
 

 

K I V O N A T 
 

Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete 
2019. november 28-ai soros 

nyílt 
ülésének jegyzőkönyvéből 

 
301/2019. (XI. 28.) számú Képviselő-testületi határozat 

 

Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta „A Keszthelyi Polgármesteri 
Hivatal szervezeti és működési szabályzatának módosítása” című előterjesztést és az alábbi 
határozatot hozta. 
 

1. Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Keszthelyi Polgármesteri Hivatal 
létszámát 2019. december 1. napjától – 3 fő heti 40 órában történő foglalkoztatásával – 55 
főről 58 főre emeli.  

2. A képviselő-testület a MELLÉKLET szerint jóváhagyja a Keszthelyi Polgármesteri Hivatal 
1/207-3/2019. számú szervezeti és működési szabályzatának módosítását. 

3. A képviselő-testület felkéri a jegyzőt a polgármesteri hivatal létszámának, valamint a 
szervezeti és működési szabályzatának módosításából adódó, szükséges munkáltatói és 
egyéb vezetői intézkedések megtételére. 

 
 

Határidő: 2019. december 10. 
Felelős: Nagy Bálint polgármester 
  Dr. Gábor Hajnalka jegyző 
  (Dr. Skoda Lilla osztályvezető) 

 
 

Dr. Gábor Hajnalka sk.   Nagy Bálint sk. 
          jegyző     polgármester  

 
A kivonat hiteles: 
 
Tóth Ibolya 
testületi referens 
  



 

MELLÉKLET 
 
 

A Keszthelyi Polgármesteri Hivatal 1/207-3/2019. számú szervezeti és működési 
szabályzatának (továbbiakban: SzMSz) módosítása 

 
 
Az SzMSz rendelkezései 2019. december 1-jei hatállyal az alábbiak szerint módosulnak: 
 
1. A II. fejezet – a hivatal irányítása és vezetése - I/3. pontjának a jegyző és az aljegyző egyidejű 

helyettesítésére vonatkozó rendelkezés az alábbiak szerint módosul: 
„I/3. 
… 
A jegyző és az aljegyző egyidejű akadályoztatása esetén a jegyzői feladatokat az önkormányzati 
csoportvezető látja el. 

 
2. A III. fejezet – a hivatal belső szervezeti tagozódása és működése – 1. és 2. pontja az alábbiak szerint 

módosul: 

1./ A hivatal belső szervezeti tagozódása 
A belső szervezeti egységek 

1. Polgármesteri Kabinet 
2. Önkormányzati és Igazgatási Osztály 

Önkormányzati Csoport 
Igazgatási Csoport 

3. Közgazdasági Osztály 
    Költségvetési Csoport 

Adócsoport 
4. Városüzemeltetési Osztály 

Építésügyi Csoport 
Városüzemeltetési Csoport 
Közterület-felügyelet 

5. Főépítészi Iroda 
2./  A szervezeti egység élén osztályvezető áll, aki határozatlan időre szóló vezetői 

megbízását a jegyzőtől kapja. Az osztályok egymással mellérendeltségi viszonyban állnak 
és kötelesek együttműködni a feladatok ellátásában.  

A belső szervezeti egység vezetőjének munkáját a Közgazdasági Osztályon a 
Költségvetési Csoport, valamint az Adócsoport vezetője, a Városüzemeltetési Osztályon 
az Építésügyi csoportvezető segíti. 
 

3. Az V. fejezet – vagyonnyilatkozattételi kötelezettség – az alábbiak szerint módosul: 

„Az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekről szóló 2007. évi CLII. törvény 
(továbbiakban: Vtv.) 3.§ (1)-(2) bekezdése alapján a hivatalban az alábbi munkakörök járnak 
vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettséggel. 

 Évenként: jegyző, aljegyző 

 Kétévenként: belső ellenőr 

 
Polgármesteri Kabinet: osztályvezető 
 
Közgazdasági Osztály: 

osztályvezető 
adóügyi csoportvezető 
adóügyi ügyintéző 



 

érvényesítési feladattal megbízott költségvetési ügyintéző(k) 
költségvetési csoportvezető 
vagyongazdálkodási ügyintéző 
vagyonkezelő és adminisztrációs ügyintéző 
 

Önkormányzati és Igazgatási Osztály:  
igazgatási ügyintéző(k) 

   informatikus 
 

Városüzemeltetési Osztály: 
osztályvezető 
városüzemeltetési ügyintéző(k)  
pályázati referens(ek)1 
építésügyi csoportvezető 
építésügyi ügyintéző(k) 
közterület-felügyelő(k) 

 
  Főépítészi Iroda: főépítész, főépítészi asszisztens 
  

 Ötévenként: Önkormányzati és Igazgatási Osztály: anyakönyvvezető 
 
4. Az SzMSz melléklete az alábbiak szerint módosul: 

 

Osztály Munkakör 

Hivatalvezető Jegyző (1 fő) 

 Belső ellenőr (1 fő) 

Polgármesteri Kabinet (5 fő) Kabinetvezető (1 fő)  
 Polgármesteri referens (1 fő)  

 Nemzetközi kapcsolatok és kabinetreferens (1 
fő)  

 Sajtó és marketing referens (1 fő)  
 Társadalmi kapcsolatok referens (1 fő)  

  

Önkormányzati és Igazgatási Osztály 
(16 fő)  

Osztályvezető, aljegyző (1 fő) 

Önkormányzati Csoport (7 fő) Önkormányzati csoportvezető (1 fő) 

 Testületi referens (1 fő) 

 Humánpolitikai ügyintéző (1 fő) 

 Informatikus (1 fő) 

 Szervezési és társulási ügyintéző (1 fő)  

 Gépkocsivezető (1 fő) 

 Portás (1 fő)  

Igazgatási Csoport (8 fő) Igazgatási ügyintéző (5 fő)  

 Anyakönyvvezető (1 fő)  

 Ügykezelő (2 fő)  

  

Közgazdasági Osztály (13 fő) Osztályvezető (1 fő) 

 Ügykezelő (1 fő)  

                                                      
1 A képviselő-testület 281/2017. (XI. 2.) számú határozata alapján 1 fő pályázati referens határozott idejű 

jogviszonya 2020. december 31-ig tart.  



 

 Vagyongazdálkodási ügyintéző (1 fő) 

 Vagyonkezelő és adminisztrációs ügyintéző (1 fő)  

Költségvetési Csoport (4 fő) Költségvetési Csoportvezető (1 fő) 

 Költségvetési ügyintéző (1 fő) 

 Könyvelő (2 fő) 

Adócsoport (5 fő) Adóügyi csoportvezető (1 fő) 

 Adóügyi ügyintéző (4 fő) 

  

Városüzemeltetési Osztály (20 fő) Osztályvezető (1 fő) 

 Ügykezelő (1 fő) 

Építésügyi csoport (4 fő) Építésügyi csoportvezető (1 fő) 

 Építésügyi ügyintéző (3 fő) 

Városüzemeltetési csoport (9 fő) Városüzemeltetési ügyintéző (5 fő) 

 Pályázati referens (4 fő) 

Közterület-felügyelet (5 fő) Közterület-felügyelő (5 fő)  

  

Főépítészi Iroda (2 fő) Főépítész (1 fő) 

 Főépítészi asszisztens (1 fő) 

Összesen 58 fő 

 
 
 

 


