e) A hátrányos helyzetű gyermekek hétvégi étkeztetésével kapcsolatos támogatási szerződés 

előkészítése, a megvalósulás elszámolásának ellenőrzése. *20/2017. számú együttes polgármesteri és jegyzői utasítással 

módosított rendelkezés; Hatályba lépett: 2017. szeptember 15. 

f) A statisztikai adatok feldolgozása, összefoglaló jelentések készítése. 

g) A gyermekjóléti és szociális intézmények honlapon szereplő adatainak aktualizálása.  

h) Jogszabály-tervezetek, országos koncepciók véleményezése.  

i) A helyi szociálpolitikai kerekasztal működtetésével kapcsolatos feladatok ellátása. 

j) Az Önkormányzat szolgáltatástervezési koncepciójának elkészítése.  

k) A jegyző illetékességi területén a házi segítségnyújtás igénybevételéhez szükséges 

gondozási szükséglet vizsgálatra szakértő felkérése, amennyiben a házi segítségnyújtást 

végző szolgáltató intézményvezetőt nem alkalmaz vagy a szolgáltatást igénylő személy a 

gondozási szükséglet vizsgálatának eredményét vitatja. 

 

3. Köznevelési intézmények – óvodák – fenntartásával kapcsolatos feladatok 

a) A köznevelési intézmény létesítésében, átszervezésében, megszüntetésében, tevékenységi 

körének módosításában való szakmai koordinálás és e tárgykörbe tartozó közgyűlési 

döntések előkészítése. 

b) Közreműködés az intézmény nevének megállapításában, az óvodába történő jelentkezés 

módjának, az óvodai általános felvételi időpontnak, az óvoda heti és éves nyitvatartási 

idejének meghatározására vonatkozó döntések előkészítésében. 

c) Közgyűlési döntés előkészítése az adott nevelési évben indítható óvodai csoportok számára, 

továbbá az egyes óvodai csoportokban a minimális és maximális létszámtól való eltérés 

engedélyezésére vonatkozóan. 

d) A köznevelési intézmény működésének törvényessége, hatékonysága, a szakmai munka 

eredményessége ellenőrzésében való közreműködés, a szakmai ellenőrzés koordinálása. 
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e) Az intézmények pedagógiai programjában meghatározott feladatok végrehajtásának, a 

pedagógiai-szakmai munka eredményességének értékelésére vonatkozó döntések szakmai 

előkészítése. 

f) Az intézmények szervezeti és működési szabályzatának, pedagógiai programjának, házi 

rendjének ellenőrzése, jóváhagyásának előkészítése.  

g) Az intézmények munkatervének véleményezése, jóváhagyásra történő előkészítése. 

h) Az intézmények munkájával összefüggő értékelések honlapon való közzététele. 

i) Az eljárást megindító kérelmekkel (fellebbezés) kapcsolatos másodfokú döntés 

előkészítésében való közreműködés (beleértve a jogszabálysértésre hivatkozással benyújtott 

kérelmeket, továbbá az óvodai felvétellel és az óvodából való kizárással kapcsolatban 

érdeksérelemre hivatkozással benyújtott kérelmeket). 

j) Az óvodai nevelésben részvételre kötelezettek nyilvántartása, a nyilvántartásból rendszeres 

adatközölés a kormányhivatal részére. Az óvodakötelezettség teljesítésének figyelemmel 

kísérése. 

k) Az óvodai felvételre javaslatot tevő fenntartói bizottság munkájának koordinálása, 

adminisztratív feladatainak ellátása. 

l) Az óvodák felvételi körzetének és nyitvatartási rendjének, az óvodai beiratkozás idejének, 

az erről való döntés és a jogorvoslat benyújtásának határidejéről közlemény vagy 

hirdetmény közzététele a helyben szokásos módon. 

m) Figyelemmel kíséri a Közoktatási Információs Rendszer részére történő adatszolgáltatási 

kötelezettségeket és adatot szolgáltat. 

n) Az egyes intézmények esetében figyelemmel kíséri és nyilvántartja az országos pedagógiai-

szakmai ellenőrzések esedékes időpontját, előkészíti az intézmény ellenőrzésében részt 

vevő szakértő kijelöléséhez szükséges fenntartói egyetértést tartalmazó előterjesztést. 

o) Közreműködik az oktatásügyi közvetítő személyének intézményvezető által történő 

felkérésével kapcsolatos eljárásban.  

p) Kapcsolatot tart az intézmények vezetőivel, munkájukhoz szakmai segítséget nyújt.  

q) Fenntartói jóváhagyásra előterjeszti a köznevelési intézmények pedagógus továbbképzési 

programját. 

 

4. Egyéb feladatok a köznevelési intézményekhez kapcsolódóan *20/2017. számú együttes polgármesteri és jegyzői 

utasítással módosított rendelkezés; Hatályba lépett: 2017. szeptember 15. 
 

a) Felméri a magyar nyelvű nemzetiségi óvodai nevelés, illetve a nemzetiség nyelvén folyó 

óvodai nevelés iránti igényt. Az igényfelmérés alapján – együttműködve a települési 
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nemzetiségi önkormányzattal – közreműködik a nemzetiséghez tartozók óvodai 

nevelésének megszervezésében.  

b) Előkészíti és koordinálja a sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésével 

összefüggő fenntartói és jegyzői feladatokat. 

c) Előkészíti az óvodaköteles korú gyermek felmentésével kapcsolatos jegyzői feladatokat. 

d) Ellátja az Oktatási, Ifjúsági és Sportbizottság üléseivel kapcsolatos teendőket. 

e) Köznevelési szerződés megkötésének előkészítése, teljesülésének figyelemmel kísérése. 

f) „Debrecen Város Kiváló Pedagógusa” és „Debrecen Város Közoktatásáért” díj 

adományozásával és átadásával kapcsolatos előkészítő és végrehajtó munkálatok ellátása. 

g) Figyelemmel kíséri a köznevelési-fejlesztési tervben foglaltakat, szükség esetén 

közreműködik annak összeállításában. Előkészíti a köznevelési-fejlesztési tervhez 

szükséges önkormányzati véleményt, melyhez előzetesen beszerzi az egyéb véleményező 

szervek (nevelőtestületek, alkalmazotti közösségek, szülői szervezetek) véleményét is. 

h) Az önkormányzat költségvetési rendeletében meghatározott köznevelési szakfeladatokra 

biztosított elkülönített pénzalapok kezelésének előkészítése. 

i) A Tóth Árpád Gimnáziumban folyó nemzetközi érettségi diploma program 

megvalósításával kapcsolatos támogatási szerződés előkészítése, valamint elszámolásának 

ellenőrzése. 

j) Előkészíti az Arany János Tehetséggondozó Programba történő pályázat benyújtásához 

szükséges önkormányzati döntést és közreműködik annak végrehajtásában. 

k) A köznevelési intézmények statisztikai adatainak kezelése. 

l) Hazai és Európai Uniós támogatások elnyerésére kiírt pályázatok figyelemmel kísérése, 

javaslat kidolgozása pályázat benyújtására, bizottsági, közgyűlési döntések előkészítése, 

közreműködés a pályázat kidolgozásában, az elnyert pályázat végrehajtásában, 

megvalósításában. 

m) Koordinálja az önkormányzati köznevelési intézmények közötti programokat.  

n) Együttműködés a szakmai szolgáltató intézményekkel.  

o) Előkészíti az állami és a nem állami fenntartású köznevelési intézményekben működő 

intézményi tanács, iskolaszék helyi önkormányzat által delegált tagjait érintő döntéseket. 

 

5. Állami fenntartású köznevelési intézményekhez kapcsolódó feladatok *20/2017. számú együttes polgármesteri 

és jegyzői utasítással módosított rendelkezés; Hatályba lépett: 2017. szeptember 15. 
 

a) Az állami fenntartású köznevelési intézmények megszüntetésével, átszervezésével, 

feladatának megváltoztatásával, nevének megállapításával, vezetőjének megbízásával és 

megbízásának visszavonásával összefüggő fenntartói döntés meghozatalához szükséges 

kikérni a vagyonkezelésében lévő ingatlan tulajdonos önkormányzatának véleményét. Az 

önkormányzat véleményének kialakításához szakmai javaslatot tesz és az erre vonatkozó 

döntést előkészíti. 
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b) Javaslatot tesz és előkészíti az önkormányzat véleményét tartalmazó döntést az iskolák 

felvételi körzetének megállapítására vonatkozóan a kormányhivatal részére. 

 

4./ Kulturális Osztály 

 

A. Kulturális és civil kapcsolatokkal összefüggő feladatok 

1. A közművelődési, közgyűjteményi és előadóművészeti intézmények alapításával, 

fenntartásával, működtetésével, átszervezésével és megszüntetésével kapcsolatos feladatok 

ellátása. 

2. A kulturális ágazatban működő önkormányzati tulajdonú nonprofit gazdasági társaságok 

működésével kapcsolatos szakmai önkormányzati feladatok ellátása. 

3. Az önkormányzati közművelődési feladatok ellátása céljából kötendő közművelődési 

megállapodások, valamint egyéb kulturális tevékenység ellátása érdekében kötendő 

közszolgáltatási szerződések előkészítése. 

4. Művészeti alkotás, emléktábla közterületen, önkormányzati és nem önkormányzati 

tulajdonú épületen, valamint emlékoszlop közterületen való elhelyezéséről, áthelyezéséről, 

lebontásáról, fenntartásáról szóló döntések előkészítése. 

5. A hivatásos és amatőr alkotóművészetekkel kapcsolatos önkormányzati feladatok keretében 

az alkotómunka feltételeinek támogatása, műtermi bérleményekkel, műteremlakással 

kapcsolatos ügyintézés, műalkotások vásárlása, alkotóműhelyek működtetési feltételeinek 

biztosításában való közreműködés, városi érdekeltségű rendezvények, kiállítások 

rendezésében való közreműködés, díjakkal, díjfelajánlásokkal kapcsolatos ügyintézés. 

6. Rendszeres kapcsolattartás a város alkotó- és előadóművészeti műhelyeivel, 

szakszövetségeivel, egyesületeivel, művészeti profilú köznevelési intézményeivel. 

7. Nevezetes személyek sírhelyeinek nyilvántartásával kapcsolatos ügyintézés. 

8. Az Önkormányzat által alapított kulturális célú, illetve jellegű alapítványok (Debrecen 

Gasztronómiájáért Alapítvány, Debrecen Kultúrájáért Alapítvány; Tehetséges Debreceni 

Fiatalokért Közalapítvány; Őrváros Debrecen Szerepe Magyarország XX. századi 

Történelmében Közalapítvány; Debrecen Határok Nélkül Közalapítvány; „A Munkácsy-

trilógiáért” Közalapítvány) működésével összefüggő feladatok ellátása. * 14/2016. számú együttes 

polgármesteri és jegyzői utasítással módosított szöveg; Hatályba lépett: 2016. december 1. 

9. Kulturális társadalmi szervezetekkel folytatott együttműködés fejlesztését megalapozó 

stratégiák előkészítésében való részvétel.  

10. A kulturális területet érintő jogszabály-tervezetek véleményezésében, előkészítésében való 

közreműködés. 
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11. Részvétel a civil szervezetek működéséhez szükséges feltételek, infrastruktúra 

kialakításában, az Önkormányzat hatékony támogatási formáinak megteremtésében, közös 

projektek kidolgozásában, az Önkormányzat és a civil szervezetek együttműködésének 

szakmai és szervezeti kereteinek kialakításában. 

12. A városi kulturális nagyrendezvények programjai kialakításának és szervezésének 

figyelemmel kísérése, közreműködés azok megvalósításában. 

13. Részvétel a testvérvárosi és más külföldi kapcsolatok rendszerének kidolgozásában a 

kultúra, művészet, civil szervezetek területeit érintő kérdésekben. 

14. Rendszeres kapcsolat tartása a város nem önkormányzati fenntartású kulturális 

intézményeivel, valamint a városban működő felsőoktatási intézményekkel. 

15. Az Önkormányzat által szervezett kulturális és szakmai események rendezése, 

lebonyolítása, társrendezés. 

16. A Kulturális Bizottság üléseivel kapcsolatos teendők ellátása. 

17. Részvétel az osztály profilját érintő elemzések és előterjesztések elkészítésében. 

18. A Debrecen Város Csokonai-díja, a Debrecen Város Hatvani-díja és a Debrecen Város 

Sajtódíja odaítélésére vonatkozó javaslattétel előkészítése, a Cívis Talentum ösztöndíj és a 

Kölcsey Ferenc ösztöndíj odaítélésére javaslattétel előkészítése és adminisztrációja. * 29/2018. 

számú együttes polgármesteri és jegyzői utasítással módosított rendelkezés; Hatályba lépett: 2019. január 1. 

19. Az önkormányzati fenntartású közgyűjteményi, közművelődési és előadóművészeti 

feladatokat ellátó intézmények szakmai és törvényességi ellenőrzésében való 

közreműködés. 

20. Az civil ágazatot érintő kormányzati programokban való közreműködés, ennek keretében a 

Civil Információs Centrumok munkájának segítése. 

21. A Polgármesteri Hivatal esélyegyenlőségi tervéhez kapcsolódó feladatok ellátása, az 

esélyegyenlőségi referensi feladatok végzése.  

22. Európai uniós és hazai forrású pályázatok előkészítése, gondozása, közreműködés az ágazat 

pályázati feladatainak ellátásában, pályázat előkészítésben és megvalósításban. 

23. A kulturális területet érintő adatszolgáltatási kötelezettség teljesítése a kijelölt szerv felé. 

24. DMJV Polgármesteri Hivatal Közzétételi Szabályzata szerinti helyi adatfelelősi feladatok 

ellátása keretében a www.kozpenzpalyazat.gov.hu oldalra a szükséges adatok továbbítása. 

