
A JEGYZŐ FŐBB FELADAT- ÉS HATÁSKÖREI 
 

 

 

I. Általános feladat és hatáskörök  
 

1. Az önkormányzat működésével kapcsolatos feladat- és hatáskörök 
 

 Vezeti a polgármesteri hivatalt, javaslatot tesz annak belső szervezeti tagozódására, létszámára, 

munkarendjére, ügyfélfogadási rendjére.  
 

 Gyakorolja a munkáltatói jogokat a polgármesteri hivatal köztisztviselői, munkavállalói 

tekintetében. Gyakorolja az egyéb munkáltatói jogokat az aljegyző tekintetében, valamint 

meghatározza annak feladatait.  
 

 Dönt a hatáskörébe utalt önkormányzati és önkormányzati hatósági ügyekben. 
 

 Dönt a jogszabály által hatáskörébe utalt államigazgatási ügyekben.  
 

 A polgármester hatáskörébe tartozó államigazgatási ügyekben a döntés-előkészítés feladatát 

látja el, illetve önállóan is eljár azokban a hatósági ügyekben, amelyeket a polgármester ad át.  
 

 Gyakorolja a közgyűlés által átruházott hatásköröket.  
 

 Tanácskozási joggal részt vesz a közgyűlés, a közgyűlés bizottsága ülésén, ahol jelzi, ha a 

működés vagy döntés kapcsán jogszabálysértést észlel. Az ülésen – vagy legkésőbb 30 napon 

belül írásban – érdemi választ ad a képviselőnek önkormányzati ügyben feltett kérdésére. Az 

ülésen készült jegyzőkönyv elkészítéséről gondoskodik, aláírja a polgármesterrel együtt, majd az 

üléstől számított 15 napon belül megküldi a kormányhivatalnak.  
 

 Aláírja a polgármesterrel együtt a települési önkormányzat rendeletét, gondoskodik annak 

kihirdetéséről, kezdeményezheti az eltérés helyesbítését a kihirdetett és aláírt önkormányzati 

rendelet szövegének eltérése esetén.  
 

 A hatáskörébe tartozó ügyekben szabályozza a kiadmányozás rendjét. 
 

 Évente beszámol a közgyűlésnek a hivatal tevékenységéről.  
 

 Gondoskodik az önkormányzat tulajdonában lévő vagyon nyilvántartásáról, a 

vagyonnyilvántartás folyamatos vezetéséről, az abban szereplő adatok hitelességéről. 
 

 Évente legalább egyszer közzéteszi az önkormányzat költségvetési, költségvetés teljesítési és 

szakmai tevékenységének bemutatására, értékelésére vonatkozó adatok jogszabályban 

meghatározott körét.  
 

 Működteti – a jogszabályok által meghatározott – belső kontrollrendszert, gondoskodik az 

önkormányzat belső ellenőrzéséről.  
 

 Gondoskodik az önkormányzat működésével kapcsolatos feladatok ellátásáról.  
 

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

meghatározott egyéb feladatokat.  

 

2. A nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény rendelkezéseinek értelmében a jegyző 

vagy annak – a jegyzővel azonos képesítési előírásoknak megfelelő – megbízottja a települési 

önkormányzat megbízásából és képviseletében részt vesz a nemzetségi önkormányzat testületi 

ülésén és jelzi, amennyiben törvénysértést észlel. 

 

 

 



II. Ágazati jogszabályok által meghatározott feladat- és hatáskörök 

 

1. Belügyi ágazat  

 

 Választással, népszavazással kapcsolatos általános feladat- és hatáskörök, 

 temetkezéssel és a fürdőhelyek kijelölésével kapcsolatos feladat- és hatáskörök, 

 anyakönyvi igazgatással kapcsolatos feladat- és hatáskörök, 

 a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásával kapcsolatos feladat- és 

hatáskörök, 

 polgári védelemmel, katasztrófavédelemmel, tűzvédelemmel és fegyveres biztonsági őrséggel 

kapcsolatos feladat- és hatáskörök, tűzszerészeti mentesítéssel kapcsolatos feladat- és 

hatáskörök, 

 a népszámlálással kapcsolatos feladat- és hatáskörök gyakorlása.   

  

 

2. Építésügyi, területfejlesztési és kulturális örökségvédelmi ágazat  

 

 A településrendezési feladatok megvalósulása érdekében az önkormányzati rendelettel 

elrendelt tilalomról, korlátozásról vagy ezek megszüntetéséről - a változtatási tilalom 

kivételével – a közgyűlés a jegyző útján tájékoztatja az érintetteket. 
 

