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I. FEJEZET 
 

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 
 
1. A Szervezeti és Működési Szabályzat hatálya, célja 

 
A Szervezeti és Működési Szabályzat (továbbiakban SzMSz) hatálya kiterjed az          
Csanádalberti, Ambrózfalva, Nagyér és Pitvaros települések önkormányzatai által        
létrehozott Nagyéri Közös Önkormányzati Hivatalra (továbbiakban: Hivatal). Célja,        
hogy rögzítse a Hivatal adatait és szervezeti felépítését, a vezető és alkalmazottak            
feladatait és jogkörét, a Hivatal működési szabályait. 

 
2. A Hivatal működési rendjét meghatározó dokumentumok 

 
A Hivatal törvényes működését a hatályos jogszabályokkal összhangban lévő         
alapdokumentumok határozzák meg. 

 
2.1. Alapító Okirat 
 

Az Alapító Okirat tartalmazza a Hivatal működésére vonatkozó legfontosabb         
adatokat, melyet Ambrózfalva, Csanádalberti, Nagyér és Pitvaros Községek        
Önkormányzati Képviselőtestületei együttes ülésen hagytak jóvá az alábbiak szerint: 
 
1.) A költségvetési szerv neve: 
Csanádalberti Közös Önkormányzati Hivatal 
 
2.) Költségvetési szerv székhelye: 
Székhelye: 6915 Csanádalberti, Fő út 30. 
 
3.) Telephelyei címe:  
6914 Pitvaros, Kossuth u. 30. 
6917 Nagyér, Szabadság u. 33. 
6916 Ambrózfalva, Dózsa György u. 1. 
 
A jogelődjének megnevezése, székhelye:  
Csanádalberti-Nagyér-Pitvaros Községek Körjegyzőségének  
6914 Pitvaros, Kossuth u. 30.  
 
4.) Közfeladata: 
A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény         
(továbbiakban: Mötv.) 84.§ (1) bekezdése alapján a közös hivatal ellátja az           
önkormányzatok működésével, valamint a polgármester vagy a jegyző feladat- és          
hatáskörébe tartozó ügyek döntésre való előkészítésével és végrehajtásával        
kapcsolatos feladatokat. A hivatal közreműködik az önkormányzatok egymás közötti,         
valamint az állami szervekkel történő együttműködésének összehangolásában. 
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5.) Alaptevékenysége: 
A közös hivatal ellátja a Mötv.-ben és a vonatkozó egyéb jogszabályokban a            
számára meghatározott feladatokat Nagyér, Pitvaros, Csanádalberti és Ambrózfalva        
települések vonatkozásában. A közös hivatal feladatait részletesen a társult         
települések önkormányzatai által jóváhagyott, a közös hivatal működtetésére és         
fenntartására létrejött megállapodás tartalmazza. 
 
Pitvaros, Nagyér és Ambrózfalva településeken a közös hivatalnak kirendeltsége         
működik az igazgatási, pénzügyi, adózási tevékenység végzésére. 
 
Államháztartási szakágazati besorolása: 
 
A költségvetési szerv szakmai szempontból meghatározó alaptevékenységének a        
KSH által kiadott gazdasági tevékenységek egységes ágazati rendje szerinti         
besorolása:  
 
841105  helyi önkormányzatok, és társulások igazgatási    tevékenysége. 
 
Szakmai  alaptevékenységek  kormányzati funkciók szerinti megjelölése: 
 
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános       

igazgatási tevékenysége 
011140 Országos és helyi nemzetiségi önkormányzatok igazgatási      

tevékenysége 
013210 Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások 
016010 Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti     

képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek 
016020 Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek 
 
Az ellátandó vállalkozási tevékenység köre, mértéke: 
  
A költségvetési szervvállalkozási tevékenységet nem folytat. 
 