25. Részvétel a tanácsnoki feladatok ellátásában, az ezzel kapcsolatos ügyviteli, testületi, 

koordinációs és kapcsolattartási feladatok ellátása. * 7/2016. számú együttes polgármesteri és jegyzői utasítással elfogadott 

szöveg; Hatályba lépett: 2016. május 1. 

26. Ellátja az Egyházügyi Kerekasztal és a Debreceni Karitatív Testület titkári feladatait. *20/2017. 

számú együttes polgármesteri és jegyzői utasítással módosított rendelkezés; Hatályba lépett: 2017. szeptember 15. 

 

http://www.kozpenzpalyazat.gov.hu/
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B. Sport és ifjúsági feladatok 

1. A sport és ifjúsági ágazatban működő önkormányzati tulajdonú nonprofit gazdasági 

társaságok szakmai tevékenységével kapcsolatos feladatok ellátása. *29/2018. számú együttes polgármesteri és 

jegyzői utasítással módosított rendelkezés; Hatályba lépett: 2019. január 1. 

2. A sport és ifjúsági feladatokat érintő jogszabály-tervezetek véleményezésében, 

előkészítésében való közreműködés. 

3. A Hajós Alfréd díj odaítélésére vonatkozó javaslattétel előkészítése. 

4. Kapcsolattartás azokkal az intézményekkel, amelyek alaptevékenységük során sport- és 

ifjúságpolitikai feladatokat is ellátnak. 

5. A sport- és ifjúságpolitika területén működő önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok, 

alapítványok, civil egyesületek kezdeményezéseinek figyelemmel kísérése. 

6. A városi ifjúsági- és sporthagyományok ápolásának elősegítése. 

7. A szabadidősport, a turisztika, a természetjárás fejlesztése, szervezése, a szabadidősport 

területi versenyének szervezése. 

8. Bajnokságok, versenyek rendezése a szakszövetségek közreműködésével. 

9. Versenysport és utánpótlás elősegítése. 

10. Diáksport tevékenység segítése, diáksporttal kapcsolatos feladatok ellátása. 

11. A városi rendezésű verseny-, diák- és szabadidősport események gazdálkodásával 

összefüggő feladatok ellátása. 

12. *29/2018. számú együttes polgármesteri és jegyzői utasítás hatályon kívül helyezte; Hatályba lépett: 2019. január 1. 

13. A sport területét érintő adatszolgáltatási kötelezettség teljesítése a kijelölt szerv felé. 

14. A Városi Kábítószerügyi Érdekegyeztető Fórum munkájának koordinálása. 

15. *29/2018. számú együttes polgármesteri és jegyzői utasítás hatályon kívül helyezte; Hatályba lépett: 2019. január 1 

16. Közreműködés az Önkormányzat által szervezett ifjúsági és sportszakmai események 

rendezésében, lebonyolításában. 

17. Részvétel a szakterületet érintő elemzések és előterjesztések elkészítésében, közreműködés 

az ifjúsági és sport ágazat pályázati feladatainak ellátásában, pályázat előkészítésben és 

megvalósításban. 

18. DMJV Polgármesteri Hivatal Közzétételi Szabályzata szerinti helyi adatfelelősi feladatok 

ellátása keretében a www.kozpenzpalyazat.gov.hu oldalra a szükséges adatok továbbítása. 

19. Részvétel a tanácsnoki feladatok ellátásában, az ezzel kapcsolatos ügyviteli, testületi, 

koordinációs és kapcsolattartási feladatok ellátása. * 7/2016. számú együttes polgármesteri és jegyzői utasítással elfogadott 

szöveg; Hatályba lépett: 2016. május 1. 

http://www.kozpenzpalyazat.gov.hu/
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20. A Békessy Béla sportösztöndíj odaítélésére vonatkozó javaslattétel előkészítése és 

adminisztrációja. * 14/2016. számú együttes polgármesteri és jegyzői utasítással elfogadott szöveg; Hatályba lépett: 2016. december 

1. 

 

C. Debreceni Karitatív Testülettel kapcsolatos feladatok * 22/2015. számú együttes polgármesteri és jegyzői utasítással 

elfogadott szöveg; Hatályba lépett: 2015. november 1. 

 

 1. Ellátja a Testület operatív és koordinációs tevékenységét. 

 2. Aktívan közreműködik a Testület feladatainak ellátásában. 

 4. Segíti a Testület működését. 

 5. Ellátja a testület tisztségviselőivel való kapcsolattartást. 

 

 

5. Szociális Osztály *15/2015. számú együttes polgármesteri és jegyzői utasítással módosított szöveg; Hatályba lépett: 2015. április 1. 

 

A. Az osztályvezető közvetlen irányításával ellátott feladatok: 

 

1. Foglalkoztatással kapcsolatos feladatok 

1. A közfoglalkoztatás szervezése és lebonyolítása érdekében kapcsolattartás DEHUSZ 

Nonprofi Kft.-vel a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatallal és a Debreceni Járási 

Hivatallal. 

2. A közfoglalkoztatási kérelmek koordinálása és az önkormányzat által biztosított önrészhez 

kapcsolódó megállapodások, előterjesztések előkészítése. 

3. DMJV Polgármesteri Hivatalának Közfoglalkoztatási Szabályzatában rögzített feladatok 

ellátása a hivatali közfoglalkoztatást érintően. 

4. A DEHUSZ Nonprofit Kft. feladatellátásának szakmai koordinálása, ellenőrzése, továbbá a 

foglalkoztatási előirányzatok és a támogatás pénzügyi elszámolásának havonkénti 

ellenőrzése, az elszámolás továbbítása a Pénzügyi Osztályhoz. 

5. A költségvetési gazdálkodás szabályairól szóló együttes polgármesteri és jegyzői 

utasításban meghatározott, a polgármester által átruházott kötelezettségvállalási jogkör 

gyakorlásához kapcsolódóan a szükséges szerződések előkészítése. 

6. DMJV Polgármesteri Hivatal Közzétételi Szabályzata szerinti helyi adatfelelősi feladatok 

ellátása keretében a www.kozpenzpalyazat.gov.hu oldalra a szükséges adatok továbbítása. 

 

http://www.kozpenzpalyazat.gov.hu/
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2. Egyéb feladatok * 14/2016. számú együttes polgármesteri és jegyzői utasítással módosított szöveg; Hatályba lépett: 2016. 

december 1. 

1. A támogatások kifizetéséhez utalási lista elkészítése. 

2. A SZOCINFO szociális információs rendszer működtetésével kapcsolatos 

adminisztrációs feladatok ellátása (évváltáshoz kapcsolódó archiválás, aktualizálás, 

automatikus összeg emelése, év közben az adatok folyamatos karbantartása). 

3. Az Önkormányzat éves költségvetésében szereplő szociális támogatások 

felhasználásának nyomon követése havi rendszerességgel. 

4. A statisztikai adatok feldolgozása, összefoglaló jelentések készítése. 

5. Normatív állami hozzájárulások igénylésének összeállításához és elszámolásához 

adatszolgáltatás biztosítása.     

6. DMJV Polgármesteri Hivatal Közzétételi Szabályzata szerinti helyi adatfelelősi 

feladatok ellátása keretében az Osztály tevékenységéhez kapcsolódó statisztikai adatok 

vezetése és a közzétételhez kapcsolódó feladatok ellátása. 

7. Adatszolgáltatás a szociális és gyermekvédelmi ellátások országos nyilvántartásába. 

8. A KERET program naprakész vezetése. 

9. Élelmiszeradományok osztásában való közreműködés. 

10. Utalványok kiadása. 

11. Szépkorúak köszöntésével kapcsolatos feladatok ellátása. 

12. Debrecen Város napján született gyermek köszöntése és az édesanya részére biztosított 

támogatással kapcsolatos feladatok ellátása. 

13. Társhatósági megkeresésekre tájékoztatás nyújtása, környezettanulmány elkészítése. 

 

B. Támogatási Csoport I. 

 

1. Az önkormányzati, illetve a jegyzői hatósági hatáskörben megállapított támogatásokkal 

kapcsolatos feladatok * 14/2016. számú együttes polgármesteri és jegyzői utasítással módosított szöveg; Hatályba lépett: 2016. 

december 1. 

1. Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény, valamint a hátrányos/halmozottan hátrányos 

helyzet megállapítása iránti kérelmek elbírálásra való előkészítése. 

2. Nyilvántartás vezetése a hátrányos/halmozottan hátrányos helyzet fennállásáról, ennek 

keretében kapcsolattartás a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Debreceni Járási Hivatal 

Gyámügyi Osztályával. 
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3. A hátrányos/halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek és tanulók létszámával 

összefüggésben adatszolgáltatás a KIR részére, valamint a kormányhivatal számára. 

4.  Szünidei gyermekétkeztetés iránti kérelmek elbírálásra való előkészítése. 

5. Tehetséges tanulók támogatásának döntésre való előkészítése. 

6. A 70. életévüket betöltött személyek hulladékgazdálkodási közszolgáltatási 

díjtámogatásával kapcsolatos döntések előkészítése, jogszabály szerinti felülvizsgálat 

elvégzése. 

7. Állami és önkormányzati fenntartású nevelési-oktatási intézményekben fizetendő 

rászorultsági térítési díjtámogatás iránt benyújtott kérelmek döntésre való előkészítése. 

8. A Szociális törvény hatálya alá tartozó fogyatékos gyermekek nappali ellátását nyújtó 

intézményben fizetendő étkezési térítési díjkedvezmény és díjtámogatás iránt benyújtott 

kérelmek döntésre való előkészítése. 

9. Jogosulatlanul igénybe vett szociális ellátások visszatérítésének elrendelésével kapcsolatos 

hatósági feladatok ellátása. 

10. Védendő fogyasztókkal kapcsolatos feladatok ellátása. 

11. A Csoport feladatköréhez kapcsolódóan a honlapon megjelenő információk és 

nyomtatványok adattartalmának karbantartása. 

 

2. Szociális információs feladatok 

1. A szociális ügyfélszolgálaton a csoport feladatkörét érintő támogatás iránti kérelmekre 

szolgáló nyomtatványok jogszabály szerinti aktualizálása, megrendelése, átvétele, 

érkeztetése, ellenőrzése, szociális programmal való egyeztetés, adatrögzítés. 

2. A szociális ügyfélszolgálaton a csoport feladatkörét érintően hatósági bizonyítványok, 

igazolások kiadása. 

 

3. Egyéb feladatok: * 14/2016. számú együttes polgármesteri és jegyzői utasítással módosított szöveg; Hatályba lépett: 2016. december 

1. 

1) Adományosztással kapcsolatos feladatok ellátása. 

2) A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményhez kapcsolódóan az Erzsébet utalvány 

megrendelésével és visszaszolgáltatásával járó feladatok ellátása, az utólagos kézbesítéshez 

szükséges szolgáltatás megrendelésének előkészítése. 

3) Tűzifa osztással kapcsolatos feladatok ellátása. 

 

C. Támogatási Csoport II. 
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1. Az önkormányzati, illetve a jegyzői hatáskörben megállapított támogatásokkal kapcsolatos 

feladatok körében * 14/2016. számú együttes polgármesteri és jegyzői utasítással módosított szöveg; Hatályba lépett: 2016. december 1. 

1. Települési támogatás keretében nyújtható adósságcsökkentési támogatással kapcsolatos 

hatósági feladatok ellátása, továbbá kapcsolattartás az adósságkezelési támogatásban 

részesülők havi elszámolásának ellenőrzése érdekében közüzemi szolgáltatókkal és DMJV 

Család-és Gyermekjóléti Központjával. 

2. Szociális lakbértámogatás iránti kérelmek döntésre való előkészítése. 

3. Köztemetés elrendeléséhez kapcsolódó hatósági feladatok ellátása, továbbá kapcsolattartás 

a köztemetések érdekében az AKSD Városgazdálkodási Kft.-vel, a Debreceni Egyetem 

Klinikai Központjával, a Kenézy Gyula Kórház és Rendelőintézettel, valamint a 

halottkezelést végző vállalkozókkal. 

4. Jogosulatlanul igénybe vett szociális ellátások visszatérítésének elrendelésével kapcsolatos 

hatósági feladatok ellátása. 

5. Települési támogatás keretében nyújtható lakásfenntartási támogatás iránti kérelmek 

döntésre való előkészítése, valamint kapcsolattartás a DEHUSZ Nonprofit Kft-vel a 

lakásfenntartási támogatás természetbeni biztosítása érdekében. 

6. Gyógy- és Strandfürdő térítésmentes igénybevételére jogosító támogatások döntésre való 

előkészítése. 

7. Rendkívüli települési támogatások megállapítása iránt benyújtott kérelmek döntésre való 

előkészítése. 

8. OTP lakáscélú hiteltörlesztéshez kapcsolódó hatósági feladatok ellátása. 

9. Védendő fogyasztókkal kapcsolatos feladatok ellátása. 

10. Jogosulatlanul igénybe vett szociális ellátások visszatérítésének elrendelésével kapcsolatos 

hatósági feladatok ellátása. 

11. A települési támogatás keretében nyújtott szociális ellátások biztosításához kapcsolódóan    

külső szervekkel kötendő megállapodások előkészítése. 

 

2. Szociális információs és egyéb feladatok keretében 

1. A csoport feladatkörét érintő támogatás iránti kérelmekre szolgáló nyomtatványok 

jogszabály szerinti aktualizálása, megrendelése. 

2. A támogatások iránti nyomtatványok kiadása, átvétele, érkeztetése, ellenőrzése, szociális 

programmal való egyeztetés, adatrögzítés. 

3. A szociális ügyfélszolgálaton a csoport feladatkörét érintően hatósági bizonyítványok, 

igazolások kiadása. 