 A településrendezési szerződésben a telek tulajdonosa vagy annak hozzájárulásával a beruházó 

által vállalt kötelezettségek teljesítése érdekében a településrendezési kötelezettség tényét a 

települési önkormányzat jegyzőjének megkeresésére a mellékelt szerződés alapján az ingatlan-

nyilvántartásba fel kell jegyeztetni. A kötelezettség megszűnését követő 15 munkanapon belül 

az önkormányzat jegyzője megkeresi az ingatlanügyi hatóságot a tény törlése érdekében.  

 

 A legfeljebb 300 m
2
 összes hasznos alapterületű új lakóépület építésére vonatkozó egyszerű 

bejelentést az építésügyi hatáskörrel rendelkező és az építési telek szerint illetékes jegyzőhöz 

kell benyújtani.  

 

 Amennyiben az ingatlanon, amelyen az építési tevékenységet végezni tervezik, az építtetőn 

kívül más személy tulajdonjoggal rendelkezik, a jegyző a bejelentésről – annak benyújtásától 

számított nyolc napon belül – tájékoztatja a jogosultat. A jegyző emellett a bejelentésről 

tájékoztatja az építésfelügyeleti hatóságot az Étv.-ben meghatározott építésfelügyeleti 

tevékenység ellátása érdekében.  

 

 A bejelentéshez kötött épület felépítésének megtörténtéről kérelemre hatósági bizonyítványt 

állít ki. 

3. Földművelésügyi ágazat  

 

 A föld tulajdonjogának átruházása, illetőleg a föld haszonbérbe adása kapcsán a hirdetményi 

úton történő közlésre érkezett szerződések kifüggesztése. 
 

 

 

 Állatvédelemmel és állategészségüggyel kapcsolatos feladat- és hatáskörében eljárva 

kivizsgálja az állatvédelmi panaszokat, valamint állatvédelmi hatóságként:  
 

 az állattartásra vonatkozó szabályok érvényesülését ellenőrzi,  

 állatvédelmi és állattartási szabályok megsértése esetén meghatározott cselekmények 

végzésére, tűrésére vagy abbahagyására kötelezheti az állattartót, 

 állatvédelmi bírságot szab ki,  

 nyilvántartásba veszi a méhészt és a nyilvántartást folyamatosan vezeti.  

  



 

 

 Növényvédelemmel kapcsolatos feladat- és hatáskörében eljárva hatósági úton szerez érvényt 

a növényvédelemről szóló jogszabályi előírásoknak. A növényvédelmi tevékenység keretében 

belterületen a károsítók elleni védekezési kötelezettség betartását ellenőrzi. Amennyiben az 

ingatlan tulajdonosa törvényben meghatározott kötelezettségének nem tesz eleget és a parlagfű 

elleni védekezést elmulasztja, a jegyző rendeli el a közérdekű védekezést.  

 

 Fás szárú növény kivágásának engedélyezése, a kivágott fás szárú növény pótlására kötelezés, 

fás szárú növény kivágására kötelezés, fás szárú növénnyel kapcsolatos telepítési, fenntartási 

és kezelési előírások betartására kötelezés. 

 

 

4. Honvédelmi ágazat  

 

 Segíti a polgármester védelmi igazgatási feladatainak ellátását. 

 

 

5. Igazságügyi ágazat  

 

 A birtokos egy éven belüli kérelmére az eredeti birtokállapotot helyreállíttatja, a zavarás 

megszüntetésére kötelezi a birtoksértőt.  

 

 Ellátja a társasház működésének, a társasház szerveinek és e szervek működésének 

törvényességi felügyeletét. 

 

 A hagyatéki eljárásban a haláleset bejelentése, a hagyatéki leltár készítése, valamint biztosítási 

intézkedés elrendelése.  

 

 

6. Kereskedelmi ágazat, idegenforgalmi igazgatás  

 

 Kereskedelmi hatóságként a kereskedelmi tevékenységekre, a kereskedelmet kiszolgáló 

szolgáltató tevékenységekre, valamint a kereskedelmi jellegű turisztikai szolgáltatási 

tevékenységekre vonatkozó jogszabályi és hatósági előírások megtartását ellenőrzi. 

Amennyiben a vonatkozó jogszabályi, hatósági előírások megsértését észleli, 

jogkövetkezményeket (üzlet bezárása, bírság kiszabása) alkalmaz. Jogszabályban 

meghatározott személyi körről nyilvántartást vezet, a szolgáltató hatósági nyilvántartásban 

szereplő adatairól hatósági igazolványt állít ki. 