6.) Illetékességi területe:  
 
Csanádalberti, Ambrózfalva, Nagyér és Pitvaros Községek közigazgatási területe 
 
7.) Irányító szervek megnevezése, székhelye: 
Irányító szerv megnevezése, székhelye: 
 
Csanádalberti Község Önkormányzatának Képviselőtestülete  

6915 Csanádalberti, Fő út 30. 
 
Alapítói jogokkal felruházott irányító szervek megnevezése, székhelye: 
 
Pitvaros Község Önkormányzatának Képviselőtestülete  

6914 Pitvaros, Kossuth u. 30. 
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Nagyér Község Önkormányzatának Képviselőtestülete  
6917 Nagyér, Szabadság u. 33. 

Ambrózfalva Község Önkormányzatának Képviselőtestülete  
6916 Ambrózfalva, Dózsa Gy. u. 1. 

 
8.) A költségvetési szerv vezetőjének kinevezési rendje: 
 
a, A jegyző kinevezése a Mötv. 82-83.§-ai, valamint a közszolgálati tisztviselőkről           
szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezéseinek megfelelően történik. 
A pályázati eljárás előkészítésével és lefolytatásával kapcsolatos feladatokat a         
székhely község polgármestere látja el. 
A pályázati felhívást a Nemzeti Közigazgatási Intézet honlapján kell közzétenni. 
 

b, A jegyző kinevezéséhez az érintett települések polgármestereinek lakosság          
számarányos, többségi döntése szükséges. Többségi a döntés akkor, ha - a közös            
önkormányzati hivatalt létrehozó települések összlakosságát 100%-nak tekintve - a         
polgármesterek által leadott azonos nemű szavazatok alapján az adott településekre          
vonatkoztatott százalékarány összesítve meghaladja az 50%-ot. 
A kinevezés határozatlan időre szól. 
 
c, A - megszűnő körjegyzőséget követően elsőként Nagyér székhellyel megalakuló -           
közös önkormányzati hivatal alapítását megelőzően a Magyarország helyi        
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (Mötv.) 146/C.§ (2) bekezdése          
alapján a közös önkormányzati hivatalt alkotó önkormányzatok polgármesterei a 83.          
§ b) pontjának megfelelő alkalmazásával megállapodtak abban, hogy a megszűnő          
körjegyzőség körjegyzőjét - annak egyetértésével - a közös önkormányzati hivatal          
jegyzőjeként foglalkoztatják. Az alapításkor a fentiekre figyelemmel nem szükséges         
pályázatot kiírni és a jegyző közszolgálati jogviszonya folyamatosnak minősül. 
 
9.) Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszonyok: 
A költségvetési szerv valamennyi foglalkoztatottja közszolgálati jogviszony alá        
tartozik. 
 
10.) A feladat ellátását szolgáló vagyon: 
A feladat ellátását szolgáló vagyonról a közös önkormányzati hivatal létrehozásáról           

szóló Megállapodás rendelkezik. 
 
11.) Az intézmény megszűntetése: 
Az intézményt a jogszabály által nevesített esetekben a 7. pontban megjelölt alapítók 
jogosultak megszűntetni. 
A megszűntetésről az alapítók együttes ülésen, minősített többséggel döntenek. 
 
2.2. Egyéb dokumentumok 
 
A Hivatal működését meghatározó dokumentum a Szervezeti és Működési         
Szabályzat valamint a szakmai és gazdasági munka vitelét segítő különféle          
szabályzatok, munkaköri leírások. 
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3. A Hivatal meghatározása (Alapító Okirat szerint) 
 

A Hivatal neve: Csanádalberti Közös Önkormányzati Hivatal 
 

A Hivatal székhelye: 6915 Csanádalberti, Fő út 30.  
 
A Hivatal alapító szerve: Ambrózfalva, Csanádalberti, Nagyér és Pitvaros Községek          
Önkormányzatai Képviselőtestületei 
 
A Hivatal irányító/felügyeleti szerve: Ambrózfalva, Csanádalberti, Nagyér és Pitvaros         
Községek Önkormányzati Képviselőtestületei 
 
A Hivatal működési területe: Ambrózfalva, Csanádalberti, Nagyér és Pitvaros         
községek teljes közigazgatási területe 
 
A Hivatal költségvetésének végrehajtását szolgáló számlájának száma:  
              Bankszámlakezelő pénzintézet: Fontana Credit Takarékszövetkezet 

    Pitvarosi Fiókja 
              Bankszámlaszám: 57400303-11143048 
 
A feladatellátását szolgáló vagyon: 
A feladat ellátását szolgáló vagyonról a közös önkormányzati hivatal létrehozásáról          
szóló Megállapodás rendelkezik. 
A vagyon feletti rendelkező: 
A vagyon felett a tulajdonosi jogokat a társult települések önkormányzatai          
képviselőtestületei gyakorolják. 
 
