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I. Bevezetés
Minden ÁROP pályázati felhívásra benyújtott kiemelt projekt vagy pályázat esetében
kötelező vállalni, hogy a projektgazda legkésőbb a projekt fizikai befejezésekor érvényes
Esélyegyenlőségi tervvel (foglalkoztatási ET) rendelkezzen. Amennyiben a pályázó szervezet
a pályázat benyújtásakor nem rendelkezik esélyegyenlőségi tervvel, a projekt megvalósítása
során kell ezt elkészíteni és bemutatni a projekt fizikai befejezéséig. Amennyiben a pályázó
szervezet eleve rendelkezik esélyegyenlőségi tervvel, vagy jelen pályázattal egy időben több
projektje is zajlik az ÁROP keretében, és egy másik vagy korábbi projekt keretében már
kidolgozza/ta az esélyegyenlőségi tervet, vállalni kell, hogy a projekt fizikai befejezéséig
felülvizsgálja azt és kibővíti új érdemi tartalommal.
Az Esélyegyenlőségi Terv (ET) célja valamely szervezeten belül a munkavállalók és
munkavállalók csoportjai közötti esélyegyenlőség megteremtése vagy fejlesztése, jellemzően
humán erőforrás menedzsment eszközökkel. Az ET tartalmazza a munkáltatóval
munkaviszonyban álló, hátrányos helyzetű munkavállalói csoportok, így különösen a nők, a
negyven évnél idősebb munkavállalók, a roma emberek, a fogyatékos személyek, valamint a
két vagy több, tíz éven aluli gyermeket nevelő munkavállalók vagy tíz éven aluli gyermeket
nevelő egyedülálló munkavállalók foglalkoztatási helyzetének - így különösen azok bérének,
munkakörülményeinek, szakmai előmenetelének, képzésének, illetve a gyermekneveléssel és
a szülői szereppel kapcsolatos kedvezményeinek - elemzését, valamint a munkáltatónak az
esélyegyenlőség biztosítására vonatkozó, az adott évre megfogalmazott céljait, és az azok
eléréséhez szükséges eszközöket, így különösen a képzési, munkavédelmi, valamint a
munkáltatónál rendszeresített, a foglalkoztatás feltételeit érintő bármely programokat.
Az ET kialakítását különösen támogatja az Új Széchenyi Terv esélyegyenlőségi koncepciója,
mivel ez a módszer alkalmas arra, hogy a szervezet saját maga határozza meg a
sajátosságainak legjobban megfelelő esélyegyenlőségi feladatokat és módszereket.
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II. Az esélyegyenlőség rövid története

Az egyenlőség-egyenlőtlenség kérdései, az egyenlőtlenségek felszámolásának módja, jogi és
intézményes garanciái a felvilágosodás óta foglalkoztatják a gondolkodókat, a politikai
osztály tagjait és képviselőit. Azóta a polgárjogi és a munkásmozgalmi küzdelmek nyomán
számos változás történt, de az ideális állapottól még nagyon messze vagyunk.
Napjaink kommunikációs forradalma új dimenziót adott ennek a problémának is, amikor a
világ szinte minden szegletében láthatóvá tette a gazdagság és a szegénység, a kirívó, egyre
elviselhetetlenebb egyenlőtlenségek drámai képeit.
Az utcákon megjelent az úgynevezett Y generáció, amely az internetről informálódik, annak
eszközeivel szervezkedik, harcol, és megpróbál tényezővé válni a hatalmi játszmákban.
Az esélyegyenlőségért folyó küzdelmeknek azonban kezdettől fogva van egy békésebb
vonulata, amely a hátrányokat elszenvedők érdekeinek artikulálásával és érvényesítésével a
„jog asztalánál” keresi a jogegyenlőség, a diszkriminációmentes élet- és munkaviszonyok
garanciáit.
Az elmúlt évtizedekben e téren született nemzetközi szabályok jó részét a rendszerváltás előtti
jogalkotás is figyelembe vette.
1990 óta e folyamat felgyorsult, és az EU-csatlakozással együtt járó jogharmonizáció révén
lassan teljessé válik: az egyenlő bánásmód követelményének érvényesítésére megszülettek a
diszkrimináció tilalmát jelentő jogszabályok, és létrejöttek az érvényesülésüket segítő
intézmények.
Az esélyegyenlőség biztosítására is számos intézkedés született. Az új szabályozás a
társadalmi viszonyok gyakran negatív változását követő élethelyzetekre reagálva, jogi és
jogon kívüli eszközökkel próbál változtatni a hátrányos helyzetű csoportok – romák,
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fogyatékos emberek, nők, és ezek kor, iskolai végzettség, földrajzi elhelyezkedés, munkaerőpiaci státusz stb. szerinti – helyzetén. Az intézkedések azonban sohasem eléggé átfogóak,
ezért hatásuk sem az.
Így az egyenlőtlenség és a diszkrimináció kiváltó okai folyamatosan újratermelődnek, a
gazdasági válság hatására újabb és újabb csoportok váltak munkanélkülivé és kerültek nehéz
szociális helyzetbe, a válságkezelés eszközei pedig nem alkotnak koherens rendszert, és
kemény költségvetési korlátokba ütköznek.
A bemutatott helyzet az antidiszkriminációs intézkedések és az egyenlőtlenségek
felszámolását célzó cselekvési tervek folyamatos újraszabályozását igényli, ezért fontos, hogy
megismerjük e téma nemzetközi és hazai jogi hátterét.