 

 Kereskedelmi tevékenység bejelentésével kapcsolatos eljárások, vásár- és piactartás 

engedélyezési eljárás. 

 

 Ellátja az idegenforgalmi igazgatással kapcsolatos – jogszabály által hatáskörébe 

utalt – feladatokat. 
  



 

7. Környezetvédelmi, természetvédelmi és hulladékgazdálkodási ágazat  

 

 Ellátja a települési hulladékgazdálkodás, a helyi természetvédelem, az állattartás és 

állatvédelem helyi szabályainak az érvényesítése, a zajvédelem és a parlagfű elleni közérdekű 

védekezés kapcsán jogszabály által hatáskörébe utalt feladatokat, ellenőrzési, intézkedési, 

szankcionálási jogkörrel rendelkezik. A jegyző e szakterületeken – más hatóság  

eljárásában – szakhatóságként működik közre, emellett olyan ügyekben is szakhatóság lehet, 

amelyekben önálló hatásköre nincsen. 

 

 Természetvédelmi bírság kiszabására jogosult. Szakhatóságként működik közre a helyi 

jelentőségű védett területet érintő engedélyezési eljárásokban.  

  

8. Közlekedési, hírközlési és vízügyi ágazat  

 

 Jogszabályban meghatározottak szerint gyakorolja 

 

 közlekedési igazgatással kapcsolatos, 

 hírközlési igazgatással kapcsolatos, 

 vízügyi igazgatással kapcsolatos feladat és hatásköreit. 

 

 Gyakorolja a közgyűlés által ráruházott közútkezelői hatásköröket. 

 

 

9. Munkaügyi ágazat 

 

 Gyakorolja a közfoglalkoztatottak, valamint a köztisztviselők  

felett – a jogszabályok által meghatározott – munkáltatói jogokat. 

 

 A kollektív munkajog területét illetően ellátja az ágazati és területi, valamint a köztisztviselői 

érdekegyeztetéssel kapcsolatos – jogszabályban meghatározott – feladatokat. 
 

10. Művelődési és sport ágazat  

 

 Jogszabályban meghatározottak szerint gyakorolja 

 

 közművelődési és közgyűjteményi igazgatással kapcsolatos, 

 levéltárral kapcsolatos, 

 sportinformációs rendszerrel kapcsolatos feladat- és hatásköreit. 

 

 

11. Oktatási ágazat  

 

 A jegyző engedélyezheti, hogy a gyermek az ötödik életév betöltéséig óvodai nevelésben ne 

vegyen részt.  
 

 Elrendelhet rendkívüli szünetet a településre kiterjedő veszélyhelyzet esetén.  
 

 

 Törvényben meghatározott adatokat kezel, nyilvántartást vezet és adatokat szolgáltat. 

 

  



 

12. Pénzügyi ágazat  

 

 A jegyző gazdálkodási feladat- és hatásköre: 

 

 elkészíti a helyi önkormányzat gazdasági programtervezeteit, a költségvetésről szóló 

koncepciót, majd a költségvetési törvény elfogadása után a költségvetési rendelet, 

illetve az ahhoz kapcsolódó, azt megalapozó rendeletek tervezetét, 

 a helyi önkormányzat elfogadott költségvetéséről információt szolgáltat a központi 

költségvetés számára, 

 kialakítja a saját, valamint intézményei számviteli rendjét a költségvetési szervekre 

vonatkozó előírások alapján, az államháztartás igényeinek megfelelően havi, féléves, 

háromnegyedéves és éves információt szolgáltat, 

 ellátja az önkormányzat által alapított és fenntartott költségvetési szervek pénzügyi-

gazdasági ellenőrzését, 

 ellátja a polgármesteri hivatal, mint költségvetési szerv operatív gazdálkodási feladatai 

irányítását a közgyűlés felhatalmazása alapján, 

 az önkormányzat költségvetési rendeletének megfelelően gondoskodik a költségvetési 

szervek pénzellátásáról, 

 elkészíti az éves költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót (zárszámadást), s ennek 

keretében elszámol a normatív költségvetési hozzájárulásokkal, 

 szükség esetén előkészíti az átmeneti gazdálkodásról szóló rendelet tervezetét, 

 részt vesz az önkormányzatot érintő térségi fejlesztési programok megalapozásában, 

véleményezésében, koordinálja a programok végrehajtásának helyi feladatait, 

információt szolgáltat azok megvalósításáról, 

 a kötelezettségvállalást ellenjegyzi, 

 a helyi önkormányzat költségvetési, a költségvetés teljesítési és szakmai 

tevékenységének bemutatására, értékelésére vonatkozó adatok jogszabályban 

meghatározott körét legalább évente a helyben szokásos módon közzéteszi. 