4. A Hivatal gazdálkodásával összefüggő jogosítványok 
A Hivatal, mint költségvetési szerv gazdálkodását önállóan végzi az alapító          
önkormányzatok irányításával a mindenkor hatályos vonatkozó jogszabályok alapján.  
Vezetője a jegyző, kinevezése a Mötv. 82-83.§-ai, valamint a közszolgálati          
tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezéseinek megfelelően történik. 
 
5. A Szervezeti és Működési Szabályzat hatálya 
A hivatal számára jogszabályokban, testületi döntésekben megfogalmazott feladat-        
és hatásköri, szervezeti és működési előírásokat a jelen SZMSZ-ben foglaltak          
figyelembevételével kell alkalmazni. 
 
6. A Hivatalban vagyonnyilatkozat tételére kötelezett: 
A 2007. évi CLII. Tv. 3. § (1) bekezdése alapján a jegyző. 

 
II. FEJEZET 

 
A HIVATAL SZERVEZETI FELÉPÍTÉSE, FELADATA ÉS MŰKÖDÉSE 
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1. A Hivatal szervezeti felépítése 
 
A Hivatal szervezeti felépítése: a hivatal egységes szervezet.  
Vezetője: a Hivatalt a képviselőtestületek által határozatlan időre kinevezett jegyző          

vezeti. 
A jegyzővel szemben az egyéb munkáltatói jogokat a székhely község          
polgármestere gyakorolja. 

A helyi önkormányzat hatáskörébe tartozó feladatokat a polgármesterek         
irányításával végzi.  
A jogszabályokban jegyzői hatáskörként megállapított feladatokat, a       
hatályos jogszabályok előírásai szerint önállóan végzi.  

A Hivatal köztisztviselőit a jegyző nevezi ki, és gyakorolja felettük a            
munkáltatói jogokat.  

 
Hivatali állomány: 13 fő köztisztviselő  
Ezen belül:  
                - jegyző 1 fő 

   - igazgatási 6 fő 
   - műszaki ügyintéző 1 fő 

                - pénzügyi, gazdálkodási, adóügyi 5 fő 
 
A Hivatal – a jegyzőn kívül – Csanádalberti településen 6 fő köztisztviselővel,            
Ambrózfalva településen 1 fő köztisztviselővel, Pitvaros településen 4 fő         
köztisztviselővel, Nagyér településen 1 fő köztisztviselővel működik.  
 
2. A Hivatal feladata, működése  
 
A Hivatal tevékenységének, folyamatos működésének szabályait a jogszabályok, a         
képviselőtestület határozatai, az ügyrend és a hivatal vezetőjének utasításai         
határozzák meg. A hivatal szervezetének felépítését az SZMSZ 1. számú melléklete           
tartalmazza. 
A köztisztviselők feladatait részletesen a munkaköri leírások szabályozzák. 
A munkaköri leírás a felelősség megállapítására is alkalmas módon tartalmazza a           
munkavégzés helyét, a munkakörben ellátandó feladatot, a tevékenységi kört, a          
munkakörre vonatkozó sajátos előírásokat. A munkaköri leírást a kinevezési         
okmányhoz csatolni kell. 
 