II.1. Egyenlő bánásmód és esélyegyenlőség az Európai Unióban
A nemzetközi szabályozás vázlatos áttekintését egy hatvanéves egyezménnyel kezdjük: a
munka világát érintő szabályok sorában az ENSZ Nemzetközi Munkaügyi Szervezete (ILO)
1951-ben meghozott 100. számú egyezménye, „A férfi és női munkaerőnek egyenlő értékű
munka esetén járó egyenlő díjazásáról”, hosszú ideig a bérezéssel kapcsolatos legfontosabb
hivatkozási alapot jelentette.
Ennek a továbbfejlesztéseként született meg a 111. sz. ILO-egyezmény a foglalkoztatásból és
a foglalkozásból eredő hátrányos megkülönböztetésről (1958), amely felszólítja az
egyezményhez csatlakozókat a foglalkozáshoz, képzéshez és a megfelelő munkafeltételekhez
való hozzájutásban érvényesülő, faj, bőrszín, nem, vallás, politikai vélemény, nemzetiség és
társadalmi helyzet alapján történő megkülönböztetés megszüntetésére és az egyenlő esélyek
és elbánás elősegítésére.
Ezek a szabályok bekerültek az EU elsődleges jogszabályaiba, így az Európai Közösség
alapszerződésébe, az úgynevezett római szerződésbe, amely 1957-ben deklarálta az egyenlő
értékű munkáért egyenlő bért elvét (119. cikk). Az 1999-től érvényes amszterdami szerződés
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által bevezetett módosítások tovább szélesítették az egyenlőtlenségekkel kapcsolatos
intézkedések lehetőségeit.
Az alapszerződés korábbi, 6. cikke helyébe lépő 13. cikk feljogosítja a tagállamokat, hogy
megfelelő intézkedéseket tegyenek a nemen, faji vagy etnikai származáson, valláson vagy
meggyőződésen,

fogyatékosságon,

koron

vagy

szexuális

irányultságon

alapuló

megkülönböztetés leküzdésére.
7
Egy másik cikk a munkakörnyezet javítása, a munkavállalók egészsége és biztonságának
védelme érdekében áll ki a munkavállalók tájékoztatása, véleményük meghallgatása, a
munkaerőpiacról kirekesztettek beilleszkedésének lehetővé tétele, a férfiak és nők munkaerőpiaci esélyegyenlősége és az egyenlő munkahelyi bánásmód mellett.
A munkaerőpiac megváltozott körülményeire tekintettel a 141. cikk megerősíti, hogy
„Minden tagállam biztosítja annak az elvnek az alkalmazását, hogy a férfiak és a nők egyenlő
vagy egyenlő értékű munkáért egyenlő díjazást kapjanak”. Az új szabályozás alkalmazásában
„díjazás” a rendes alap- vagy minimálbér, illetve illetmény, és minden egyéb olyan juttatás,
amelyet a munkavállaló a munkáltatójától közvetlenül vagy közvetve, készpénzben vagy
természetben a munkaviszonyára tekintettel kap.
A nemen alapuló megkülönböztetés nélküli egyenlő díjazás azt jelenti, hogy:
a) teljesítménybér esetén az azonos munkáért járó díjazást azonos mértékegység alapján
állapítják meg;
b) időbér esetén azonos munkakörben azonos díjazás jár.
Az EU másodlagos joga tartalmazza a tagállamok számára kötelezően harmonizálandó
irányelveket, illetve direktívákat. A sorrend jól mutatja, hogyan reagál a szabályozás a változó
életviszonyokra, hogyan terjeszti ki az egyenlő bánásmód megvalósítását egyre szélesebb
területekre:
− 75/117/EGK irányelv a férfiak és a nők egyenlő díjazása elvének alkalmazására
vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről

− 76/207/EGK irányelv a férfiak és a nők közötti egyenlő bánásmód elvének a
munkavállalás, a szakképzés, az előmenetel és a munkakörülmények terén történő
végrehajtásáról
− 79/7/EGK irányelv a férfiak és a nők közötti egyenlő bánásmód elvének a szociális
biztonság területén történő fokozatos megvalósításáról
− 86/378/EGK irányelv a férfiak és a nők közti egyenlő bánásmód elvének a foglalkoztatási,
szociális biztonsági rendszerekben történő megvalósításáról
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− 86/613/EGK irányelv valamely önálló vállalkozói tevékenységet, beleértve a
mezőgazdasági tevékenységet is, folytató férfiak és nők közötti egyenlő bánásmód
elvének alkalmazásáról, valamint az önálló vállalkozó nők terhességi és anyasági
védelméről
− 92/85/EGK irányelv a várandós, a gyermekágyas vagy szoptató munkavállalók
munkahelyi biztonságának és egészségvédelmének javítását ösztönző intézkedések
bevezetéséről
− 96/34/EK irányelv az UNICEF, a CEEP és az ESZSZ által a szülői szabadságról kötött
keret-megállapodásról
− 96/97/EK irányelv a férfiak és a nők közötti egyenlő bánásmód elvének a foglalkoztatási
szociális biztonsági rendszerekben történő megvalósításáról szóló 86/378/EGK irányelv
módosításáról
− 97/80/EK irányelv a nemi alapon történő hátrányos megkülönböztetés esetén a bizonyítási
teherről
− 2000/78/EK a foglalkoztatás és a munkavégzés során alkalmazott egyenlő bánásmód
általános kereteinek létrehozásáról
− 2002/73/EK irányelv a férfiak és nők közötti egyenlő bánásmód elvének a munkavállalás,
a szakképzés, az előmenetel és a munkakörülmények terén történő végrehajtásáról szóló
76/207/EGK tanácsi irányelv módosításáról
− 2004/113/EK irányelv a nők és férfiak közötti egyenlő bánásmód elvének az árukhoz és
szolgáltatásokhoz való hozzáférés, valamint azok értékesítése, illetve nyújtása
tekintetében történő végrehajtásáról

− az új, úgynevezett Recast-irányelv (az Európai Parlament és a Tanács 2006/54/EK
irányelve 2006. július 5.) a férfiak és a nők esélyegyenlősége és az egyenlő bánásmód
elvének a foglalkoztatás és a munkavégzés területén történő megvalósításáról.
Az Európai Unió Alapjogi Chartája, amely 2009. december 1-jétől hatályos, új elemekkel
bővítette a megkülönböztetés tilalmát (21. cikk):
(1) Tilos minden megkülönböztetés, így különösen a nem, faj, szín, etnikai vagy társadalmi
származás, genetikai tulajdonság, nyelv, vallás vagy meggyőződés, politikai vagy más
vélemény, nemzeti kisebbséghez tartozás, vagyoni helyzet, születés, fogyatékosság, kor
vagy szexuális irányultság alapján történő megkülönböztetés.
(2) A szerződések alkalmazási körében és az azokban foglalt különös rendelkezések sérelme
nélkül tilos az állampolgárság alapján történő minden megkülönböztetés.
A Charta – mások mellett – újradefiniálta a nők és férfiak esélyegyenlőségét is (23. cikk): „A
nők és férfiak közötti egyenlőséget minden területen, így a foglalkoztatás, a munkavégzés és a
díjazás területén is biztosítani kell”, kifejezetten utalva arra, hogy az előnyben részesítés miért
elfogadható: „Az egyenlőség elve nem akadályozza, hogy az alulreprezentált nem számára
különleges előnyöket biztosító rendelkezéseket tartsanak fenn vagy hozzanak meg”
A 26. cikk garantálja a fogyatékos személyek jogát az önállóságuk, társadalmi és foglalkozási
beilleszkedésük, valamint a közösség életében való részvételük biztosítását célzó
intézkedésekre. Az említettek mellett az Európai Unió Tanácsának 2006. márciusi elnökségi
ülésén elfogadott Gender Equality-paktum, valamint az Európai Bizottság által kiadott A Nők
és Férfiak egyenlőségéről szóló útiterv 2006–2010 (Roadmap) kötelezi Magyarországot a nők
és férfiak közötti egyenlőség és az egyenlő bánásmód követelményeinek megvalósítására.
A hivatkozott az EU-szabályozás mellett a nők jogaival kapcsolatban fontos a Nőkkel
szembeni hátrányos megkülönböztetés minden formájának felszámolásáról szóló ENSZegyezmény (United Nations: Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination
against Women – 1979), a CEDAW-egyezmény, amelyet Magyarország az 1982. évi 10.
törvényerejű rendelettel tette a belső jog részévé.