4. A Humán Főosztály feladataihoz kapcsolódó ügyfélszolgálati feladatok ellátása. 
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5. A Csoport feladatköréhez kapcsolódóan a honlapon megjelenő információk és 

nyomtatványok adattartalmának karbantartása. 
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VI. SZERVEZÉSI ÉS JOGI FŐOSZTÁLY 

 

A főosztályvezető közvetlen irányításával ellátott feladatok 
1. A Hivatal munkájáról éves beszámoló előkészítése a Közgyűlésnek. 

2. A polgármester, az alpolgármesterek és a jegyző számára érkező megkeresésekre adott 

válaszlevelek – főosztályok közötti - koordinálása, elkészítése. 

3. Törvényességi és más vizsgálatok lefolytatásában közreműködés. 

4. Az Európai Uniós tagsággal kapcsolatos jogharmonizációs feladatok ellátása.
 

5. 
A Hivatalban működő irodatechnikai, audiovizuális és nyomtatási rendszerek 

szolgáltatóival és a telekommunikációs szolgáltatókkal történő kapcsolat biztosítása. 
* 14/2016. 

számú együttes polgármesteri és jegyzői utasítással módosított szöveg; Hatályba lépett: 2016. december 1.

 

6. 
Az ügyfelek, illetve a hivatalok egymás közötti kapcsolattartást segítő központi 

elektronikus szolgáltató rendszer működtetésének koordinálása.  

7. 
A TOP 6 operatív program keretében benyújtásra kerülő támogatási kérelmek elbírálását 

megelőző döntés-előkészítés, mely során a főosztályvezető biztosítja az 

összeférhetetlenségi szabályok maradéktalan érvényesülését. 
 * 23/2015. számú együttes polgármesteri és jegyzői 

utasítással elfogadott szöveg; Hatályba lépett: 2016. január 1.     

 

8. A TOP 6 operatív programhoz kapcsolódó döntés-előkészítés során *4/2018. számú együttes polgármesteri és jegyzői 

utasítással elfogadott rendelkezés; Hatályba lépett: 2018. március 1. 

a) Az Irányító Szervezet támogató döntése esetén a Főosztály feladata az Irányító Hatósághoz 

benyújtásra kerülő támogatási kérelmek elbírálásához szükséges döntés-előkészítés. 

b) A döntés-előkészítés keretében közvetlenül a Főosztályvezető irányításával: 

ba) meghatározza a felhívás területi kiválasztási kritériumainak megfelelő értékelési 

 szempontokat (TKKR nyilatkozat), 

bb) kiválasztja a lehetséges véleményezőket, értékelőket, 

bc) gondoskodik a projekt kiválasztás, értékelés teljes körű dokumentálásáról, 

bd) nyilatkozik a kérelem vonatkozó területi szempontoknak való megfelelőségéről, 

be) konkrét értékelést végez, 

bf) az értékelt kérelmek között sorrendet állít fel, 

  bg) döntési javaslatot küld az Irányító Hatóság részére. 

9. Debrecen Megyei Jogú Város gazdaságfejlesztési céljainak megvalósítása érdekében a komoly 
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gazdasági potenciállal rendelkező befektetők révén megvalósuló beruházásokhoz kapcsolódó 

befektetés ösztönzési feladatok ellátása. 
*4/2018. számú együttes polgármesteri és jegyzői utasítással elfogadott rendelkezés; Hatályba lépett: 2018. 

március 1.

 

10. Közreműködés a város területén a befektetők azonnali fogadására, a konkrét beruházások gyors 

megkezdésére, ezáltal új munkahelyek teremtésére alkalmas egységes fejlesztési területek 

beruházási célterületté, valamint az ezen a területen megvalósuló ipari telephelyek kialakításának 

építési tevékenységéhez kapcsolódó közigazgatási hatósági engedélyezési eljárások 

nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé minősítésének előkészítésében. 
*4/2018. számú 

együttes polgármesteri és jegyzői utasítással elfogadott rendelkezés; Hatályba lépett: 2018. március 1.

 

11. A befektetési környezet nyújtotta komparatív előnyöket kihasználva több nemzetközi cég 

valósít meg Debrecenben beruházást, amelyhez igénybe veszik a 210/2014. (VIII. 27.) Korm. 

rendelet szerinti beruházás ösztönzési célelőirányzathoz kapcsolódó egyedi kormánydöntéssel 

nyújtható beruházási támogatást („EKD"), a fejlesztési adókedvezményt és Debrecen Város 

támogatását is, amelyet a vállalkozások beruházásösztönzési és munkahelyteremtési támogatásáról 

szóló 37/2016. (X. 13.) önkormányzati rendelet alapján regionális beruházási támogatásként nyújt 

a város. Ezen feladatok végrehajtása keretében a beruházók adásvételi szerződéseinek, 

együttműködési megállapodásai és támogatási szerződései előkészítésének és véglegesítésének 

irányítása, az ehhez szükséges egyeztetések lefolytatása az érintett szervezeti egységekkel, az 

EDC-vel, társintézményekkel és a cégekkel. A szerződések és megállapodások aláírásához 

szükséges közgyűlési döntést igénylő előterjesztések előkészítése. 
*4/2018. számú együttes polgármesteri és jegyzői 

utasítással elfogadott rendelkezés; Hatályba lépett: 2018. március 1. 

 

 



 

 

13/2015. együttes polgármesteri és jegyzői utasítás 
 

Debrecen Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Szervezeti és Működési 
Szabályzatáról 

 
 

 

 

Hatályba lép: 2019. július 16. Változat: 37. 86/118 

 

1./ Ellátási Osztály 

 

A. Az osztályvezető közvetlen irányításával ellátott feladatok * 14/2016. számú együttes polgármesteri és jegyzői utasítással 

módosított szöveg; Hatályba lépett: 2016. december 1.

 

 

A Hivatal szakmai feladatai ellátását működtető irodatechnikai rendszerek, a telekommunikációs, 

audiovizuális, nyomtatási és elektronikai rendszerek működtetése tekintetében az alábbi feladatok: 

 

1. Szakmai javaslatok összeállítása a költségvetés tervezéséhez. 

2. Közbeszerzési eljárások szakmai előkészítése, értékelése. 

3. Kapcsolattartás a külső szállítók és a hivatal érintett szervezeti egységei között. 

4. Statisztikai adatszolgáltatások 

5. Közreműködés az elektronikus ügyintézés (ügyfélkapu, hitelesítés, autentikálás) 

feltételeinek kialakításában és működtetésében. 

6. A hivatal irodatechnikai, audiovizuális, nyomtatási és elektronikai eszközeinek 

korszerűsítése és fejlesztése érdekében a hivatali igények összegyűjtése és szakmai 

véleményezése. 

7. Informatikai jellegű beszerzések (multifunkciós eszközök, audiovizuális eszközök, 

nyomtatók, szkennerek, mobiltelefonok, elektronikai eszközök) előkészítésével kapcsolatos 

feladatok elvégzése (ajánlatkérések, pályáztatások, közbeszerzés). 

8. A mobil és egyéb adatátviteli telekommunikációs szolgáltatások biztosítása az 

önkormányzat, a hivatal, valamint a kedvezményezett cégek és intézmények számára. 

9. A hivatali mobiltelefon, internethasználat engedélyeztetése, analitikus nyilvántartás 

vezetése. 

10. Képviselői mobilszolgáltatás biztosítása és a mobilparkolási rendszer felügyelete, a 

szükséges intézkedési javaslatok megtétele, elszámolások előkészítése. 

 

B. Ellátó Csoport feladatai 
1. A Hivatal kezelésében lévő épületek, gépek, berendezések, felszerelések folyamatos 

karbantartása és felújítása, illetve a hivatali épületek tisztán tartásáról, közműellátásáról 

való gondoskodás. 

2. A Hivatal kezelésében lévő ingatlanok, anyag- és árukészletek, a Hivatal tulajdonában vagy 

használatában járművek, szellemi termékek, vagyoni értékű jogok, kis és nagy értékű tárgyi 

eszközök nyilvántartása. Analitikus nyilvántartások vezetése a tisztségviselői igényeknek 

megfelelően (belföldi kiküldetés, közüzemi díjak).  

3. A hivatali és az önkormányzati képviselői munka végzéséhez szükséges tárgyi eszközök és 

anyagok beszerzése. 

4. Sokszorosítási feladatok ellátása, a hivatali nyomda működésének biztosítása. 

5. A melegítő konyha üzemeltetésével kapcsolatos teendők ellátása. 

6. Jóléti szolgáltatás jellegű feladatok végzése, balatonföldvári üdülő, a tiszalöki horgásztanya 

és az Oláh Gábor utcai Vendégház üzemeltetése, hasznosítása és karbantartása. A 
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köztisztviselők és munkavállalók üdültetésének szervezése. 

7. A telefonközpontok működtetése. 

8. A választások, népszavazások lebonyolításához szükséges technikai feltételek biztosítása. 

9. A Hivatal épületeinek őrzésével, a beléptetéssel, valamint a portaszolgálat irányításával 

kapcsolatos feladatok ellátása. 

10. A hivatali liftek üzemeltetésével kapcsolatos feladatok ellátása. 

11. A hivatali rendezvények szervezésében és lebonyolításában való közreműködés, technikai 

feltételek biztosítása. 

12. A Hivatal épületeiben, főosztályok, osztályok között, valamint szükség szerint külső 

szerveket is érintve eljárói feladatok biztosítása. 

13. A Hivatal elhelyezésére szolgáló épületekben esetenkénti jelleggel termek, helyiségek 

bérbeadásának előkészítése. 

14. A Hivatal munka- és tűzvédelmi szabályzatában foglaltak, valamint a foglalkozás-

egészségügyi szabályzatban szereplő feladatokból adódó teendők ellátása. 

15. A Hivatal kezelésében lévő épületek, építmények tűzvédelmi teendőinek ellátása, tűzoltó 

készülékek, tűzcsapok jogszabályi előírásoknak megfelelő karbantartása. 

16. Hivatal épületeiben takarítási feladatok szervezése, ellenőrzése. 

17. A Hivatal épületeinek üzemeltetési, karbantartási és eseti felújítási feladatainak végzése.  

18. A Hivatal tulajdonában lévő, a munka végzéséhez szükséges anyagok raktározása és 

kiadása.  

19. Évente felülvizsgálja és szükség szerint módosításra előkészíti az aktuális önköltség-

számítási szabályzat alapján a szolgáltatások térítési díjait. 

20. Az Önkormányzat éves költségvetése Hivatalra vonatkozó részére javaslat összeállítása az 

igazgatás, informatika, üdülő szakfeladat dologi és felhalmozási kiadások tekintetében, és 

ezek továbbítása a Hivatalgazdálkodási Osztály felé.  

21. A Közgyűlés által elfogadott költségvetés végrehajtása, az előirányzatok nyilvántartása, 

továbbá az Önkormányzat éves költségvetéséhez a Képviselői szakfeladat dologi kiadások 

tekintetében javaslat összeállítása. 

22. A Hivatal eszközeire és forrásaira kiterjedő leltározás és az elhasználódott készletek 

selejtezése. 

23. Az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal ingó vagyonának nyilvántartásával, 

hasznosításával kapcsolatos feladatok ellátása. 

24. Statisztikai adatszolgáltatások. 

25. Közszolgálati jogviszonnyal, munkaviszonnyal, polgármester, (alpolgármester) 

jogviszonyával összefüggésben keletkezett károkról jegyzőkönyv felvétele, a kár 

mértékének megállapításával kapcsolatos feladatok ellátása. 

26. A Kálvin tér 11. szám alatti épület bérbe adott területével összefüggő költségek részarányos 

mértékű számlázásra történő előkészítése.   

27. Évente az utazási kedvezményre jogosító utalvány elkészítése és kiadása a Hivatal 1 évnél 

hosszabb közszolgálati jogviszonnyal,munkaviszonnyal rendelkező dolgozói részére. 

28. A Hivatal szervezeti egységeitől érkező teremigénylések nyilvántartása, koordinálása. 
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29. A Polgármesteri Hivatal kijelölt parkolóhelyeire a mindenkor hatályos utasítás alapján 

parkolási engedélyek, mágneskártyás parkolási engedélyek kiadása és visszavétele. 

30. A Debreceni Agglomeráció Hulladékgazdálkodási Társulás Társulási Tanácsa 

munkaszervezeti feladatainak ellátásával kapcsolatos technikai feltételek, eszközök 

biztosítása. * 2/2018. számú együttes polgármesteri és jegyzői utasítással elfogadott rendelkezés; Hatályba lépett: 2018. január 10. 

 

C. Gépjármű Csoport feladatai 
1. Gépjárművezetői feladatok ellátása, a gépjárművek használatának és beosztásának 

optimális és költségtakarékos szervezése.  

2. A gépkocsi tároló (garázs) zavartalan működtetésének és a gépjárművek 

üzembiztonságának biztosítása. 

3. Járművek napi futásteljesítményéről menetlevelek vezetése, összesítése. 

4. Havi és éves összesítő adatok vezetése. 

 

2./ Jogi Osztály 

 

A. Jogi Csoport feladatai 
1. A Közgyűlés és bizottságai, a településrészi önkormányzat, az Önkormányzat társulásai, a 

polgármester, az alpolgármesterek, a tanácsnokok, a képviselők, a jegyző, az aljegyző(k), a 

főosztályvezetők és az osztályvezetők részére jogi vélemény nyilvánítása. *2/2018. számú együttes 

polgármesteri és jegyzői utasítással módosított rendelkezés; Hatályba lépett: 2018. január 10. 
2. A polgármester, az alpolgármesterek, a jegyző, az aljegyző(k) feladat- és hatáskörébe 

tartozó ügyek végrehajtásában való közreműködés. *2/2016. számú együttes polgármesteri és jegyzői utasítással módosított 

szöveg; Hatályba lépett: 2016. március 1. 
3. A törvényjavaslatok, illetve módosító javaslatok véleményezésében, elkészítésében - 

felkérésre történő - közreműködés. 