A Hivatal alapvető feladatait a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi           
CLXXXIX törvény, az 1991.évi XX. tv., más feladat- és hatáskört megállapító           
jogszabályok, a képviselőtestület szervezeti és működési szabályzata határozza        
meg. 
A Hivatal ellátja a képviselőtestületek, a polgármesterek és a jegyző által           
meghatározott feladatokat, különös tekintettel 

- a képviselőtestületek működésével, a polgármesterek és a jegyző        
tevékenységével kapcsolatban meghatározott feladatok 

- a helyi képviselők munkájának segítése 
- a lakosság tájékoztatása és véleményének kikérése 
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- a társszervekkel, közszolgáltatás végző szervekkel való együttműködés 
- az önkormányzati társulások megállapodásaiban foglaltak végrehajtása 
- a nemzetiségi önkormányzat működésének biztosítása a települési       

önkormányzat, illetve a Pitvarosi és az Ambrózfalvi Szlovák Nemzetiségi         
Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzataiban foglaltak,      
valamint a közöttük, az önállóan működő és gazdálkodó, illetve önállóan          
működő, de gazdálkodó szervezettel nem rendelkező szervezetek között        
a gazdálkodás lebonyolítására létrejött megállapodásban foglaltak      
szerint. 

 
A Hivatal ellátja a Pitvaros Térségi Óvodai, Egységes Óvoda-Bölcsődei Nevelési          
Intézményi Társulás, valamint a Társulás által alapított nevelési intézmény, a          
Pitvaros Térségi Szélessávú Informatikai Infrastruktúrát Üzemeltető Társulás,       
valamint a pitvarosi és ambrózfalvi szlovák nemzetiségi önkormányzatok        
gazdálkodási feladatait is. 
 
2.1. A Hivatal feladatai: 

 
A Hivatal felelős a költségvetési szerv működtetéséért, a gazdálkodás         
megszervezéséért, a vagyon használatával, védelmével összefüggő feladatok       
teljesítéséért, a pénzügyi, számviteli rend betartásáért.  
 
A Hivatal ellátja: 

− a költségvetési szerv költségvetésének előirányzatai tekintetében a       
gazdálkodással, könyvvezetéssel és az adatszolgáltatással kapcsolatos      
feladatokat, 

− a költségvetési szerv működtetésével, üzemeltetésével, a költségvetési       
szerv vagyongazdálkodása körében a beruházással, a vagyon       
használatával, hasznosításával, védelmével kapcsolatos feladatokat. 

 
A Hivatal a mindenkori jogszabályi előírásoknak, a hivatalvezető utasításainak         
megfelelően végzi tevékenységét, szervezi a költségvetési szerv gazdasági,        
pénzügyi munkáját. 

 
 2.1.1. Pénzügyi –gazdálkodási területén: 

- előkészíti a pénzügyi és gazdasági vonatkozású előterjesztéseket 
- előkészíti az éves költségvetési koncepciót, a költségvetési és zárszámadási         

rendeletek tervezeteit, szükség szerint javaslatot tesz az átmeneti        
gazdálkodásra vonatkozó szabályokra 

- közreműködik a költségvetés végrehajtásában 
- szervezi a helyi bevételekből adódó önkormányzati feladatok ellátását 
- összeállítja az éves költségvetési beszámolókat (a képviselőtestületek külön        

kérésére féléves tájékoztatót készít) 
- teljesíti a költségvetési, pénzforgalmi információs, adóbevallási és statisztikai        

adatszolgáltatási kötelezettségeket 
- nyilvántartja és kezeli az önkormányzatok tulajdonában lévő vagyontárgyakat        

(ingatlankataszter, vagyonleltár) 
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- gondoskodik a könyvviteli nyilvántartás szabályszerű vezetéséről 
- biztosítja a Hivatal működésével kapcsolatos anyag és eszközellátási        

feladatokat  
- segíti az önkormányzat/ok irányítása alatt működő költségvetési szervek        

gazdasági, pénzügyi tevékenységét 
- kialakítja és szervezi a Hivatal könyvviteli, elszámolási, vagyon-nyilvántartási,        

vagyonvédelmi rendjét, 
- kialakítja az anyag és eszközgazdálkodás rendjét, megszervezi és biztosítja         

a költségvetési szerv anyag és eszközellátását. 
 