9

A fogyatékos emberekre vonatkozó nemzetközi jogszabályok közül elsődleges az ENSZ
Fogyatékos személyek jogairól szóló egyezménye, amelyet Magyarország a 2007. évi XCII.
törvényben ratifikált.
Az egyezmény szerint a fogyatékos emberek esélyegyenlősége olyan alapjogokat jelent, mint
a habilitáció, rehabilitáció, valamint a munkavállalás, a foglalkoztatás. Az EU másodlagos
közösségi jogszabályai közül, a Tanács 2000/78/ EK irányelve (2000. november 27.) arról
szól, hogy diszkriminációhoz vezet, ha a munkahelyeken nem történnek meg olyan
átalakítások, mint az akadálymentesítés, vagy a munkaeszközök alkalmassá tétele arra, hogy
azokat a fogyatékos dolgozók is használják.
A szabályozás figyel arra, hogy a munkáltatónak megérje a munkahely átalakítása. Ezért csak
a munkához jutás, a munkában és képzésben való részvétel, és a szakmai előmenetel ésszerű
feltételei biztosításának kötelezettségét említi, kivéve, ha ez a munkáltatónak aránytalanul
nagy terhet jelentene.
Az EU Bizottság 2003-as Esélyegyenlőségi Cselekvési Terve alapján, 2008-ban konkrét
ajánlások születtek arra, hogy a tagállamok milyen intézkedésekkel – rugalmas foglalkoztatási
rendszerek, támogatott foglalkoztatás, szociális gazdaság, aktív befogadást támogató
szolgáltatások, bértámogatások, a munkahelyek adaptációja, a támogató technológiák és a
személyes

segítségnyújtás

–

ösztönözzék

a

fogyatékos

emberek

munkaerő-piaci

reintegrációját.
Az Alapjogi Charta további fejezetei – Egyenlőség, Szabadság, Szolidaritás stb. – és cikkei a
hátrányos megkülönböztetésben érintett szinte valamennyi csoportról rendelkeznek, de ezek
közlésétől terjedelmi okokból eltekintünk.

II.2. Egyenlő bánásmód és esélyegyenlőség Magyarországon
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Az 1949.évi XX. törvény volt Magyarország Alkotmánya egészen 2011. április 25-ig. Az
egyenlő bánásmód természetesen fontos szerepet kapott benne, mint minden demokratikus
beállítottságú állam alkotmányában.
A 70/A § a következőket tartalmazta a témával kapcsolatban: „A Magyar Köztársaság
biztosítja a területén tartózkodó minden személy számára az emberi, illetve az állampolgári
jogokat, bármely megkülönböztetés, nevezetesen faj, szín, nem, nyelv, vallás, politikai vagy
más vélemény, nemzeti vagy társadalmi származás, vagyoni, születési vagy egyéb helyzet
szerinti különbségtétel nélkül.”
A törvény kimondta továbbá azt is, hogy tilos bármely hátrányos megkülönböztetés, és azt a
törvény szigorúan bünteti: így a munka területén megvalósuló bármi nemű megkülönböztetés
nem megengedett, szankciót vonhat maga után.
A munkáltató nem különböztetheti meg az állásra jelentkezőt védett tulajdonsága miatt, ha pl.
a bőrszín miatti hátrányos megkülönbözetés jogsértés igazolt, akkor a sértettet nem vagyoni
jellegű magasabb összegű kártérítés illeti.
Az Alkotmányt felváltotta a Magyarország Alaptörvénye, amely 2011. április 25-én lépett
hatályba. A XV. cikke határoz az egyenlő bánásmódról. Kimondja, hogy a törvény előtt
mindenki egyenlő, mindenki jogképes.
Hasonlóan határoz a megkülönbözetés tilalmáról, mint az Alkotmány: „Magyarország az
alapvető jogokat mindenkinek bármely megkülönböztetés, nevezetesen faj, szín, nem,
fogyatékosság, nyelv, vallás, politikai vagy más vélemény, nemzeti vagy társadalmi
származás, vagyoni, születési vagy egyéb helyzet szerinti különbségtétel nélkül biztosítja.”
Kiemeli,