4. A közgyűlési előterjesztések (rendelet-tervezetek, határozat tervezetek) szakmai 

előkészítésében felkérésre közreműködés, törvényességi szempontból történő 

véleményezése, az osztály feladatkörébe tartozó előterjesztések előkészítése. 

5. A bizottsági jegyzőkönyvek, a polgármester határozatai, a településrészi önkormányzati 

döntések utólagos törvényességi vizsgálata a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatalhoz 

történő felterjesztést megelőzően, kapcsolattartás a Hajdú-Bihar Megyei 

Kormányhivatallal.* 20/2018. számú együttes polgármesteri és jegyzői utasítással módosított rendelkezés; Hatályba lépett: 2018. szeptember 1. 

6. Az Ügyrendi Bizottság feladatainak ellátásában való közreműködés, üléseivel kapcsolatos 

teendők ellátása. 

7. Közreműködés az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok, civil szervezetek és az 

önkormányzati társulások működésével kapcsolatos jogi feladatok ellátásában. *2/2018. számú 

együttes polgármesteri és jegyzői utasítással módosított rendelkezés; Hatályba lépett: 2018. január 10. 
8. Az Önkormányzat és a Hivatal képviselete bíróságok és más hatóságok előtt, peres és peren 

kívüli eljárásokban. 

9. A Hivatal és az Önkormányzat szervezetfejlesztésével kapcsolatos uniós és hazai projektek 
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előkészítésében, végrehajtásában, koordinálásában történő közreműködés. 

10. Az MSZ EN ISO 9001:2009 és a Közös Értékelési Keretrendszer (CAF) minőségirányítási 

rendszer Polgármesteri Hivatalban történő bevezetéséből, koordinálásából, fenntartásából 

származó teendők referens útján történő ellátása.  

11. Az Önkormányzat által kötendő szerződés-tervezetek jogi véleményezése, felkérésre 

elkészítése. 

12. A Hivatal által kötendő szerződés-tervezetek jogi véleményezése, felkérésre elkészítése. 

13. A 2014-2020 közötti időszak Terület- és Településfejlesztési Operatív Program 6. 

Fenntartható városfejlesztés prioritásának végrehajtása során szükség szerint kapcsolatot 

tart és együttműködik az EDC Debrecen Város- és Gazdaságfejlesztési Központ Nonprofit 

Kft. munkatársaival. * 2/2016. számú együttes polgármesteri és jegyzői utasítással elfogadott szöveg; Hatályba lépett: 2016. március 1. 

14.  A Debreceni Agglomeráció Hulladékgazdálkodási Társulás által kötendő szerződés-

tervezetek jogi véleményezése, felkérésre elkészítése. *2/2018. számú együttes polgármesteri és jegyzői utasítással 

elfogadott rendelkezés; Hatályba lépett: 2018. január 10. 
15.  A Debreceni Agglomeráció Hulladékgazdálkodási Társulás Társulási Tanácsa elé kerülő 

döntési tervezetek előzetes törvényességi szempontú véleményezése. *2/2018. számú együttes polgármesteri 

és jegyzői utasítással elfogadott rendelkezés; Hatályba lépett: 2018. január 10. 
16. Közreműködés a Debrecen Megyei Jogú Város közbiztonságának helyzetéről, a 

közbiztonság érdekében tett intézkedésekről és az azzal kapcsolatos feladatokról szóló éves 

rendőrkapitányi beszámoló előkészítésében és Közgyűlés elé terjesztésében. *9/2019. számú együttes 

polgármesteri és jegyzői utasítással elfogadott rendelkezés; Hatályba lépett: 2019. június 15. 
 

 

B. A Humánpolitikai Csoport feladatai 
1. A Hivatal köztisztviselőinek közszolgálati jogviszonyával és munkavállalóinak 

munkaviszonyával összefüggő humánpolitikai feladatok ellátása.  

2. A polgármester, az alpolgármesterek foglalkoztatási jogviszonyával, az önkormányzati 

tanácsadók közszolgálati jogviszonyával kapcsolatos feladatok ellátása. 

3. A Hivatal engedélyezett létszámkerete alakulásának figyelemmel kísérése, vezetése. 

4. Személyi nyilvántartás, közszolgálati alapnyilvántartás vezetése és az adatok folyamatos 

karbantartása, adatszolgáltatási kötelezettség teljesítése a jogszabályban meghatározott 

szervek részére. 

5. A Közszolgálati Szabályzatban és a munkavállalók munkaviszonyával összefüggő egyes 

kérdésekről szóló utasításban meghatározott - a Humánpolitikai Csoport feladatkörébe 

utalt - juttatásokkal kapcsolatos döntések előkészítése.  

6. A köztisztviselői vagyonnyilatkozat-tétellel kapcsolatos munkáltatói intézkedések 

előkészítése és közreműködés a végrehajtásban.  

7. Éves képzési terv elkészítése és végrehajtásában való közreműködés. 

8. Köztisztviselői fegyelmi eljárásokban való közreműködés. 

9. A köztisztviselők teljesítményértékelésével, minősítésével kapcsolatos eljárás 

lefolytatásának előkészítése, szervezeti támogatói feladatok ellátása. 
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10. Az Ellátási Osztály által rendelkezésre bocsátott adatok alapján a kártérítéssel kapcsolatos 

feladatok ellátása, kártérítési eljárás lefolytatása. 

11. A Hivatal állományából nyugállományba került közszolgálati dolgozókról és 

munkavállalókról nyilvántartás vezetése, helyzetük figyelemmel kísérése. 

12. Az ügykezelői alapvizsgával, a közigazgatási alapvizsgával, valamint a közigazgatási 

szakvizsga lebonyolításával kapcsolatos teendők teljes körű ellátása. * 14/2016. számú együttes 

polgármesteri és jegyzői utasítással módosított szöveg; Hatályba lépett: 2016. december 1. 
13. Az Önkormányzat éves költségvetése elkészítéséhez adatszolgáltatás. 

14. A jegyző, a polgármester hatáskörébe tartozó megbízási szerződések elkészítése, 

nyilvántartása. 

15. A munkáltatói jogkör gyakorlásához szükséges helyi rendeletek, utasítások és 

szabályzatok elkészítésében való közreműködés. 

16. A Hivatal köztisztviselői és munkavállalói részére nyújtott foglalkozás-egészségügyi 

szolgáltatás biztosításához szükséges adatszolgáltatás.  

17.  A Hivatalban működő szakszervezet, illetve üzemi megbízott részére jogszabályban 

előírt, a munkáltatói jogkör gyakorlójának feladat- és hatáskörébe tartozó tájékoztatási 

kötelezettség teljesítésével kapcsolatos feladatok ellátása. 

18. A Hivatalban közfoglalkoztatás keretében foglalkoztatottak közfoglalkoztatási 

jogviszonyával összefüggő humánpolitikai feladatok ellátása. * 14/2016. számú együttes polgármesteri és jegyzői 

utasítással módosított szöveg; Hatályba lépett: 2016. december 1. 
19. A Debreceni Közterület Felügyelet vezetőjével kapcsolatos személyügyi feladatok 

ellátása, különös tekintettel a munkáltatói intézkedések előkészítésére, a személyi anyag 

kezelésére, a teljesítményértékelési és vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatására. *8/2019. 

számú együttes polgármesteri és jegyzői utasítással elfogadott rendelkezés; Hatályba lép: 2019. június 30. 
 

 

3./ Szervezési Osztály 

 

A. Szervezési Csoport  

 

1.Testületi feladatok 
a) A közgyűlési ülések előkészítésével kapcsolatos teendők. 

b) A lakosság tájékoztatása közgyűlési meghívók és előterjesztések, bizottsági meghívók 

közzétételével. 

c) A közgyűlési ülések jegyzőkönyveinek vezetése, és az ezzel kapcsolatos teendők ellátása. 

d) A Közgyűlés és a bizottságok ülései időpontjának nyilvántartása és nyilvánosságra 

hozatala. 

e) A közgyűlési határozatok és rendeletek központi nyilvántartása, a határidők betartásának 

és a határozatok végrehajtásának figyelemmel kísérése, szükség esetén jelzés a jegyzőnek 

a beszámolási kötelezettség elmulasztásáról. 

f) A felelősök jelentése alapján a lejárt határidejű határozatokról szóló jegyzői beszámoló 
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összeállítása. 

g) Az önkormányzati rendeletek, a Közgyűlés üléseinek jegyzőkönyvei, a kapcsolódó 

előterjesztések, a bizottsági ülések, részönkormányzati ülések jegyzőkönyvei Nemzeti 

Jogszabálytáron keresztül történő felterjesztése a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal 

részére, továbbá a polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseinek megküldése.  

h) A bizottságok, a részönkormányzat és a települési nemzetiségi önkormányzatok 

jegyzőkönyveinek és döntéseinek nyilvántartása.  

i)  A képviselői interpellációkkal és kérdésekkel kapcsolatos ügyintézés koordinálása. 

j)  Az Mötv. szerinti közmeghallgatások előkészítése.  

k) A településrészi önkormányzat működésével, ezen belül a testületi ülések előkészítésével 

és a döntések végrehajtásával kapcsolatos feladatok ellátása, koordinálása, a Hivatal 

Józsa településrészen működő telephelyén az ügyfélfogadás biztosítása. 

l)  A Közgyűlés döntéseinek kihirdetése, közzététele, az Önkormányzat Közlönyének 

elkészítése. 

m) A települési nemzetiségi önkormányzatokkal kapcsolatban a hivatali működés 

feltételeinek biztosítása, folyamatos jogi, szakmai, valamint adminisztratív 

segítségnyújtás, a jogszabály által előírt szabályzatok, megállapodások 

megfogalmazásában való közreműködés, az üléseken való részvétel.  

n) A Debreceni Agglomeráció Hulladékgazdálkodási Társulás társulási üléseinek 

előkészítése, összehívása, az ülések jegyzőkönyvezése, a döntések kihirdetése. *2/2018. számú 

együttes polgármesteri és jegyzői utasítással elfogadott rendelkezés; Hatályba lépett: 2018. január 10. 
o) Közreműködés a Debrecen Megyei Jogú Város tűzvédelmi helyzetéről, a tűzvédelem 

érdekében tett intézkedésekről és az azzal kapcsolatos feladatokról szóló éves tűzoltó 

parancsnoki beszámoló előkészítésében és Közgyűlés elé terjesztésében. *9/2019. számú együttes 

polgármesteri és jegyzői utasítással elfogadott rendelkezés; Hatályba lépett: 2019. június 15. 
 

2. Szervezési feladatok 
a) Az országgyűlési képviselők, települési önkormányzati képviselők és polgármesterek, 

európai parlamenti képviselők, nemzetiségi önkormányzati képviselők választása során a 

választási irodai feladatok, valamint a választási bizottságok munkájához kapcsolódó 

feladatok ellátása. 

b) Az országos és helyi népszavazással kapcsolatos szervezési feladatok ellátása. 

c) A település vonatkozásában az időszakonként sorra kerülő népszámlálással összefüggő 

feladatok ellátása.  

d) A bírósági ülnökök választásával kapcsolatos feladatok ellátása. 

e) A polgármester honvédelmi és polgári védelmi feladatainak ellátásával összefüggő 

tevékenységek előkészítése, végrehajtása.  

f) A települési önkormányzati képviselők tevékenységének adminisztratív segítése.  

g) Debrecen Város Díszpolgára cím, Debrecen Város Pro Urbe díja, Debrecen Város 

Mecénása díj adományozásával kapcsolatos feladatok ellátásában való közreműködés.  

h) Díszsírhely adományozással és rátemetéssel kapcsolatos feladatok ellátása. 
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i) Közterületek és magántulajdonú utak elnevezésével kapcsolatos teendők koordinálása. 

j) A város név- és jelképei használatának engedélyezésével kapcsolatos feladatok ellátása. 

k)  A tisztségviselők által tartott fogadónapok szervezése, a fogadónapra jelentkezők 

ügyfélfogadásának biztosítása, a fogadónapok szakmai és jogi előkészítésével kapcsolatos 

tevékenységek ellátása. 

l) Közigazgatási szervek, alapvető jogok biztosa és helyettesei, valamint más szervek 

tisztségviselőkhöz érkezett megkeresései, valamint az állampolgárok tisztségviselőkhöz 

címzett beadványai alapján az ügyek jogi ügyintézésével kapcsolatos feladatok ellátása, a 

választervezetek előkészítése. 

m)  Panaszok, közérdekű bejelentések, javaslatok intézésének Hivatalon belüli koordinálása. 

n) Az adatvédelemmel, információszabadsággal összefüggő feladatok koordinálása, továbbá 

az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. 

törvény végrehajtásával összefüggő feladatok teljesítése és az ehhez kapcsolódó belső 

szabályzatok elkészítése. * 17/2017. számú együttes polgármesteri és jegyzői utasítással módosított rendelkezés; Hatályba lépett: 2017. 

augusztus 15. 
o) Kapcsolattartás önkormányzati érdekszövetségekkel, megkeresésükre 

jogszabálytervezetek véleményezése, szakmai anyagok készítése. 

 

B. Iktató Csoport * 22/2015. számú együttes polgármesteri és jegyzői utasítással módosított szöveg; Hatályba lépett: 2015. november 1. 
1. A naponta beérkező postai küldemények átvétele, rendszerezése, feldolgozása és 

szétosztása, a kimenő postai küldemények összegyűjtése, feladásra való előkészítése és 

továbbítása a Magyar Posta Zrt.-nek, valamint a Magyar Posta Zrt.-től visszakapott 

küldemények és tértivevények adattartalmának rögzítése, majd a Hivatal szervezeti 

egységeihez történő eljuttatása. * 14/2016. számú együttes polgármesteri és jegyzői utasítással módosított szöveg; Hatályba lépett: 2016. 

december 1. 
 2. A hivatalba a SZEÜSZ-ön keresztül érkező elektronikus küldemények fogadása, átvétele 

és továbbítása a megfelelő szervezeti egységhez, személyhez. 