2.1.2 Adóügyi hatósági területen: 
- biztosítja a központi és helyi adójogszabályokban foglaltak       

érvényesítését 
- intézi az első fokú adóhatósági ügyeket 
- gondoskodik az adók kivetéséről, nyilvántartásáról és behajtásáról 
- megindítja az adóbehajtási eljárást 
- adóügyi információkat szolgáltat 
- kiállítja és megküldi az adó- és értékbizonyítványokat 
- ellátja az egyéb adóügyi feladatokat, különösen az adóigazolások, illetve         

hatósági igazolások kiállításának feladatát.  
  
2.1.3. Hatósági igazgatás, államigazgatás területén: 

- általános igazgatás 
- anyakönyvi ügyek: közreműködik az anyakönyvezetéssel kapcsolatos      

feladatok ellátásában 
- gondoskodik a személyes adatok védelméről, vezeti a jogszabályok által         

meghatározott nyilvántartásokat 
- kereskedelmi és vendéglátási ügyek: üzletek működési engedélyének       

kiadása, nyilvántartás vezetése 
- állategészségügyi, állatvédelmi feladatok ellátása 
- szociálpolitikai ügyek: gondoskodik a hatáskörébe utalt szociális ellátással        

kapcsolatos feladatokról, ellátja segélyezéssel kapcsolatos feladatokat,  
- gyermek- és ifjúságvédelem: ellátja a gyermek és ifjúságvédelemmel        

kapcsolatos jegyzői hatáskörbe utalt feladatokat 
- hagyaték: gondoskodik a hagyatéki feladatok ellátásáról 
- honvédelem: helyi védelmi bizottságokkal kapcsolatos egyéb feladatok 
- kommunális igazgatás: gondoskodik a köztisztasággal kapcsolatos      

kötelezettségek teljesítéséről 
- ügyirat kezelési feladatok ellátása 
- egészségügyi ellátással kapcsolatos feladatok ellátása 
- a jegyzői hatáskörbe utalt gyámügyi feladatok ellátása 
- ellátja jegyzői hatáskörbe utalt közművelődési tevékenységgel, a       

testneveléssel és sporttal kapcsolatos feladatokat 
- jegyzői hatáskörbe utalt nevelési-oktatási feladatok ellátása 
- választásokkal kapcsolatos feladatok ellátása. 

 
2.3. Műszaki hatósági igazgatás területén:  
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- községi önkormányzat hatáskörébe utalt építéshatósági ügyek 
- környezetvédelem, hulladékgazdálkodás 
- belvízvédelem 
- közbeszerzés 
- pályázatírás 
- beruházás, felújítás, korszerűsítés, karbantartás 
- munkavédelem, tűzvédelem, katasztrófavédelem 
- közmunkaprogramokkal kapcsolatos ügyintézés, szervezés 
- anyagbeszerzés 
- temetkezéssel kapcsolatos önkormányzati feladatok. 

 
III. FEJEZET  

 
A HIVATAL MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS SZABÁLYAI 

 
1. A munkarend, munkaidő beosztása: 
 
A Hivatalban a munkaidő heti 40 óra. 
A hivatalos, általános munkaidő beosztás szerinti munkaidő a következő: 

 
- hétfőtől csütörtökig 7,30 órától  16,00 óráig 

- pénteken 7,00 órától  13,00 óráig tart. 
 
2. Az ügyfélfogadás rendje: 
 
Jegyző: Ambrózfalva kedd: 13.00 – 14.00 

   Csanádalberti szerda: 13.00 – 14.00 
   Pitvaros csütörtök: 11.00 – 12.00 
   Nagyér péntek: 11.00 – 12.00 

 
A településeken az ügyfélfogadás heti 20 óra. Ez az időkeret a települési            
sajátosságoknak megfelelően kerül napi felosztásra. Az ügyfélfogadás       
településenkénti meghatározása az önkormányzatok hirdetőtábláin kerülnek      
kifüggesztésre. 

 
3. Kiadmányozás rendje 
 
A hivatalban a kiadmányozás jogát a mindenkori jogszabályi keretek között a jegyző  
gyakorolja. A jegyző akadályoztatása, távolléte esetén a kiadmányozás jogát a          
pénzügyi-gazdálkodási szabályzatokban rögzített pénzügyi vezető főtanácsos, illetve       
főelőadó gyakorolja.  
 
