
Polgármesteri Hivatal Szervezeti M ködési Szabályzata 1.) melléklete 3.) függeléke

A jegyz i hatáskörbe tartozó ügyekre vonatkozó
kiadmányozási rend

A vonatkozó hatályos jogszabályok szerinti jegyz i hatáskörbe tartozó ügyekben az alábbi
kiadmányozási rendet állapítom meg:

1.) A Polgármesteri Hivatal címére beérkez , hivatali hatósági típusú ügyekben, azok értékelését,
feldolgozását, el készítését, a döntés leírását követ en annak a kiadmányozását köztisztvisel i státuszú
munkavállaló végezheti.

2.) A jogszabályok által kizárólagosan jegyz i hatáskörbe utalt kiadmányozási jog, csak az átmeneti,
szükségszer  helyettesítés szabályai szerint gyakorolható, a helyettesít  által.

3.) A nem kizárólagosan jegyz i hatáskörbe utalt ügyek közül:

a) aa) gazdálkodással, pénzügyekkel, költségvetéssel,
ab) közbeszerzési eljárásra,
ac) a helyi adókra,
ad) önkormányzat vagyonával való gazdálkodásra,
ae) statisztikai adatszolgáltatásra,
af) a hivatal pénzügyi ügyrendjében meghatározott feladatokra és hatáskörökben
kiadmányozási jog illeti meg Tóth Józsefné Adó- és Pénzügyi Irodavezet t, távollétében
Csányi László Adó- és Pénzügyi Irodavezet  helyettest.

b) A jegyz i hatáskörömbe tartozó ügyekben a távollétemben,  kiadmányozási jog illeti meg Bori
Sándorné Jegyz i Irodavezet t. A hivatal szervezeti és m ködési szabályzatában rögzített
jegyz i irodavezet i feladatok közül (a munkáltatói jogok gyakorlása kivételével) megilleti az
önálló aláírási jog.

c) A hatályos jogszabályokban a jegyz i hatáskörömbe utalt és általam átruházott aláírási,
kiadmányozási jogot, bármely ügyben (indokolás nélkül, akár átmenetileg, akár végleg)
magamhoz vonhatom.

d) Szociális és gyámügyi hatáskörben (határozat és végzés hozatal kivételével) kiadmányozási jog
illeti meg Patainé Gémes Tímea Szociális Iroda vezet t.

4.) A kiadmányozási jog 2012. április 1. napjától annak visszavonásig illeti meg önálló felel sséggel a fenti
köztisztvisel ket, mellyel egyidej leg a 2011. április 1. napján kiadott kiadmányozási rend hatályát veszti.

5.) E kiadmányozási rend a vonatkozó jogszabályoknak és az önkormányzat hivatala hatályos szervezeti és
ködési szabályzatának megfelel en érvényesülhet.

Csanytelek, 2012. március 20.

Kató Pálné
  jegyz

Kapják:  Hivatal köztisztvisel i



A jegyz t megillet  hatáskörök gyakorlásának delegálása, kiadmányozásra jogosultak kijelölése

Hatáskör meghatározása: Felhatalmazás
(jogszabály)

Jegyz i
hatáskör
marad

A delegált hatáskör címzettje, kiadmányozásra jogosult

irodavezet
jegyz i pénzügyi szociális

ügyintéz Kiadmányozó
neve

Munkáltatói jogkör gyakorlása Kttv. 227. § (1) X Kató Pálné
Teljesítményértékelés, min sítés,
szabadság ütemezés Kttv. 130. § (1) X Bori Sándorné

Pénzügyi (statisztika, levelezés Áht. / Ávr X Tóth Józsefné
Csányi László

Szociális- és gyámügyi ügyek el készítése
(levelezés, értesítés)

Szoctv. 4/A. §
c) pontja,
Gytv.16. § (1) b)
pontja

X
Patainé Gémes
Tímea
Tülkös Ferenc

Végzések kiadása Ket. 30. § - 31. §  X X X X Kató Pálné

Határozatok meghozatala Ket. 71. § - 73. §
Szoctv. X  Kató Pálné

Folyamatba épített el zetes és utólagos
ellen rzés végzése Áht. 70. § X X X

Kató Pálné
Bori Sándorné
Tóth Józsefné
Csányi László