 3. Az iktatással kapcsolatos feladatok ellátása. 

4. Az iratkezelő alkalmazás működésének szakmai felügyelete, a hozzá tartozó 

jogosultságok naprakészen  tartása. 

 5. Az iktatás regiszterezésének naprakész állapotban tartásáról való gondoskodás. 

 6. A bélyegző nyilvántartás vezetése. 

 7. Az irattározási és selejtezési feladatok ellátása.  

 8. Kapcsolattartás a Magyar Nemzeti Levéltár Hajdú-Bihari Levéltárával és a Magyar Posta 

Zrt-vel. 

 9. Statisztikák készítése a Hivatal működésével összefüggésben. 

 10. Iratkezelési szabályzattal, irattári tervvel kapcsolatos feladatok ellátása. 
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VII. VÁROSFEJLESZTÉSI FŐOSZTÁLY 

 

1. A főosztályvezető közvetlen irányításával ellátott feladatok * 14/2016. számú együttes polgármesteri és jegyzői 

utasítással módosított szöveg; Hatályba lépett: 2016. december 1. 
1. Kártérítési, kártalanítási igényekkel kapcsolatos ügyek szakmai kontrolljának ellátása. 

2. A főosztály munkája során megkötendő szerződések elkészítése, aláírásra történő 

előkészítése, illetve a főosztály munkájához kapcsolódó szerződéstervezetek előzetes 

véleményezése. 

3. Állásfoglalások, vélemények, jogértelmezések készítése a főosztályt érintő ügyekben. 

4. A főosztályhoz tartozó minden osztályt érintő ügyekben koordináló, összefogó, ellenőrző 

feladat ellátása.  

5. A Debrecen Közbiztonságáért Alapítvány működésével összefüggő feladatok ellátása. 

6. A TOP 6 operatív program keretében a projekt-előkészítéssel kapcsolatos feladatok 

ellátása, így különösen  

a.) az Irányító Szervezetnek javaslattétel a projektek műszaki tartalmára, bekerülési 

költségére, 

b.) az előkészítő anyagoknak a Hivatal kijelölt szervezeti egysége által történt 

véleményeztetése után az Irányító Szervezet elé terjesztése, 

c.) az EDC Nonprofit Kft-vel való együttműködés. 

         7. Kapcsolattartás a Debrecen város közigazgatási területén működő polgárőr szervezetekkel. 

8. Az önkormányzati fenntartású köznevelési, kulturális, előadóművészeti, közművelődési, 

közgyűjteményi, gyermekjóléti, szociális intézményekben megvalósuló beruházásokkal, 

felújításokkal kapcsolatosan egyeztetés a Humán Főosztállyal. *8/2019. számú együttes polgármesteri és jegyzői 

utasítással elfogadott rendelkezés; Hatályba lép: 2019. június 30. 

 

2. Főkertészi feladatok * 14/2016. számú együttes polgármesteri és jegyzői utasítással módosított szöveg; Hatályba lépett: 2016. december 1. 

 

1. Ökológiai, ökonómiai, műszaki, építészeti és esztétikai ismeretekkel, kreatív, tervezői 

készségek birtokában a szakterületén tájrendezési feladatkörök ellátása.  

2. Kertépítészet és “közterület építészet” (mikroarchitektúrák és térrendezés) terveinek 

elkészítésében és elkészíttetésében közreműködik.  

3. Építészeti, közterületrendezési és tájépítészeti ötlet- és tervpályázatok értékelésében, 

bírálatában közreműködik. 

4. A tájrendezés, a településrendezés szakági feladatainak, a tájvédelem és 

természetvédelem, tájrehabilitáció, tájtervezés, települési és környezetvédelem, a 

területrendezési és területfejlesztés komplex tervezési, fejlesztési és kutatási feladataiiban 

közreműködik a Főépítészi Irodával.   

5. A városi zöldfelületek tervezési és fenntartási feladataival kapcsolatban a fenntartási és 

fejlesztési közszolgáltatás  hosszú távú  tervezését végzi.  

6. A szakterület elméleti ismeretanyagát és gyakorlati ismereteit folyamatosan 

továbbfejleszti. 
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7. Közreműködik a zöldfelületekre vonatkozó helyi szabályozási elemek kidolgozásában. 

8. Megszervezi a Városfejlesztési Főosztály szervezeti egységeivel, illetve a közterület és 

zöldfelület fenntartásáért felelős önkormányzati érdekeltségű gazdasági társaságokkal 

történő rendszeres operatív egyeztetést. 

9. Figyelemmel kíséri a Zöldterületi Osztály szakmai munkáját, véleményezi a szakmai 

anyagokat. 

10. Figyelemmel kíséri a városi zöldterületek tervezési és fenntartási feladataival kapcsolatos 

teendőket és a városi zöldfelületet érintő beruházásokat, ezekkel kapcsolatban szakmai 

javaslatot tesz. 

 

 

1./ Műszaki Osztály 
 

 

A. Az osztályvezető közvetlen irányítása alá tartozó feladatok 
 

1. Jogszabályban előírt építésügyi hatósági nyilvántartások vezetése. 

2. Építésügyi hatósági engedélyezés, valamint építéshez kapcsolódó felvonók építési és   

használatbavételi engedélyezése. 

3. Építésügyi hatósági kötelezés. 

4. Szerkezeti és szabályozási tervek előkészítése során javaslattétel, véleménynyilvánítás. 

5. Az ingatlanok közterületi számozásával kapcsolatos hatósági feladatok ellátása. 

 

B. Építési Csoport I. és Építési Csoport II. feladatai 
 

1. Építésügyi hatósági engedélyezés, valamint építéshez kapcsolódó felvonók építési és 

használatbavételi engedélyezése és tudomásulvételi eljárás lefolytatása. 

2. Építésügyi hatósági kötelezés. 

3. Telekalakítási ügyek ellátása. (szakhatóságként) 

4. Telekalakítás és építési tilalom elrendelése egyedi határozattal. 

5. Építésügyi szakhatósági állásfoglalások kiadása. 

6. Házi vízszükségletet kielégítő sekély mélységű kutak engedélyezése (létesítés, üzemeltetés, 

fennmaradás, megszüntetés). * 14/2016. számú együttes polgármesteri és jegyzői utasítással módosított szöveg; Hatályba lépett: 2016. 

december 1. 
7. Közműves vízellátással, szennyvízelvezetéssel kapcsolatos kötelezések. 

8. Vízi létesítmények létesítéséhez nyomvonal jellegű építésügyi hatósági hozzájárulás, 

vízügyi szakigazgatás területén hatósági feladatok ellátása. 

9. Az ingatlanok számozásával kapcsolatos hatósági feladatok ellátása. 

10. Nyomvonal jellegű építmények, járdák engedélyezéséhez szakhatósági állásfoglalás 

kiadása. 
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11. A természetes személyek adósságrendezéséről szóló törvényben meghatározott 

környezettanulmányok elkészítése során közreműködés az ingatlannal kapcsolatos műszaki 

tény, állapot rögzítésében. * 23/2015. számú együttes polgármesteri és jegyzői utasítással elfogadott szöveg; Hatályba lépett: 2016. január 1. 

12. A rendeltetésmódosítási hatósági feladatok ellátása *20/2018. számú együttes polgármesteri és jegyzői utasítással módosított 

rendelkezés; Hatályba lépett: 2018.szeptember 1. 
 

 

2./ Városépítési Osztály *4/2018. számú együttes polgármesteri és jegyzői utasítással módosított rendelkezés; Hatályba lépett: 2018. március 1. 

 

A. Beruházási Csoport 
 

1. Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata által megpályázott, európai uniós forrásból 

megvalósuló magasépítési, illetve egyes településrészeket érintő környezetrendezési 

beruházások lebonyolításához kapcsolódó feladatokban közreműködés. 

2. Az 1. pontban szereplő beruházásokat illetően a külső résztvevők (tervezők, műszaki ellenőrök, 

kivitelezők) pályáztatás útján történő bevonása az érintett szervezeti egységek 

közreműködésével, valamint a külső résztvevők koordinálása, felügyelete. 

3. A csoport feladatkörébe tartozó beruházások műszaki dokumentációinak elkészíttetése, tartalmi 

értékelése, valamint szakmai vélemény adása a műszaki, illetve a szakmai alkalmasság 

megállapításához (pályázatokhoz, közbeszerzésekhez). 

4. Együttműködés az érintett szervezeti egységekkel, a projektmenedzsmenttel, a műszaki ellenőri 

szervezettel és a projektek megvalósításában közreműködő szerződő partnerekkel. 

5. Projektek bonyolítása során szükséges gazdasági elemzések, pénzügyi elszámolások 

elkészítéséhez műszaki adatszolgáltatás. 

6. Fenntartási kötelezettséggel rendelkező projektek lezárását követően jelentések műszaki 

részének elkészítése. 

7. A beruházások támogatásának lehívásában közreműködés, a garanciális-szavatossági 

kötelezettségek teljesítésének ellenőrzése, biztosítása. 

8. Települési önkormányzatok érdekeltségi körébe tartozó európai uniós forrásból megvalósuló 

pályázati lehetőségek feltárása, a pályázatok előkészítéséhez szakmai anyag összeállítása. 

9. Szakmai szervezetekkel és gazdasági kamarákkal való kapcsolattartás és együttműködés 

kialakításának előkészítése.  

10. Kiemelt európai uniós forrásból megvalósuló nagyprojektek műszaki, szakmai 

megvalósításában, pénzügyi elszámolásában való közreműködés. 

11. Közreműködés az önkormányzat éves költségvetése tervezésében, időszakos és éves 

teljesítések értékelésében, illetve a csoportra vonatkozó előirányzatok, jóváhagyott beruházási 

keret felhasználásának folyamatos figyelemmel kísérése. 

12. A csoport feladatkörét illetően a szakminisztériumokkal való hatékony együttműködés. 

 

B. Magasépítési Csoport  
 



 

 

13/2015. együttes polgármesteri és jegyzői utasítás 
 

Debrecen Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Szervezeti és Működési 
Szabályzatáról 

 
 

 

 

Hatályba lép: 2019. július 16. Változat: 37. 96/118 

 

1. Elsődlegesen nem európai uniós forrásból megvalósuló, nagyrészt magasépítési tevékenységre 

alapozott beruházásokkal kapcsolatos feladatok ellátása. 

2. Az 1. pontban szereplő beruházásokat illetően a külső résztvevők (tervezők, műszaki ellenőrök, 

kivitelezők) pályáztatás útján történő bevonása az érintett szervezeti egységek 

közreműködésével, valamint a külső résztvevők koordinálása, felügyelete. 

3. Az önkormányzat költségvetésében meghatározott fejlesztési feladatok koordinálása. 

4. A csoport feladatkörébe tartozó beruházások terveinek, költségvetéseinek elkészíttetése, tartalmi 

értékelése, műszaki dokumentáció összeállítása, valamint szakmai vélemény adása a műszaki, 

illetve a szakmai alkalmasság megállapításához (pályázatokhoz, közbeszerzésekhez). 

5. Együttműködés az érintett szervezeti egységekkel, a projektmenedzsmenttel, a műszaki 

ellenőrrel és a mérnök (bonyolító) szervezettel. 

6. A beruházások támogatásának lehívásában közreműködés, a garanciális-szavatossági 

kötelezettségek teljesítésének ellenőrzése, biztosítása. 

7. Települési önkormányzatok érdekeltségi körébe tartozó pályázati lehetőségek feltárása, a 

pályázatok előkészítéséhez szakmai anyag összeállítása, hazai finanszírozású projektek 

műszaki menedzselése. 

8. Szakmai szervezetekkel és gazdasági kamarákkal való kapcsolattartás és együttműködés 

kialakításának előkészítése. 

9. Projektek megvalósításában közreműködő szerződő partnerekkel való együttműködés és 

kapcsolattartás.  

10. Projektek bonyolítása során szükséges gazdasági elemzések, pénzügyi elszámolások 

elkészítéséhez műszaki adatszolgáltatás. 

11. Közreműködés az önkormányzat éves költségvetése tervezésében, időszakos és éves 

teljesítések értékelésében, illetve a csoportra vonatkozó előirányzatok, jóváhagyott beruházási 

keret felhasználásának folyamatos figyelemmel kísérése. 

12. A csoport feladatkörét illetően a szakminisztériumokkal való hatékony együttműködés. 

13. Felújítások terveinek, költségvetéseinek elkészíttetése (pályázatokhoz, közbeszerzésekhez). 

14. Együttműködés a Debreceni Intézményműködtető Központtal az önkormányzati intézmények 

felújítási munkáinak elvégzésével kapcsolatban.. 

 

 

3./ Városüzemeltetési Osztály *4/2018. számú együttes polgármesteri és jegyzői utasítással módosított rendelkezés; Hatályba lépett: 2018. 

március 1. 
 

A. Az osztályvezető közvetlen irányítása alá tartozó feladatok 

 

1. Közterületen okozott károk helyreállítása. 

2. Rendezvényekkel kapcsolatos feladatok ellátása. 

3. Egyéb kommunális szolgáltatás. 

 

B. Közlekedési és Közmű Csoport  
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1. A közterület hasznosításával és igénybevételével kapcsolatos teendők ellátása. 

2. Közlekedési igazgatási teendők ellátása, közútkezelői hozzájárulások kiadása.  

3. A városi forgalomszervezés irányítása. 

4. Utcanévtáblázással kapcsolatos feladatok ellátása. 

5. Az önkormányzati tulajdonú utak, járdák, kerékpárutak, hidak és egyéb műtárgyak felújításával, 

üzemeltetésével kapcsolatos teendők ellátása. 