4. Bélyegzők leírása, használata 
 
- A hivatal hivatalos körbélyegzője: 

10 

 



Felső íven: „Csanádalberti Közös Önkormányzati Hivatal” - középen a magyar          
címer – alsó íven: „Csanádalberti” felirat. 

 
- A hivatal a levelezése során: 

  „Csanádalberti Közös Önkormányzati Hivatal 
   6915 Csanádalberti, Fő út 30.  
   Telefon: 62/650-310 
   Fax: 62/299-022” 
   feliratú fejbélyegzőt használja.  

 
- A jegyző hivatalos levelezése során használható körbélyegző: 

Felső íven: „Csanádalberti Közös Önkormányzati Hivatal” - középen a magyar          
címer – alsó íven: „Jegyzője”. 

 
A hivatalban használatos valamennyi bélyegzőről, annak lenyomatáról nyilvántartást        
kell vezetni. 

A nyilvántartásnak tartalmaznia kell, hogy a bélyegzőt ki és mikor vette           
használatba, melyet az átvevő személy a nyilvántartásban aláírásával igazol. 
A nyilvántartás vezetéséért: az ügykezeléssel megbízott előadó felelős. 

 
Az átvevők személyesen felelősek a bélyegzők megőrzéséért. A bélyegzők         
beszerzéséről, kiadásáról, nyilvántartásáról, cseréjéről és évenkénti egyszeri       
leltározásáról, bélyegző elvesztése esetén e tény közzétételéről és a bélyegző          
letiltásáról a jegyző gondoskodik. 
 
5. Értekezletek rendje 
 
A jegyző évente egy alkalommal, illetve szükség szerint munkaértekezletet tart a           
hivatal dolgozói részére. 
 
6. A hivatal gazdálkodásának rendje 

 
A hivatal gazdálkodásával, ezen belül kiemelten a költségvetés tervezésével,         
végrehajtásával, az önkormányzatok kezelésében lévő vagyon hasznosításával       
összefüggő feladatok, hatáskörök szabályozása - a jogszabályok és a fenntartó          
rendelkezéseinek figyelembevételével – a jegyző feladata. 

A gazdálkodási feladatokat a külön pénzügyi-gazdálkodási szabályzatokban       
meghatározott módon kell végezni. 
 
7. Szabályzatok 
 
A Szervezeti és Működési Szabályzathoz kapcsolódó, azt kiegészítő önkormányzati         
és Hivatali belső szabályzatok és a működés rendjét szabályozó egyéb szabályok (e            
szabályzatok vonatkozó részei kiterjesztésre kerülnek a nemzetiségi       
önkormányzatra, a Társulásokra, az önállóan működő intézményekre is) felsorolása         
az SzMSz 1. számú függelékét képezi. 
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8. Bankszámlák feletti rendelkezés 
 
A banknál vezetett számla feletti rendelkezésre jogosultak nevét és aláírását be kell            
jelenteni a Fontana Credit Takarékszövetkezet Pitvarosi Fiókjához.  
Az aláírás-bejelentési kartonok egy-egy másolati példányát a pénzügyi-gazdálkodási        
szabályzatban kijelölt pénzügyi vezető főtanácsos köteles őrizni. 
 
9. Kötelezettségvállalás, utalványozás, érvényesítés, ellenjegyzés rendje 

 
A kötelezettségvállalás, utalványozás, érvényesítés, ellenjegyzés rendjét a       
hivatalnál a jegyző határozza meg. Ennek részletes szabályait a         
kötelezettségvállalás, utalványozás, ellenjegyzés, érvényesítés rendjét rögzítő      
szabályzat tartalmazza.  

 
10. Belső ellenőrzés 
 
A hivatalnál a független belső ellenőrzési feladatokat a Makói Többcélú Kistérségi           
Társulás Belső Ellenőrzési Szervezete látja el. 
 
Ellenőrzés rendje: 
Az alábbiak alapján belső kontrollrendszert működtet, utólagosan végzett belső         
ellenőrzést végez, valamint ellenőrzik munkáját a testületek. 
 