hogy

Magyarország

külön

intézkedésekkel

segíti

az

esélyegyenlőség

megvalósulását, különösen a gyermekeket, a nőket, az időseket és a fogyatékkal élőket
illetően.
A törvény az egyenlőséget általánosan fogalmazza meg, nem csak, mint a törvény előtti
egyenlőséget.
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A gyermekek mellett különleges gondoskodásra szoruló és külön védelmet igénylő
csoportként emeli ki a nőket, az időseket és a fogyatékossággal élőket. Kimondja, hogy a nők
és férfiak egyenjogúak.
A tárgykört bár valamennyi jelentősebb emberi jogi dokumentum érinti, emellett külön
egyezményeket is alkottak róla. Magyarország folyamatosan valósította meg a férfiak és nők
közötti különbségtétel felszámolását.
Ide tartozik a választásokban történő azonos részvétel (1945. évi VIII. törvény), az
állampolgárság megszerzése kapcsán a leszármazás elvének azonossága az apa és az anya
részéről (1957. évi V. törvény), de ide sorolható a családjogi törvény több szabálya, valamint
a Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (a továbbiakban: Mt.) több
rendelkezése, amely utóbbi a munkához való jog és az egyenlő bérezés kapcsán önállóan is
felmerül.
Az Alaptörvény mellett az Mt. tartalmaz további garanciákat a munkavállalókat legjobban
érintő foglalkoztatási diszkrimináció ellen.
Az Mt. 12. § (1) bekezdése szerint a munkaviszonnyal, így különösen a munka díjazásával
kapcsolatban az egyenlő bánásmód követelményét meg kell tartani. E követelmény
megsértésének orvoslása nem járhat más munkavállaló jogának megsértésével vagy
csorbításával.
A jogharmonizáció alkalmazása miatt a Szociális Charta és annak akcióprogramja és a
97/80/EK irányelv alapján van a diszkrimináció fogalma ismertetve.
Kimondja, hogy a munkaviszonnyal kapcsolatosan tilos hátrányos megkülönböztetést tenni a
munkavállalók között nemcsak koruk, nemük, családi vagy fogyatékos állapotuk, anyaságuk,
nemzetiségük, fajuk, származásuk, munkavállalói érdekképviselthez tartozásuk és ezzel
összefüggő tevékenységük miatt, hanem tilos a megkülönbözetést alkalmazni az EU-ban az
egyre gyakoribb rugalmas foglalkoztatás folytán a részmunkaidővel, valamint a határozott
időre és a meghatározott munka elvégzésére szóló szerződéssel munkaviszonyban állókkal
szemben is.
A diszkrimináció tilalma ezen kívül kiterjed minden egyéb, a munkaviszonnyal össze nem
függő körülményre is.
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A 97/80. EK irányelv definiálta a közvetett megkülönbözetést is. A nemek közötti
diszkrimináció viszonylatában a „közvetett megkülönböztetés esete áll fenn akkor, ha egy
látszólag semleges rendelkezés, kritérium vagy gyakorlat az egyik nemhez tartozók jelentősen
nagyobb hányadára nézve hátrányos kivéve, ha az érintett rendelkezés, kritérium vagy
gyakorlat helyénvaló és szükséges, valamint a nemtől független objektív tényezőkkel
indokolható”.
A magyar Alkotmánybíróság ezen kívül a 35/1994. (VI.24.) AB határozatában kimondta,
hogy a hátrányos megkülönbözetés akkor áll fenn, ha a megkülönböztetésnek nincs
elfogadható, ésszerű indoka.
Az

esélyegyenlőséggel

kapcsolatos

hazai

szabályozás

fordulópontját

Az

egyenlő

bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény (a
továbbiakban: Ebktv.) megszületése jelentette.

A törvény két – jellegében és feltételeiben különböző – elvárást fogalmaz meg:


az egyenlő bánásmód követelményét minden munkatárs számára



az esélyegyenlőség előmozdításának követelményét a hátrányos helyzetű
munkavállalói csoportok számára.

Figyelemre méltó a törvény alapállása, amely „elismeri minden ember jogát, hogy egyenlő
méltóságú személyként élhessen”. Tiszteletre méltó a szándéka, miszerint „hatékony
jogvédelmet biztosítson a hátrányos megkülönböztetést elszenvedők számára” (Ebktv.
preambulum).
A törvény szellemét és betűjét követve a foglalkoztató szervezetek feladata, hogy tiszteletben
tartsák a munkatársak emberi értékeit, méltóságát, egyediségét.
A szervezetek feladata, hogy érdekeiket a munkatársak érdekeivel összhangban fogalmazzák
meg. Olyan munkafeltételeket, munkakörülményeket, munkahelyi légkört alakítsanak ki,
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amely a szervezeti kultúra részeként a törvényben megfogalmazott alapvető értékeknek a
kialakításához, megőrzéséhez és megerősítéséhez hozzájárulnak.
A törvényi elvárások teljesítése azért is aktuális és fontos, mert a munkahely veszélyes üzem,
ahol az alkalmazottak fizikai és lelki támadásoknak vannak kitéve (Mihály, 2003).
Ez megbetegít, és valószínűleg hozzájárul a nemzetközi viszonylatban kedvezőtlen hazai
mortalitási mutatók fennmaradásához. Az egyénre ható káros következmények mellett igen
nagy szervezeti és társadalmi költséget okoz, elsősorban a munkából való kiesés költségei
formájában.
A fizikai terror mellett egyre gyakrabban figyelnek fel a szakértők a lelki terror
(pszichoterror, mobbing) különböző formáira.
A

