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„18. § (1) Ha törvény vagy törvényi felhatalmazáson alapuló kormányrendelet a polgármester, 

a főpolgármester, a megyei közgyűlés elnöke, a jegyző, valamint a polgármesteri hivatal és a 

közös önkormányzati hivatal ügyintézője 

a) számára államigazgatási feladat- és hatáskört állapít meg, vagy 

b) honvédelmi, polgári védelmi, katasztrófaelhárítási ügyekben az országos államigazgatási 

feladatok helyi irányításában és végrehajtásában való részvételét rendeli el, 

az ellátásukhoz szükséges költségvetési támogatást a központi költségvetés biztosítja. 

 

(2) Ha a polgármester, a főpolgármester, a megyei közgyűlés elnöke, a jegyző, valamint a 

polgármesteri hivatal és a közös önkormányzati hivatal ügyintézője államigazgatási feladat- és 

hatáskörében jár el, a képviselő-testület, közgyűlés nem utasíthatja, döntését nem bírálhatja 

felül.” 

 

 

„67. § (1) A polgármester 

a) a képviselő-testület döntései szerint és saját hatáskörében irányítja a polgármesteri hivatalt, 

a közös önkormányzati hivatalt; 

b) a jegyző javaslatainak figyelembevételével meghatározza a polgármesteri hivatalnak, a 

közös önkormányzati hivatalnak feladatait az önkormányzat munkájának a szervezésében, a 

döntések előkészítésében és végrehajtásában; 

c) dönt a jogszabály által hatáskörébe utalt államigazgatási ügyekben, hatósági hatáskörökben, 

egyes hatásköreinek gyakorlását átruházhatja az alpolgármesterre, a jegyzőre, a polgármesteri 

hivatal, a közös önkormányzati hivatal ügyintézőjére; 

d) a jegyző javaslatára előterjesztést nyújt be a képviselő-testületnek a hivatal belső szervezeti 

tagozódásának, létszámának, munkarendjének, valamint ügyfélfogadási rendjének 

meghatározására; 

e) a hatáskörébe tartozó ügyekben szabályozza a kiadmányozás rendjét; 

f) gyakorolja a munkáltatói jogokat a jegyző tekintetében; 

g) gyakorolja az egyéb munkáltatói jogokat az alpolgármester és az önkormányzati 

intézményvezetők tekintetében.” 

 

 

„81. § (1) A jegyző vezeti a polgármesteri hivatalt vagy a közös önkormányzati hivatalt. 

 

(2) A jegyzőt az aljegyző helyettesíti, ellátja a jegyző által meghatározott feladatokat. 

 

(3) A jegyző 

a) dönt a jogszabály által hatáskörébe utalt államigazgatási ügyekben; 

b) gyakorolja a munkáltatói jogokat a polgármesteri hivatal, a közös önkormányzati hivatal 

köztisztviselői és munkavállalói tekintetében, továbbá gyakorolja az egyéb munkáltatói jogokat 

az aljegyző tekintetében; 
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c) gondoskodik az önkormányzat működésével kapcsolatos feladatok ellátásáról; 

d) tanácskozási joggal vesz részt a képviselő-testület, a képviselő-testület bizottságának ülésén; 

e) jelzi a képviselő-testületnek, a képviselő-testület szervének és a polgármesternek, ha a 

döntésük, működésük jogszabálysértő; 

f) évente beszámol a képviselő-testületnek a hivatal tevékenységéről; 

g) döntésre előkészíti a polgármester hatáskörébe tartozó államigazgatási ügyeket; 

h) dönt azokban a hatósági ügyekben, amelyeket a polgármester ad át; 

i) dönt a hatáskörébe utalt önkormányzati és önkormányzati hatósági ügyekben; 

j) a hatáskörébe tartozó ügyekben szabályozza a kiadmányozás rendjét; 

k) rögzíti a talált dolgok nyilvántartásába a talált idegen dologgal kapcsolatos a körözési 

nyilvántartási rendszerről és a személyek, dolgok felkutatásáról és azonosításáról szóló törvény 

szerinti adatokat, valamint a talált idegen dolog tulajdonosnak történő átadást követően törli 

azokat. 