6. Nagyberuházások utáni helyreállítási munkák ellenőrzése. 

7. Behajtási engedélyek kiadása. 

8. Helyi közösségi közlekedéssel összefüggő feladatok ellátása, autóbuszvárók építése, 

karbantartása, autóbuszöblök, peronok létesítése, útvonalengedélyek kiadásának előkészítése, 

szakhatósági állásfoglalások megadása. 

9. Közlekedésfejlesztési tervek és koncepciók előkészítése, megvalósításuk végrehajtása. 

10. Önkormányzati tulajdonban lévő közterületi utak, járdák téli síkosságmentesítési és 

hóeltakarítási feladatainak ellátása, kivéve a Zöldterületi Osztály fenntartásában lévő parkokban, 

zöldfelületeken és zöldterületeken egyedi szerződések által elvégzendő téli síkosságmentesítési és 

hóeltakarítási feladatokat. 

11. Közvilágítással kapcsolatos feladatok ellátása. 

12.Térfigyelő kamerák felügyelete, karbantartása. 

13.Közterületi informatikai rendszerek üzemeltetése. 

14.Közterületi óra üzemeltetése. 

15.A csapadék- és egyéb vizek által okozott kártételek megelőzése, a védőművek fenntartása, 

fejlesztése és azokon a védekezés ellátása körébe tartozó önkormányzati feladatellátás előkészítése. 

16.A városi vízellátási, csatornázási feladatok koordinálása, csapadékvíz és belvíz-elvezetési 

feladatok ellátása.  

17.A város energiafelhasználásának figyelemmel kísérése, a felhasználás racionalizálására 

vonatkozó elképzelések, koncepciók kidolgozása. 

18.Városi intézmények energia fogyasztásának monitorozása. 

19.Energiabeszerzéshez szükséges műszaki dokumentációk összeállítása. 

20.A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz szállításával kapcsolatos feladatok ellátása. 

 

C. Mélyépítési Csoport  

 

1. Minden európai uniós és nem európai uniós forrásból megvalósuló mélyépítési beruházással (út-

, járda, víz-, szennyvízelvezetés és közműépítések) kapcsolatos feladat ellátása. 

2. Az 1. pontban szereplő beruházásokat illetően a külső résztvevők (tervezők, műszaki ellenőrök, 

kivitelezők) pályáztatás útján történő bevonása az érintett szervezeti egységek közreműködésével, 

valamint a külső résztvevők koordinálása, felügyelete. 

3. Közműberuházások bonyolítása. 

4. Parkok, közterek, játszóterek beruházásainak bonyolítása. 

5. Nagyfelületű aszfaltozási munkák koordinálása. 
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6. A beruházásokkal kapcsolatos adminisztratív feladatok ellátása. 

7. Önkormányzati beruházásban megvalósuló kiszolgáló útépítés és közműépítés költségeinek 

áthárítására irányuló önkormányzati hatósági ügyek intézése. 

8. Együttműködés az érintett szervezeti egységekkel, a projektmenedzsmenttel, a műszaki 

ellenőrrel és a mérnök (bonyolító) szervezettel. 

9. Projektek bonyolítása során szükséges gazdasági elemzések, pénzügyi elszámolások 

elkészítéséhez műszaki adatszolgáltatás. 

10. Fenntartási kötelezettséggel rendelkező projektek lezárását követően jelentések műszaki 

részének elkészítése. 

11. A beruházások támogatásának lehívásában közreműködés, a garanciális-szavatossági 

kötelezettségek teljesítésének ellenőrzése, biztosítása. 

4. 12. Települési önkormányzatok érdekeltségi körébe tartozó pályázati lehetőségek feltárása, 

a pályázatok előkészítéséhez szakmai anyag összeállítása, az Európai Unió által 

finanszírozott projektek menedzselése. 

 

4./Zöldterületi Osztály  *22/2017. számú együttes polgármesteri és jegyzői utasítással módosított rendelkezés; Hatályba lépett: 2017. december 1. 

 

1. A város köztisztaságával kapcsolatos teendők ellátása. 

2. Debrecen Megyei Jogú Város közterületein lévő parkok, zöldfelületek, zöldterületek és 

azok tartozékainak fenntartásával, fejlesztésével kapcsolatos feladatok ellátása, 

koordinálása és védelméről való gondoskodás.  

3. A helyi jelentőségű természeti terület védetté nyilvánításáról, óvásáról, őrzéséről, 

fenntartásáról, valamint természeti állapotának fejlesztéséről való gondoskodás, továbbá a 

védettség feloldására irányuló munkálatok előkészítése. 

4. Debrecen Város szmogriadó tervében rögzített feladatok ellátása, koordinálása. 

5. Az Önkormányzati Környezetvédelmi Alaphoz kapcsolódó adminisztratív feladatok 

ellátása. 

6. A Nemzeti Környezetvédelmi Programban foglalt célokkal, feladatokkal és a település 

rendezési tervével összhangban készített települési környezetvédelmi program tervezet 

elkészítése, az abban foglalt feladatok végrehajtása. 

7. Az Önkormányzat illetékességi területén a környezet állapotának értékelésére vonatkozó 

elemzések elkészítése.  

8. A hulladékgazdálkodással kapcsolatos önkormányzati feladatok ellátásának előkészítése és 

felügyelete, a hulladékszállítással kapcsolatos közszolgáltatás koordinálása. 

9. Emlékműfenntartás. 

10. A közterületek rovar- és rágcsálómentessége fenntartásából adódó feladatok ellátása. 

11. A temetők fenntartásával, üzemeltetésével kapcsolatos feladatok koordinálása. 

12. A Debreceni Közterület Felügyelet szakmai irányítása, az alapítással, átalakítással, 

megszüntetéssel, az alapító okirat módosításával, a szervezeti és működési szabályzat 

jóváhagyásra való előkészítésével kapcsolatos feladatok ellátása, településüzemeltetési 

kérdésekben szakmai kapcsolattartás a Debreceni Közterület Felügyelettel és a DEHUSZ 
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Nonprofit Kft.-vel. *8/2019. számú együttes polgármesteri és jegyzői utasítással módosított rendelkezés; Hatályba lép: 2019. június 30. 

13. Roncsautók elszállíttatása. 

14. Szökőkutak, csobogók, ivókutak üzemeltetése. 

15. Nyilvános illemhelyek üzemeltetése. 

16. Debrecen Megyei Jogú Város közterületein lévő parkok, zöldfelületek és zöldterületek téli 

síkosságmentesítési és hóeltakarítási feladatainak ellátása. 

17. Közterületen lévő, az út tartozékát képező fás szárú növények kivágásának 

engedélyezésével kapcsolatos közútkezelői feladatok ellátása. 

18. Öntőrendszerek és közkutak üzemeltetése. 

19. Feladatait a Főkertész szakmai segítségével látja el. 

20. Közreműködik a Debreceni Agglomeráció Hulladékgazdálkodási Társulás által 

megvalósítani kívánt beruházások szakmai előkészítésében, azok végrehajtásában és 

lebonyolításában a KEHOP-3.2.1-152016-00005 számú projekt kivételével, valamint a 

Társulás vagyonának fenntartásával és üzemeltetésével kapcsolatos feladatok ellátásában. 
*2/2018. számú együttes polgármesteri és jegyzői utasítással elfogadott rendelkezés; Hatályba lépett: 2018. január 10. 

21. Más kezelőkre nem bízott önkormányzati tulajdonban álló nem közterületi ingatlanok 

zöldfelületeinek karbantartásával és fenntartásával (kaszálás, parlagfűmentesítés, gallyazás, 

fakivágás) kapcsolatos feladatok ellátása, ezen feladatokkal kapcsolatban kapcsolattartás a 

Vagyonkezelési Osztállyal. *9/2019. számú együttes polgármesteri és jegyzői utasítással elfogadott rendelkezés; Hatályba lép: 2019. július 1. 
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4.melléklet *4/2018. számú együttes polgármesteri és jegyzői utasítással módosított rendelkezés; Hatályba lépett: 2018. március 1. 

 

 

A Polgármesteri Hivatalban dolgozók létszáma: 558 fő  

 

Vezetők: 3 fő 

Jegyző 1 fő 

Aljegyző 2 fő  

 

Ellenőrzési Iroda 9 fő  

Irodavezető 1fő 

Irodavezető-helyettes 1 fő 

Közvetlen irodavezető irányítás alá tartozók 7 fő 
 

 

Főépítészi Iroda 18 fő *4/2019. számú együttes polgármesteri és jegyzői utasítással módosított rendelkezés; Hatályba lépett: 2019. február 1. 

Főépítész 1 fő 

Irodavezető 1 fő  

Közvetlen főépítész irányítása alá tartozók 5 fő  

 

Városképvédelmi Csoport 6 fő 

Várostervezési Csoport 5 fő 

 

Polgármesteri Kabinetiroda 37 fő *13/2019. számú együttes polgármesteri és jegyzői utasítással módosított rendelkezés; Hatályba lépett: 2019. július 

16. 

Irodavezető 1 fő 

Irodavezető-helyettes 1 fő 

Közvetlen irodavezető irányítás alá tartozók 19 fő 

 

Fejlesztéspolitikai Csoport 11 fő  

Társadalmi-kapcsolati Csoport 5 fő 

 

Gazdálkodási Főosztály 173 fő *21/2018. számú együttes polgármesteri és jegyzői utasítással módosított rendelkezés; Hatályba lépett: 2018. szeptember 

25. 
Főosztályvezető 1 fő 

Közvetlen főosztályvezető irányítása alá tartozók 1 fő 

Társasági Vagyoni Csoport 4 fő 

Adóügyi Osztály 79 fő *8/2019. számú együttes polgármesteri és jegyzői utasítással módosított rendelkezés; Hatályba lépett: 2019. április 1. 
Osztályvezető 1 fő 

Közvetlen osztályvezető irányítása alá tartozók 1 fő 
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Behajtási Csoport 20 fő 

Könyvelési Csoport 13 fő 

Építményadó Csoport 15 fő 

Gépjárműadó Csoport 12 fő 

Vállalkozói Csoport 17 fő 

Hivatalgazdálkodási Osztály 11 fő 

Osztályvezető 1fő 

Osztályvezető-helyettes 1 fő 

Közvetlen osztályvezető irányítása alá tartozók 9 fő 

Közbeszerzési Osztály 10 fő 

Osztályvezető 1 fő 

Osztályvezető-helyettes 1 fő  

Közvetlen osztályvezető irányítása alá tartozók 8 fő 

 

Pénzügyi Osztály 31 fő *4/2019. számú együttes polgármesteri és jegyzői utasítással módosított rendelkezés; Hatályba lépett: 2019. február 1. 

Osztályvezető 1 fő 

Közvetlen osztályvezető irányítása alá tartozók 3 fő 

 

Intézménygazdálkodási Csoport 4 fő 

Költségvetési Csoport 11 fő  

Pénzügyi-számviteli Csoport 12 fő  

Vagyonkezelési Osztály 36 fő *21/2018. számú együttes polgármesteri és jegyzői utasítással módosított rendelkezés; Hatályba lépett: 2018. szeptember 25. 
Osztályvezető 1 fő 

Közvetlen osztályvezető irányítása alá tartozók 8 fő 

 

Ingatlangazdálkodási Csoport 18 fő 

Vagyonnyilvántartási Csoport 9 fő  

 

Humán Főosztály 113 fő *21/2018. számú együttes polgármesteri és jegyzői utasítással módosított rendelkezés; Hatályba lépett: 2018. szeptember 25. 
Főosztályvezető 1 fő 

Közvetlen főosztályvezető irányítása alá tartozók 5 fő 

Igazgatási Osztály 49 fő *21/2018. számú együttes polgármesteri és jegyzői utasítással módosított rendelkezés; Hatályba lépett: 2018. szeptember 25. 
Osztályvezető 1 fő 

Közvetlen osztályvezető irányítása alá tartozók 2 fő 
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Általános Igazgatási Csoport 15 fő 

Anyakönyvi Csoport 18 fő 

Vállalkozási Csoport 13 fő  

Intézményfelügyeleti Osztály 14 fő 
Osztályvezető 1 fő 

Közvetlen osztályvezető irányítása alá tartozók 2 fő 

 

Intézményi Csoport 6 fő 

Népjóléti Csoport 5 fő 

Kulturális Osztály 12 fő * 5/2019. számú együttes polgármesteri és jegyzői utasítással módosított rendelkezés; Hatályba lépett: 2019. február 15. 

Osztályvezető 1 fő 

Osztályvezető-helyettes 1 fő 

Közvetlen osztályvezető irányítása alá tartozók 10 fő  

Szociális Osztály 32 fő *21/2018. számú együttes polgármesteri és jegyzői utasítással módosított rendelkezés; Hatályba lépett: 2018. szeptember 25. 
Osztályvezető 1 fő 

Közvetlen osztályvezető irányítása alá tartozók 5 fő 

 

Támogatási Csoport I. 12 fő 

Támogatási Csoport II. 14 fő 

 

Szervezési és Jogi Főosztály 94 fő *21/2018. számú együttes polgármesteri és jegyzői utasítással módosított rendelkezés; Hatályba lépett: 2018. 

szeptember 25. 
Főosztályvezető 1 fő 

Közvetlen főosztályvezető irányítása alá tartozók 1 fő  

Ellátási Osztály 32 fő *21/2018. számú együttes polgármesteri és jegyzői utasítással módosított rendelkezés; Hatályba lépett: 2018. szeptember 25. 
Osztályvezető 1 fő 

Közvetlen osztályvezető irányítása alá tartozók 1 fő 

Ellátó Csoport 19 fő 

Gépjármű Csoport 11 fő 

Jogi Osztály 18 fő *8/2019. számú együttes polgármesteri és jegyzői utasítással módosított rendelkezés; Hatályba lép: 2019. június 30. 
Osztályvezető 1 fő 

Közvetlen osztályvezető irányítása alá tartozók 3 fő 

 

Humánpolitikai Csoport 6 fő  
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Jogi Csoport 8 fő 

Szervezési Osztály 42 fő *8/2019. számú együttes polgármesteri és jegyzői utasítással módosított rendelkezés; Hatályba lép: 2019. június 30. 
Osztályvezető 1 fő 

Közvetlen osztályvezető irányítása alá tartozók 1 fő 

 

Iktató Csoport 28 fő 

Szervezési Csoport 12 fő 

 

 

Városfejlesztési Főosztály 111 fő *13/2019. számú együttes polgármesteri és jegyzői utasítással módosított rendelkezés; Hatályba lépett: 2019. július 16. 