Belső Kontrollrendszer: 
  
A belső kontrollrendszer a kockázatok kezelésére és tárgyilagos bizonyosság         
megszerzése érdekében kialakított folyamatrendszer, amely azt a célt szolgálja, hogy          
a költségvetési szerv megvalósítsa a következő fő célokat: 
a) a költségvetési szerv a működése és gazdálkodása során a tevékenységeket          

szabályszerűen, valamint a meghatározott követelményekkel összhangban      
hajtsa végre, 

b)  teljesítse az elszámolási kötelezettségeket és  
c) megvédje a szervezet erőforrásait a veszteségektől (károktól) és a nem          

rendeltetésszerű használattól. 
 
A belső kontrollrendszernek biztosítania kell, hogy 
a) a költségvetési szerv valamennyi tevékenysége és célja összhangban legyen a          

szabályszerűséggel, szabályozottsággal, és a meghatározott követelményekkel      
(gazdaságosság, hatékonyság és eredményesség), 

b) az eszközökkel és forrásokkal való gazdálkodásban ne kerüljön sor pazarlásra,          
visszaélésre, rendeltetésellenes felhasználásra, 

c) megfelelő, pontos és naprakész információk álljanak rendelkezésre a        
költségvetési szerv működésével kapcsolatosan, és 

d) a belső kontrollrendszer harmonizációjára és összehangolására vonatkozó       
jogszabályok végrehajtásra kerüljenek a módszertani útmutatók figyelembe       
vételével. 
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A költségvetési szerv belső kontrollrendszerének keretében, a kontrolltevékenység        
részeként biztosítani kell a folyamatba épített, előzetes, utólagos és vezetői          
ellenőrzést az alábbiak vonatkozásában: 
a) a pénzügyi döntések dokumentumainak elkészítése, 
b) a pénzügyi kihatású döntések, célszerűségi, gazdaságossági, hatékonysági és        

eredményességi szempontú megalapozottsága, 
c) a költségvetési gazdálkodás során az előzetes és utólagos pénzügyi ellenőrzés,          

a pénzügyi döntések szabályszerűség és szabályozottság szempontjából történő        
jóváhagyása, 

d) a gazdasági események elszámolása, kontrollja. 
 
Működését a külön szabályzatban megfogalmazott előírások betartásával biztosítja.  

 
IV. FEJEZET 

 
ZÁRÓ RENDELKEZÉS 

 
  
Az SzMSz-ben foglaltak 2015. július 1. napjával kerültek alkalmazásra. A szabályzat           
visszavonásig érvényes. 

 
 

 
Dr. Sarkadi Péter 

jegyző 
 
Záradék: jóváhagyó testületi határozatok: 
Ambrózfalva 59/2015.(V.28.) 
Csanádalberti 65/2015.(V.28.) 
Nagyér  46/2015.(V.28.) 
Pitvaros            66/2015.(V.28.) 

Megismerési nyilatkozat 
A Szervezeti és Működési Szabályzatban foglaltakat megismertem. Tudomásul veszem,         
hogy az abban foglaltakat a munkavégzésem során köteles vagyok betartani. 
 

Név Munkakör Kelt Aláírás 

Dr. Sarkadi Péter jegyző Csanádalberti  

Radványi Lajosné Pü. üi. Csanádalberti  

Czödör Attila  Mű. üi. Pitvaros  
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Lukácsné Rakonczai  
Veronika Ig. üi. Nagyér  

Kárász Gáborné Ig. üi. Csanádalberti  

Herdinainé Takács Ágota Pü. üi. Csanádalberti  

Tóth Ferencné Adóügyi üi. Pitvaros  

Radó-Hájas Dóra Ig. üi. Pitvaros  

Kotormán Anita Pü. üi. Csanádalberti  

Csilekné Vass Éva Pü. üi. Csanádalberti  

Zatykóné Nagy Brigitta Ig. üi. Csanádalberti  

Antal Zsuzsanna Ig. üi. Ambrózfalva  

Szabó Glória Ig. üi. Pitvaros  
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