lelki

terrort

„személyek

és

szerepek

közötti

viszonylatok

egyfajta

szociális

deformációjaként értékelik, ami – egyebek között – a célszemély megalázásában,
megfélemlítésében, zsarolásában, és különféle kínzásokban nyilvánul meg.” (Mihály,2003.)
A törvény tilt minden olyan közvetlen és közvetett hátrányos megkülönbözetést, amely egy
személy vagy csoport valós, vagy vélt jellemzői alapján hátrányos helyzetbe hoz.

Közvetlen hátrányos megkülönbözetésről van szó, ha a hasonló helyzetben levő személyhez
képest az egyén valamely jellemzője, tulajdonsága miatt kedvezőtlen bánásmódban részesül.
Ezek a jellemzők az egyén:
 „neme,
 faji hovatartozása,
 bőrszíne,
 nemzetisége,


nemzeti vagy etnikai kisebbséghez való tartozása,

 anyanyelve,
 fogyatékossága,
 egészségi állapota,
 vallási vagy világnézeti meggyőződése,
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 politikai vagy más véleménye,
 családi állapota,
 anyasága (terhessége) vagy apasága,
 szexuális irányultsága,
 nemi identitása,
 életkora,
 társadalmi származása,
 vagyoni helyzete,
 foglalkoztatási jogviszonyának vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyának
részmunkaidős jellege, illetve határozott időtartama,
 érdekképviseleti szervhez való tartozása, és
 egyéb helyzete, tulajdonsága vagy jellemzője” (Ebktv.8. §).
Közvetett a megkülönböztetés, ha látszólag érvényesül az egyenlő bánásmód elve, de az adott
csoportban nagyobb arányban érvényesül a hátrányos helyzet. A törvény tiltja a zaklatás,
jogellenes elkülönítés és megtorlás alkalmazásának minden formáját.
A törvény kiemelten foglalkozik az egyenlő bánásmód követelményének érvényesítésével
öt területen: a foglalkoztatás, a szociális biztonság és egészségügy, a lakhatás, az oktatás és
képzés, valamint az áruk forgalma és szolgáltatások igénybevétele terén.
A foglalkoztatás terén az egyenlő bánásmód követelményének sérelme a munkahelyi
életpálya bármely szakaszában előfordul, az emberi erőforrás menedzsment minden
funkcióját érinti (Koncz, 2004).
A munkához való hozzájutásban erőteljes a romák, a nők, és a 40-45 éven felüliek nehézségei.
A bérkülönbségekben a nők hátránya a világon mindenütt jellemző. Az előmenetel
tekintetében a nők számára működik az üvegplafon jelenség, és a női elhelyezkedés
piramissal jellemezhető (Koncz, 1999.).
Romák esetében az elmúlt években felszínre került a jogellenes elkülönítés az oktatási
rendszerben és a lakhatás terén.
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A törvény meghatározza az egyenlő bánásmód megsértésének eseteit (közvetlen hátrányos
megkülönböztetés, közvetett hátrányos megkülönböztetés, zaklatás, jogellenes elkülönítés,
megtorlás) az előnyben részesítés feltételeit, a különböző helyzetekben figyelembe veendő
védett tulajdonságokat. Külön szabályozza az egyenlő bánásmód megsértését a foglalkoztatás
területén.
Mivel a kvalitatív vizsgálat során jó néhány példát említenek erre, ezért idézzük a törvény
erről szóló, a munkavállalók által nem eléggé ismert szabályait. Az egyenlő bánásmód
követelményének sérelmét jelenti, kivált, ha a munkáltató a munkavállalóval szemben
közvetlen vagy közvetett hátrányos megkülönböztetést tesz, különösen a következő
rendelkezések meghatározásakor, valamint azok alkalmazásakor (Ebktv.21. §) :
a.) a munkához való hozzájutásban, különösen nyilvános álláshirdetésben, a munkára való
felvételben, az alkalmazási feltételekben,
b.) a foglalkoztatási jogviszony vagy a munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony létesítését
megelőző, azt segítő eljárással összefüggő rendelkezésben,
c.) a foglalkoztatási jogviszony vagy a munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony
létesítésében és megszüntetésében,
d.) a munkavégzést megelőzően vagy annak folyamán végzett képzéssel kapcsolatosan,
e.) a munkafeltételek megállapításában és biztosításában,