Főosztályvezető 1 fő 

Főosztályvezető-helyettes 1 fő 

Közvetlen főosztályvezető irányítása alá tartozók 9 fő 

Műszaki Osztály 29 fő 
Osztályvezető 1 fő 

Közvetlen osztályvezető irányítása alá tartozók 10 fő 

 

Építési Csoport I. 9 fő  

Építési Csoport II. 9 fő 

Városépítési Osztály 24 fő  
Osztályvezető 1 fő 

Közvetlen osztályvezető irányítása alá tartozók 3 fő 

 

Beruházási Csoport 10 fő 

Magasépítési Csoport 10 fő 

Városüzemeltetési Osztály 30 fő  
Osztályvezető 1 fő 

Közvetlen osztályvezető irányítása alá tartozók 2 fő 

 

Közlekedési és Közmű Csoport 16 fő 

Mélyépítési Csoport 11 fő 

 

Zöldterületi Osztály 17 fő 

Osztályvezető 1 fő 

Közvetlen osztályvezető irányítása alá tartozók 16 fő 
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5. melléklet *4/2018. számú együttes polgármesteri és jegyzői utasítással módosított rendelkezés; Hatályba lépett: 2018. március 1. 

 

A VAGYONNYILATKOZAT-TÉTELI KÖTELEZETTSÉGGEL 

JÁRÓ KÖZTISZTVISELŐI MUNKAKÖRÖK 

 

Az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekről szóló 2007. évi CLII. törvény 3. §-a és 5. §-

a alapján a következő munkaköröket betöltő (munkaköri feladatokat ellátó) köztisztviselők 

kötelesek vagyonnyilatkozatot tenni, az alábbiakban meghatározott esedékességgel: 

 

Szervezeti egység 
Vagyonnyilatkozat-tételi 

kötelezettséghez kötött munkakörök 

Vagyonnyilatkozat-tétel 

esedékessége 
 

Polgármesteri Hivatal 

jegyző évente 

aljegyző(k)  évente 

  

Ellenőrzési Iroda 

irodavezető évente 

belső ellenőr évente 

revizor kétévente 

  

Főépítészi Iroda 

főépítész  évente 

irodavezető évente 

csoportvezető ötévente 

építésügyi és várostervezési 

ügyintéző 

ötévente 

városképvédelmi ügyintéző  ötévente 

területfejlesztési ügyintéző ötévente 

  

Polgármesteri Kabinetiroda 

irodavezető évente 

közbeszerzési eljárásban 

közreműködő gazdaságszervezési 

referens 

évente 

politikai tanácsadó (önkormányzati 

tanácsadó) 

ötévente 

közbeszerzési eljárásban 

közreműködő informatikai 

referens/ügyintéző 

évente 

   

Gazdálkodási Főosztály 
főosztályvezető évente 
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Társasági Vagyoni Csoport 

csoportvezető  kétévente 

társasági tulajdon ügyintéző kétévente 

jogügyi ügyintéző kétévente 

  

Pénzügyi Osztály 

osztályvezető évente 

Költségvetési Csoport vezetője évente 

csoportvezető kétévente 

pénztárosi feladatokat ellátó 

pénzügyi ügyintéző 

kétévente 

mezőgazdasági, hasznosítási, 

pénzügyi ügyintéző 

évente 

házi pénztáros kétévente 

adatrögzítést végző pénzügyi 

ügyintéző 

kétévente 

   

Közbeszerzési Osztály 

osztályvezető évente  

közbeszerzési ügyintéző  évente 

közbeszerzési és jogügyi ügyintéző évente 

   

Adóügyi Osztály 

osztályvezető kétévente 

csoportvezető kétévente 

adóügyi ügyintéző kétévente 

adóügyi és méltányossági ügyintéző kétévente 

   

Vagyonkezelési Osztály 

osztályvezető évente 

csoportvezető  

(Ingatlangazdálkodási Csoport) 

évente 

csoportvezető  

(Vagyonnyilvántartási Csoport) 

ötévente 

közbeszerzési eljárásban 

közreműködő társasági tulajdon 

ügyintéző 

évente 

közbeszerzési eljárásban 

közreműködő mezőgazdasági 

ingatlanhasznosítási ügyintéző 

évente 

jogügyi ügyintéző kétévente 

ingatlan vagyon ügyintéző kétévente 

ingatlan értékesítési ügyintéző kétévente 

gazdálkodási és költségvetési 

ügyintéző 

kétévente 
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ingatlankezelési ügyintéző kétévente 

építésügyi ügyintéző kétévente 

közgazdász és ingatlan-hasznosítási 

ügyintéző 

kétévente 

vagyonkezelési ügyintéző kétévente 

ingatlanhasznosítási ügyintéző kétévente 

társasági tulajdon ügyintéző kétévente 

jogi és ingatlanhasznosítási 

ügyintéző 

kétévente 

  

Hivatalgazdálkodási Osztály 

osztályvezető évente 

pénzügyi ügyintéző kétévente 

igazgatási ágazati, pénzügyi 

ügyintéző 

kétévente 

költségvetési ügyintéző kétévente 

főkönyvi könyvelő kétévente 

bér-és létszámnyilvántartási 

ügyintéző (pénzügyi ellenjegyzésért 

felelős) 

kétévente 

   

Humán Főosztály 
főosztályvezető évente 

  

Igazgatási Osztály *7/2018. számú 

együttes polgármesteri és jegyzői utasítással módosított 

rendelkezés; Hatályba lépett: 2018. május 1. 

osztályvezető kétévente 

csoportvezető ötévente 

anyakönyvvezető ötévente 

igazgatási ügyintéző ötévente 

igazgatási és hagyatéki ügyintéző ötévente 

igazgatási és jogügyi ügyintéző ötévente 

igazgatási és kereskedelmi 

ügyintéző 

ötévente 

igazgatási és vállalkozási ügyintéző ötévente 

ipari és kereskedelmi ügyintéző ötévente 

környezetvédelmi és jogügyi 

ügyintéző 

ötévente 

környezetvédelmi és vállalkozási 

ügyintéző 

ötévente 

nyilvántartási ügyintéző ötévente 

vállalkozási ellenőr ötévente 

vállalkozási ügyintéző ötévente 
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Intézményfelügyeleti Osztály 
*20/2018. számú együttes polgármesteri és jegyzői 

utasítással módosított rendelkezés; Hatályba lépett: 

2018. szeptember 1. 

osztályvezető kétévente 

csoportvezető  kétévente 

pályázati referens kétévente 

népjóléti ügyintéző/referens kétévente 

egészségügyi 

ügyintéző/egészségügyi referens 

kétévente 

gyermekvédelmi intézményi 

referens 

ötévente 

intézményi referens kétévente 

   

Szociális Osztály  

osztályvezető évente 

csoportvezető  évente 

szociális ügyintéző kétévente 

  

Kulturális Osztály 

osztályvezető kétévente 

szervezési referens kétévente 

diáksport referens kétévente 

civil szervezeti referens kétévente 

ifjúságpolitikai referens kétévente 

  

Szervezési és Jogi Főosztály 
főosztályvezető évente 

  

Jogi Osztály 

osztályvezető kétévente 

csoportvezető ötévente 

  

Szervezési Osztály 

osztályvezető kétévente 

csoportvezető ötévente 

  

Ellátási Osztály 

osztályvezető évente 

csoportvezető (Ellátó Csoport) évente 

anyagbeszerző évente 

ellátási ügyintéző kétévente 

anyagraktáros kétévente 

gondnok kétévente 

analitikus és eszköznyilvántartó kétévente 

költségvetési ügyintéző kétévente 

beszerzési ügyintéző kétévente 

  

Városfejlesztési Főosztály 
főosztályvezető évente 

főkertész kétévente 
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Műszaki Osztály 

osztályvezető kétévente 

csoportvezető ötévente 

építésügyi ügyintéző ötévente 

nyilvántartási ügyintéző ötévente 

építésfelügyeleti ellenőr ötévente 

  

Városépítési Osztály 

osztályvezető évente 

csoportvezető évente 

beruházási ügyintéző évente 

környezetvédelmi és beruházási 

ügyintéző 

évente 

   

Városüzemeltetési Osztály 

osztályvezető évente 

csoportvezető évente 

beruházási ügyintéző évente 

közlekedési ügyintéző évente 

közösségi közlekedési ügyintéző évente 

közterületi ügyintéző évente 

útüzemeltetési ügyintéző évente 

városüzemeltetési ügyintéző évente 

  

Zöldterületi Osztály *8/2019. számú 

együttes polgármesteri és jegyzői utasítással módosított 

rendelkezés; Hatályba lépett: 2019. április 1. 

osztályvezető évente 

beruházási ügyintéző évente 

környezetvédelmi referens évente 

városüzemeltetési ügyintéző évente 

zöldterületi ügyintéző évente 

 

A főosztályvezető- helyettes, az osztályvezető- helyettes és az irodavezető- helyettes az adott 

szervezeti egység főosztályvezetőjére, osztályvezetőjére és irodavezetőjére vonatkozó 

szabályok és esedékesség szerint köteles vagyonnyilatkozatot tenni. 
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6.melléklet *8/2019. számú együttes polgármesteri és jegyzői utasítással módosított rendelkezés; Hatályba lép: 2019. június 30. 

 

A Hivatalnál képzettségi pótlékra jogosító munkakörök és képzettségek  
a közszolgálati tisztviselők részére adható juttatásokról és egyes illetménypótlékokról szóló 

249/2012.(VIII. 31.) Korm. rendelet (továbbiakban: Korm. rendelet) alapján  
 

FŐOSZTÁLYVEZETŐK  

 

  

Munkakör 

(feladatkör) 

Egyéb végzettség Korm. rendelet 2. § (4) bekezdés 

 b) pontja c) pontja d) pontja e) pontja 

Szervezési és Jogi 

Főosztályvezető** 

egyetemi szintű, vagy felsőoktatási  

mesterképzésben szerzett közgazdász 

szakképzettség, amennyiben a besorolás 

alapjául szolgáló szakképzettség eltérő 

képzési területhez tartozik; Európa jogi 

szakjogász szakirányú szakképzettség; 

helyi jogszabályszerkesztő szakirányú 

szakképzettség 

--- --- --- 

Humán 

Főosztályvezető** 

jogász szakképzettség, egyetemi szintű 

vagy felsőoktatási mesterképzésben 

szerzett közgazdász szakképzettség, 

amennyiben a besorolás alapjául szolgáló 

szakképzettség eltérő képzési területhez 

tartozik; Európa jogi szakjogász 

szakirányú szakképzettség 

--- --- --- 

Gazdálkodási 

Főosztályvezető** 

jogász szakképzettség, amennyiben a 

besorolás alapjául szolgáló szakképzettség 

eltérő képzési területhez tartozik; jogi 

szakokleveles közgazdász szakirányú 

szakképzettség; Európa jogi szakjogász 

szakirányú szakképzettség 

--- --- --- 

Városfejlesztési 

Főosztályvezető** 

egyetemi szintű vagy felsőoktatási 

mesterképzésben szerzett közgazdász 

szakképzettség, amennyiben a besorolás 

alapjául szolgáló szakképzettség eltérő 

képzési területhez tartozik; jogi 

szakokleveles mérnök szakirányú 

szakképzettség 

--- --- --- 
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ELLENŐRZÉSI IRODA 

I. besorolás 

Munkakör 

(feladatkör) 

Egyéb végzettség Korm. rendelet 2. § (4) bekezdés 

 b) pontja c) pontja d) pontja e) pontja 

osztályvezető** jogász szakképzettség, amennyiben a 

besorolás alapjául szolgáló szakképzettség 

eltérő képzési területhez tartozik; jogi 

szakokleveles közgazdász szakirányú 

szakképzettség  

--- --- --- 

revizor, belső ellenőr jogi szakokleveles közgazdász szakirányú 

szakképzettség; költségvetési ellenőr 

szakirányú szakképzettség  

okleveles 

pénzügyi revizor 

szakképesítés; 

pénzügyi-

számviteli 

szakellenőr 

szakképesítés*  

--- --- 

II. besorolás 

irodavezetői titkárnő  Titkárságvezető 

felsőfokú 

szakképesítés 

--- --- 

 
KÖZBESZERZÉSI OSZTÁLY 

I. besorolás 

Munkakör 

(feladatkör) 

Egyéb végzettség Korm. rendelet 2. § (4) bekezdés 

 b) pontja c) pontja d) pontja e) pontja 

osztályvezető**, 

közbeszerzési 

ügyintéző 

jogi szakokleveles közgazdász szakirányú 

szakképzettség   

--- --- --- 

jogügyi ügyintéző egyetemi szintű vagy mesterképzésben 

szerzett közgazdász szakképzettség 

--- --- --- 

 
POLGÁRMESTERI KABINETIRODA  

I. besorolás 

Munkakör 

(feladatkör) 