 

(4) A polgármester egyetértése szükséges – az általa meghatározott körben – a polgármesteri 

hivatal, a közös önkormányzati hivatal köztisztviselője, alkalmazottja kinevezéséhez, 

bérezéséhez, vezetői kinevezéséhez, felmentéséhez és jutalmazásához. 

 

 

82. § (1) A polgármester – pályázat alapján határozatlan időre – nevezi ki a jegyzőt. A tízezer 

főnél kevesebb lakosú települések önkormányzatánál és a tízezer főnél kevesebb együttes 

lakosságszámú települések közös önkormányzati hivatalánál a polgármester – a jegyzőre 

vonatkozó szabályok szerint, a jegyző javaslatára – kinevezheti, más önkormányzatnál, közös 

önkormányzati hivatalnál kinevezi az aljegyzőt. A jegyzői és az aljegyzői kinevezés vezetői 

munkakörnek minősül, a jegyzőre, aljegyzőre alkalmazni kell a közszolgálati tisztviselőkről 

szóló törvény vonatkozó rendelkezéseit. Megyei jogú városban több aljegyző is kinevezhető. 

 

(2) Amennyiben hat hónapon belül a polgármester nem nevez ki, illetve közös önkormányzati 

hivatal esetében az érintett polgármesterek nem neveznek ki jegyzőt, a kormányhivatal vezetője 

ideiglenes hatállyal a jegyzői feladatok ellátására a pályázati kiírásnak megfelelő jelöltet, ennek 

hiányában a képesítési és alkalmazási feltételeknek megfelelő hivatali köztisztviselőt vagy más 

jegyzőt nevez ki. A jegyzői feladatok ellátására szóló kinevezés az új jegyző kinevezéséig tart. 

 

(3) A jegyzői és az aljegyzői tisztség egyidejű betöltetlensége, illetve tartós akadályoztatásuk 

esetére – legfeljebb hat hónap időtartamra – a szervezeti és működési szabályzat rendelkezik a 

jegyzői feladatok ellátásának módjáról. 

 

(4) Ha e törvény eltérően nem rendelkezik, a jegyzőn a főjegyzőt is érteni kell. 

 

(5) A jegyző, főjegyző jogállására vonatkozó szabályokat az aljegyzőre is megfelelően 

alkalmazni kell.” 

 

 

 

„84. § (1) A helyi önkormányzat képviselő-testülete az önkormányzat működésével, valamint 

a polgármester vagy a jegyző feladat- és hatáskörébe tartozó ügyek döntésre való 

előkészítésével és végrehajtásával kapcsolatos feladatok ellátására polgármesteri hivatalt vagy 

közös önkormányzati hivatalt hoz létre. A hivatal közreműködik az önkormányzatok egymás 

közötti, valamint az állami szervekkel történő együttműködésének összehangolásában. 
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(2) A polgármesteri hivatal, a közös önkormányzati hivatal hivatalos elnevezését a képviselő-

testület a szervezeti és működési szabályzatában feltünteti. 

 

(3) A megyei közgyűlés megyei önkormányzati hivatalt hoz létre. 

 

(4) A hivatal működési költségét az állam – az adott évi központi költségvetésről szóló 

törvényben meghatározott mértékben, és a hivatal által ellátott feladataikkal arányban – 

finanszírozza, amelyet a székhelytelepülés, valamint a megye részére, e célra elkülönített 

számlájára folyósít. 

 

(5) A polgármesteri hivatal és a közös önkormányzati hivatal hivatalos megnevezése: 

a) települési polgármesteri hivatal esetén: (település neve)-i Polgármesteri Hivatal; 

b) közös önkormányzati hivatal esetén: (székhelytelepülés neve)-i Közös Önkormányzati 

Hivatal; 

c) megyei önkormányzati hivatal esetén: (megye neve) Megyei Önkormányzati Hivatal; 

d) megyei jogú városi polgármesteri hivatal esetén: (település neve) Megyei Jogú Város 

Polgármesteri Hivatala. 

 

(6) A polgármesteri hivatalon megyei önkormányzati hivatalt és főpolgármesteri hivatalt is 

érteni kell, kivéve a 22. § (5) bekezdését és a 98. § (11) bekezdését.” 

 
 