 

 

 A jegyző adóügyi feladat- és hatásköre: 

 

 biztosítja a hatáskörébe utalt helyi és központi adójogszabályok rendelkezéseinek 

érvényesítését, 

 előkészíti a központi adójogszabályokból eredő helyi rendeletalkotást,  

így – a közgyűlés döntése alapján – bevezetendő hely adórendeletet, 

 biztosítja a helyi adókról szóló törvény, illetve a közgyűlés adózással kapcsolatos 

rendeleteinek végrehajtását, 

 külön jogszabály rendelkezése alapján, az ügyfél kérelmére vagy hatóság 

megkeresésére kiállítja, illetőleg megküldi az adó- és értékbizonyítványt, 

 ellenőrzi az adójogszabályok érvényesülését, az adókötelezettség teljesítését, valamint 

az adóbefizetések és elszámolások helyességét, 

 működési területén ellátja a hatáskörébe tartozó adok kivetésével, közlésével, 

nyilvántartásával, beszedésével, behajtásával, kezelésével, elszámolásával, 

ellenőrzésével és az információ-szolgáltatással kapcsolatos feladatokat, 

 az adókötelezettség megállapítása érdekében adatokat gyűjt, tájékoztatást kér, helyszíni 

szemlét tart, 

 adójogszabályokban meghatározott esetekben elvégzi az adókivetést, 

 felhívja az adóalanyokat az adókötelezettség időben történő teljesítésére, 

 megindítja az adóbehajtási eljárást, 

 törvényben meghatározott adóügyi feladatok ellátásakor első fokú hatósági jogkörben 

jár el. 

  



 

 

 A jegyző adósságrendezéssel kapcsolatos feladat- és hatásköre: 

 

 Gazdasági válsághelyzetben elkészíti az adósság-rendezéshez szükséges 

válságköltségvetés rendelettervezetét.  

 Gondoskodik a hitelezők részére juttatandó vagyonhányad kiadásáról és szétosztásáról.  

 A polgármesterrel együtt aláírja az adósságrendezési eljárás során kötött egyezséget.  

 Az adósságrendezés során a vagyon bírói felosztásakor a jogilag vitatott és zárolt 

vagyonhányad szétosztását végzi.  

 

 

13. Szociális- és gyámügyi ágazat  

 

 Első fokú gyámhatósági feladat- és hatáskört gyakorol.  

 

 A szociális igazgatás területét illetően 

 

 tájékoztatást nyújt a törvény szerinti pénzbeli és természetbeni ellátások igénybevételi 

feltételeiről és az igényléshez szükséges iratokról,a törvényben meghatározott 

személyes gondoskodást nyújtó ellátásokkal és szolgáltatásokkal kapcsolatban a 

helyben igénybe vehető ellátások és szolgáltatások köréről, feltételeiről és az 

igénybevétel eljárási kérdéseiről, 

 a közgyűlés feladat- és hatáskörébe tartozó szociális ellátásokra való jogosultság 

megállapítása, az ellátások biztosítása, fenntartása és megszüntetése céljából 

nyilvántartást vezet.  

 A jegyző jelzi a családsegítést nyújtó szolgáltatónak, intézménynek, ha segítségre 

szoruló családról, személyről szerez tudomást 

 az országos nyilvántartásba a törvényben meghatározott adatokat rögzíti.  

 

 

14. Egészségügyi és társadalombiztosítási ágazat  

 

 Egészségügyi ellátással kapcsolatos feladat- és hatáskörében eljárva 

 a közgyűlés döntéséig – a bölcsődevezető javaslatára – megállapítja az önkormányzati 

bölcsődék nyitvatartási rendjét, 

 gondoskodik a tüdőszűrő vizsgálat elvégzésével kapcsolatos ügyviteli és technikai 

feladatok ellátásának megszervezéséről,  

 igazolja a kérelmező részére, hogy az az elmebeteget gondozásban, ellátásban és 

felügyeletben tudja részesíteni.  

 

Társadalombiztosítási ellátással kapcsolatos feladat- és hatáskörében eljárva a 

társadalombiztosítás céljait szolgáló nyilvántartást vezet és ebből adatszolgáltatást 

teljesít, igazolást állít ki.    

 

15. Egyéb 

 

 Ellátja az elveszett dolog átvételét, kiadásával kapcsolatos feladatokat. 

 

 Kárbecslési eljárást folytat le a vadkár, vadászati kár, valamint vadban okozott kár esetében, 

amennyiben egyezség nem jött létre. 

 

 