Egyéb végzettség Korm. rendelet 2. § (4) bekezdés 

 b) pontja c) pontja d) pontja e) pontja 

nemzetközi referens egyetemi szintű vagy felsőoktatási 

mesterképzésben szerzett nemzetközi 

kapcsolatok szakértő szakképzettség; 

Európa jogi szakjogász szakirányú 

szakképzettség  

--- --- --- 

rendezvényszervező --- vendéglátó 

menedzser 

--- --- 
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szakképesítés* 

gazdaságszervezési 

referens 

egyetemi szintű vagy felsőoktatási 

mesterképzésben szerzett közgazdász 

szakképzettség, amennyiben a besorolás 

alapjául szolgáló szakképzettség eltérő 

képzési területhez tartozik;  

 jogi szakokleveles közgazdász 

szakirányú 

szakképzettség; Master of Business 

Administration szakirányú 

szakképzettség     

---  --- --- 

jogi referens Európa jogi szakjogász szakirányú 

szakképzettség 

--- --- --- 

 

 
FŐÉPÍTÉSZI IRODA 

I. besorolás 

Munkakör 

(feladatkör) 

Egyéb végzettség Korm. rendelet 2. § (4) bekezdés 

 b) pontja c) pontja d) pontja e) pontja 

irodavezető**, 

köztisztviselői 

munkakörök 

jogi szakokleveles mérnök szakirányú 

szakképzettség   

--- --- --- 

 

 
ADÓÜGYI OSZTÁLY 

I. besorolás 

Munkakör 

(feladatkör) 

Egyéb végzettség Korm. rendelet 2. § (4) bekezdés 

 b) pontja c) pontja d) pontja e) pontja 

osztályvezető** jogi szakokleveles közgazdász 

szakirányú 

szakképzettség; jogász-közgazdász 

szakirányú 

szakképzettség 

--- --- --- 

köztisztviselői 

munkakörök 

egyetemi szintű vagy felsőoktatási 

mesterképzésben szerzett közgazdász 

szakképzettség, amennyiben a besorolás 

alapjául szolgáló szakképzettség eltérő 

képzési területhez tartozik 

---  --- --- 

II. besorolás 

köztisztviselői 

munkakörök 

--- adótanácsadó 

szakképesítés; 

mérlegképes 

könyvelő 

szakképesítés* 

emeltszintű 

pénzügyi, 

számviteli 

szakképesítés 

iskolarendszeren 

kívüli középfokú 

pénzügyi, 

számviteli 

szakképesítés 
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PÉNZÜGYI OSZTÁLY 

I. besorolás 

Munkakör 

(feladatkör) 

Egyéb végzettség Korm. rendelet 2. § (4) bekezdés 

 b) pontja c) pontja d) pontja e) pontja 

osztályvezető** jogász szakképzettség, amennyiben a 

besorolás alapjául szolgáló 

szakképzettség eltérő képzési területhez 

tartozik; jogi szakokleveles közgazdász 

szakirányú szakképzettség 

--- --- --- 

köztisztviselői 

munkakörök 

jogi szakokleveles közgazdász 

szakirányú szakképzettség 

--- --- --- 

II. besorolás 

köztisztviselői 

munkakörök 

--- mérlegképes 

könyvelő 

szakképesítés*; 

adótanácsadó 

szakképesítés  

pénzügyi 

szakmacsoportba 

tartozó 

emeltszintű 

szakképesítés 

pénzügyi 

szakmacsoportba 

tartozó 

iskolarendszeren 

kívüli középfokú  

szakképesítés 

 

 
VAGYONKEZELÉSI OSZTÁLY 

I. besorolás 

Munkakör 

(feladatkör) 

Egyéb végzettség Korm. rendelet 2. § (4) bekezdés 

 b) pontja c) pontja d) pontja e) pontja 

osztályvezető** jogász szakképzettség, 

egyetemi, főiskolai szintű, 

vagy felsőoktatási 

alapképzésben, 

mesterképzésben szerzett 

műszaki szakképzettség, 

amennyiben a besorolás 

alapjául szolgáló 

szakképzettség eltérő képzési 

területhez tartozik; jogi 

szakokleveles közgazdász 

szakirányú 

szakképzettség   

--- --- --- 

köztisztviselői munkakörök jogász szakképzettség, 

egyetemi szintű vagy 

felsőoktatási mesterképzésben 

szerzett közgazdász 

szakképzettség, amennyiben a 

besorolás alapjául szolgáló 

--- --- --- 
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szakképzettség eltérő képzési 

területhez tartozik 

 
IGAZGATÁSI OSZTÁLY 

I. besorolás 

Munkakör 

(feladatkör) 

Egyéb végzettség Korm. rendelet 2. § (4) bekezdés 

 b) pontja c) pontja d) pontja e) pontja 

igazgatási ügyintéző jogász szakképzettség, 

főiskolai szintű vagy 

felsőoktatási alapképzésben 

szerzett igazgatásszervező 

szakképzettség, amennyiben a 

besorolás alapjául szolgáló 

szakképzettség eltérő képzési 

területhez tartozik 

--- --- --- 

II. besorolás 

köztisztviselői munkakörök --- jogi asszisztens 

szakképesítés 

--- --- 

 

 
INTÉZMÉNYFELÜLGYELETI OSZTÁLY 

I. besorolás 

Munkakör 

(feladatkör) 

Egyéb végzettség Korm. rendelet 2. § (4) bekezdés 

 b) pontja c) pontja d) pontja e) pontja 

osztályvezető** jogász szakképzettség, 

amennyiben a besorolás 

alapjául szolgáló 

szakképzettség eltérő képzési 

területhez tartozik; jogi 

szakokleveles szakirányú 

szakképzettség 

--- --- --- 
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KULTURÁLIS OSZTÁLY 

I. besorolás 

Munkakör 

(feladatkör) 

Egyéb végzettség Korm. rendelet 2. § (4) bekezdés 

 b) pontja c) pontja d) pontja e) pontja 

osztályvezető** jogász szakképzettség, 

amennyiben a besorolás 

alapjául szolgáló 

szakképzettség eltérő képzési 

területhez tartozik 

--- --- --- 

kulturális referens, 

ifjúságpolitikai referens, 

szervezési és szabadidősport 

referens 

egyetemi szintű, vagy 

felsőoktatási mesterképzésben 

szerzett kulturális menedzser 

szakképzettség, művelődési 

menedzser szakképzettség, 

jogász szakképzettség, 

amennyiben a besorolás 

alapjául szolgáló 

szakképzettség eltérő képzési 

területhez tartozik 

--- --- --- 

 

SZOCIÁLIS OSZTÁLY 

I. besorolás 

Munkakör 

(feladatkör) 

Egyéb végzettség Korm. rendelet 2. § (4) bekezdés 

 b) pontja c) pontja d) pontja e) pontja 

osztályvezető**, 

szociális ügyintéző 

jogász szakképzettség, 

amennyiben a besorolás 

alapjául szolgáló 

szakképzettség eltérő képzési 

területhez tartozik 

 

--- --- --- 

II. besorolás 

szociális ügyintéző --- jogi asszisztens  

szakképesítés 

--- --- 

     

ELLÁTÁSI OSZTÁLY 

I. besorolás 

Munkakör 

(feladatkör) 

Egyéb végzettség Korm. rendelet 2. § (4) bekezdés 

 b) pontja c) pontja d) pontja e) pontja 

osztályvezető** egyetemi szintű vagy 

felsőoktatási mesterképzésben 

szerzett közgazdász  

szakképzettség, amennyiben a 

besorolás alapjául szolgáló 

--- --- --- 



 

 

13/2015. együttes polgármesteri és jegyzői utasítás 
 

Debrecen Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Szervezeti és Működési 
Szabályzatáról 

 
 

 

 

Hatályba lép: 2019. július 16. Változat: 37. 115/118 

 

szakképzettség eltérő képzési 

területhez tartozik; jogi 

szakokleveles közgazdász 

szakirányú szakképzettség; jogi 

szakokleveles mérnök 

szakirányú szakképzettség 

II. besorolás 

pénzügyi ügyintéző, 

költségvetési ügyintéző 

--- Adótanácsadó 

szakképesítés 

mérlegképes 

könyvelő 

szakképesítés* 

--- --- 

 
JOGI OSZTÁLY 

I. besorolás 

Munkakör 

(feladatkör) 

Egyéb végzettség Korm. rendelet 2. § (4) bekezdés 

 b) pontja c) pontja d) pontja e) pontja 

osztályvezető**, 

csoportvezető, köztisztviselői 

munkakörök 

társasági szakjogász szakirányú 

szakképzettség; munkajogi 

szakjogász szakirányú 

szakképzettség; munkaügyi 

szakjogász szakirányú 

szakképzettség; jogász-

közgazdász szakirányú 

szakképzettség; helyi 

jogszabályszerkesztő 

szakirányú szakképzettség; 

Európa jogi szakjogász 

szakirányú szakképzettség 

--- --- --- 

 
SZERVEZÉSI OSZTÁLY 

I. besorolás 

Munkakör 

(feladatkör) 

Egyéb végzettség Korm. rendelet 2. § (4) bekezdés 

 b) pontja c) pontja d) pontja e) pontja 

osztályvezető**, 

csoportvezető, köztisztviselői 

munkakörök 

helyi jogszabályszerkesztő 

szakirányú szakképzettség 

--- --- --- 

 
MŰSZAKI OSZTÁLY 

I. besorolás 

Munkakör 

(feladatkör) 

Egyéb végzettség Korm. rendelet 2. § (4) bekezdés 

 b) pontja c) pontja d) pontja e) pontja 

osztályvezető**,  jogi szakokleveles mérnök --- --- --- 
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köztisztviselői munkakörök szakirányú 

szakképzettség   

 

 
VÁROSÉPÍTÉSI OSZTÁLY  

I. besorolás 

Munkakör 

(feladatkör) 

Egyéb végzettség Korm. rendelet 2. § (4) bekezdés 

 b) pontja c) pontja d) pontja e) pontja 

osztályvezető** egyetemi szintű vagy 

felsőoktatási mesterképzésben 

szerzett közgazdász 

szakképzettség,  

jogász szakképzettség, 

amennyiben a besorolás 

alapjául szolgáló 

szakképzettség eltérő képzési 

területhez tartozik; jogi 

szakokleveles mérnök 

szakirányú 

szakképzettség; jogi 

szakokleveles közgazdász 

szakirányú 

szakképzettség 

--- --- --- 

beruházási ügyintéző egyetemi szintű vagy 

felsőoktatási mesterképzésben 

szerzett közgazdász 

szakképzettség, amennyiben a 

besorolás alapjául szolgáló 

szakképzettség eltérő képzési 

területhez tartozik; 

gazdasági szervező szakon 

szerzett szaküzemmérnök 

végzettség. 

--- --- --- 

 

 
VÁROSÜZEMELTETÉSI OSZTÁLY  

I. besorolás 

Munkakör 

(feladatkör) 

Egyéb végzettség Korm. rendelet 2. § (4) bekezdés 

 b) pontja c) pontja d) pontja e) pontja 

osztályvezető** egyetemi szintű vagy 

felsőoktatási mesterképzésben 

szerzett közgazdász 

szakképzettség,  

jogász szakképzettség, 

--- --- --- 
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amennyiben a besorolás 

alapjául szolgáló 

szakképzettség eltérő képzési 

területhez tartozik; jogi 

szakokleveles mérnök 

szakirányú 

szakképzettség; jogi 

szakokleveles közgazdász 

szakirányú 

szakképzettség   

 

 
ZÖLDTERÜLETI OSZTÁLY 

I. besorolás 

Munkakör 

(feladatkör) 

Egyéb végzettség Korm. rendelet 2. § (4) bekezdés 

 b) pontja c) pontja d) pontja e) pontja 

osztályvezető** egyetemi szintű vagy 

felsőoktatási mesterképzésben 

szerzett közgazdász 

szakképzettség,  

jogász szakképzettség, 

amennyiben a besorolás 

alapjául szolgáló 

szakképzettség eltérő képzési 

területhez tartozik; jogi 

szakokleveles mérnök 

szakirányú 

szakképzettség; jogi 

szakokleveles közgazdász 

szakirányú 

szakképzettség   

--- --- --- 

 
* Az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzék módosításának eljárásrendjéről szóló 150/2012. 

(VII. 6.) Korm. rendelet 10. § (2) bekezdése értelmében a 2001. szeptember 1-je előtt megkezdett szakképzés esetében 

az OKJ-ben szereplő 54-es azonosító számmal kezdődő szakképesítés megszerzését tanúsító bizonyítványok felsőfokú 

szakképesítést igazolnak.  E jogszabályi rendelkezésre tekintettel a táblázatban *-gal jelölt felsőfokú szakképesítések a 

közszolgálati tisztviselők részére adható juttatásokról és egyes illetménypótlékokról szóló 249/2012. (VIII. 31.) Korm. 

rendelet 2. § (4) bekezdésében foglaltak alapján képzettségi pótlékra jogosítanak.  

Ugyanezen jogszabályhely értelmében a 2001. szeptember 1-je után megkezdett szakképzés esetében az OKJ-ben 

szereplő 54-es azonosító számmal kezdődő szakképesítés megszerzését tanúsító bizonyítványok emelt szintű 

szakképesítést igazolnak, mely szakképesítések a közszolgálati tisztviselők részére adható juttatásokról és egyes 

illetménypótlékokról szóló 249/2012. (VIII. 31.) Korm. rendelet 2. § (4) bekezdésében foglaltak alapján képzettségi 

pótlékra nem jogosítanak. 
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** A főosztályvezető- helyettes, az osztályvezető- helyettes és az irodavezető- helyettes az adott szervezeti egység 

főosztályvezetőjére, osztályvezetőjére és irodavezetőjére vonatkozó szabályok szerint jogosult képzettségi pótlékra. 

 

 

 

 

 

 

  