f.) a foglalkoztatási jogviszony, vagy a munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony alapján
járó juttatások, így különösen az Mt. 142. § alapján járó munkabér megállapításában és
biztosításában,
g.) a tagsággal vagy részvétellel kapcsolatban a munkavállalók szervezeteiben,
h.) a kártérítési, valamint a fegyelmi felelősség érvényesítése során.
A törvény meghatározza, milyen feltételek adnak kimentési lehetőséget az előbbi szabályok
alól. Az Ebktv. rendelkezik arról is, milyen eljárás indulhat a törvény megsértése esetén.
Részletesen foglalkozik a 362/2004. (XII. 26.) kormányrendelettel létrehozott Egyenlő
Bánásmód Hatóság feladatairól, a képviselet lehetőségeiről és feltételeiről az eljárás során.
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Az Ebktv. 63. § (4) bekezdése szerint „Az ötven főnél több személyt foglalkoztató
költségvetési szervek és a többségi állami tulajdonban álló jogi személyek kötelesek
esélyegyenlőségi tervet elfogadni”.
Ez a szabály azért garanciális értékű, mert korlátozott hatóköre ellenére, ahol van ilyen, ott az
esélyegyenlőséggel kapcsolatos információk és az érdekérvényesítés lehetőségei a
munkavállalók számára elérhető közelségbe kerülnek.
17
A jól működő esélyegyenlőségi tervek példaként szolgálhatnak más, a törvény által nem
kötelezett munkáltatók és munkavállalóik számára is. A törvény szellemiségének területi
elterjedését a jövőben az is segítheti, hogy a 31. § (1) és (6) bekezdése alapján a helyi
önkormányzatok, valamint a többcélú kisebbségi társulások öt évre szóló esélyegyenlőségi
programot készítenek: egyebek között ez a feltétele annak, hogy az államháztartás
alrendszereiből és EU-s forrásokból támogatást kapjanak.
A bemutatott törvényi háttér és intézményes garanciák ellenére is igaz, hogy a jog önmagában
kevés az esélyegyenlőtlenség és a diszkrimináció megszüntetéséhez. A jogon kívüli eszközök
között legfontosabb a foglalkoztatás bővítése, minden lehetséges módon. A lisszaboni
célkitűzések a férfiak 70 százalékos, a nők 60 százalékos foglalkoztatását tartják
kívánatosnak, de Magyarország mutatói ma még jócskán elmaradnak ettől.
Egyes társadalmi csoportok – a fogyatékos személyek, az ötven év felettiek, a pályakezdők és
a romák – munkaerő-piaci aktivitása az átlagnál is alacsonyabb. Soha nem látott fontosságú
tehát az elfogadó társadalom, a befogadó munkaerőpiac és munkahely.
Az esélyegyenlőségi politika elmúlt nyolc évéről szóló jelentés így ír erről: „Az
esélyegyenlőség területén jelentkező legfontosabb feladat egy olyan befogadó társadalom
létrejöttének elősegítése, amely az olyan tulajdonságokat, mint az etnikai származás, a női
mivolt, a fogyatékosság, az eltérő szexuális orientáció a sokszínű társadalom alapköveinek
tekinti, és lehetőséget lát bennük. Hiszen ezek a különbségek megtermékenyítő hatással
lehetnek a kultúránkra, és általában is lehetetlen ezen eltérő vélemények, szempontok
ismerete nélkül a saját árnyalt értékrendszerünk kialakítása, akár egyéni, akár nemzeti
értékrendszerről van szó.

A kormányzat feladata, hogy biztosítsa azt, hogy az esélyegyenlőségi gondolkodásmód
áthassa a tág értelemben vett közigazgatás minden tevékenységét, vagyis horizontális
politikaként érvényesüljön. Az ilyen távlati célok megvalósítása érdekében működtet a
kormányzat olyan intézményeket, mint az Országos Esélyegyenlőségi Hálózat vagy az
Egyenlő Bánásmód Hatóság.”
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III. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala szervezetének bemutatása,
felépítése, struktúrája, szervezeti egységenkénti tevékenységei.
A hivatal
megnevezése: Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala
rövidített megnevezése: Hivatal

illetékességi területe: Zalaegerszeg Megyei Jogú Város közigazgatási területe.
székhelye: Zalaegerszeg, Kossuth Lajos u. 17-19.
telephelye: Zalaegerszeg, Ady u. 15.

III.1. A hivatal jogállása, irányítása:
A Hivatal Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése szerve az önkormányzat
működésével, valamint a polgármester vagy a jegyző feladat- és hatáskörébe tartozó ügyek
döntésre való előkészítésével és végrehajtásával kapcsolatos feladatok ellátására. Az alapító
okiratban meghatározott közfeladat ellátására létrejött önálló jogi személyként működő
költségvetési szerv.
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Polgármestere a közgyűlés döntései szerint és saját
önkormányzati jogkörében irányítja a Hivatalt.
A polgármester munkáját az alpolgármesterek segítik, feladataikat a polgármester által
meghatározottak szerint látják el. A polgármestert az általános helyettesítéssel megbízott
alpolgármester helyettesíti, az ő tartós akadályoztatása esetén a polgármester által, végső
esetben a közgyűlés által kijelölt alpolgármester helyettesíti.
A Hivatalt a jegyző vezeti. A jegyzőt az aljegyző helyettesíti, egyben ellátja a jegyző által
meghatározott feladatokat. Az aljegyző távolléte, illetve akadályoztatása esetén a jegyzőt –
egyéb belső szabályzatban, valamint a jegyző által meghatározott feladatok tekintetében - az
Önkormányzati Osztály vezetője helyettesíti.

A

Hivatal

engedélyezett

létszáma

a

mindenkori

éves

költségvetési

rendeletben

meghatározottak alapján 178 fő, az egyes szervezeti egységek létszáma a tevékenységeik
bemutatásakor kerül feltüntetésre.

III.2. A Hivatal alaptevékenysége
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A Hivatal az alapító okiratban és a szervezeti és működési szabályzatban meghatározott,
társadalmi közös szükségletek kielégítését szolgáló, jogszabályokon alapuló állami
feladatokat alaptevékenységként, nem haszonszerzés céljából, feladatvégzési és ellátási
kötelezettséggel végzi, az alapító általános felügyelete mellett.
Alaptevékenységei:
-

Helyi önkormányzatok és társulások igazgatási tevékenysége

-

Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános
igazgatási tevékenysége

-

Adó-, vám- és jövedéki igazgatás

-

Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselő választásokhoz
kapcsolódó tevékenységek

-

Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek

A jegyzői feladatokat, valamint a polgármester feladat- és hatásköreit a Hivatal egyes
szervezeti egységei látják el (kivéve a főépítész).
A Hivatal feladatrendszerének teljes körű nyilvántartásáért, naprakészségéért a jegyző felelős.
A helyettesítés rendjét, a felelősségi szabályokat az Ügyrendi szabályzat és a munkaköri
leírások rögzítik.
A Hivatal vállalkozási tevékenységet nem végez.

III.3. A Hivatali szervek típusai és jogállásuk
A belső szervezeti egységek jogi személyiséggel nem rendelkeznek. A Hivatalban a
következő szervek működnek:
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Osztály: A Hivatal belső szervezeti egysége. Csoportokra tagozódhat. Az osztállyal

-

megegyező jogállású az önálló szervezeti egységként működő kabinet. Hatáskör
átruházással átadott kiadmányozással, illetve önkormányzati rendelettel telepített önálló
feladatokat lát el.
Vezetőjét (továbbiakban: osztályvezető) – a polgármester egyetértésével – a jegyző bízza
meg határozatlan időre, aki irányítja és vezeti a szervezeti egység dolgozóinak munkáját.
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- Csoport: Az osztály belső szervezeti egysége. Vezetőjét a jegyző az osztályvezetővel
történt egyeztetés után nevezi ki, aki irányítja és vezeti a csoport dolgozóinak munkáját.
- Ügyintéző: a belső szervezeti egységeken belül dolgozó referensek és szakreferensek. Az
ügyintézővel azonos jogállású a közterület-felügyelő, az anyakönyvvezető és a gazdasági
tanácsadó is.
- Munkacsoport: Meghatározott feladat végrehajtására a közgyűlés, a polgármester, illetve
a jegyző meghatározott időtartamra (a feladat teljesüléséig) hozza létre. Vezetőjét a
munkacsoport létrehozója nevezi ki. Működési szabályait szükség esetén a közgyűlés
által létrehozott munkacsoport esetében saját maga, a polgármester által létrehozott
munkacsoportnál a polgármester egyetértésével a jegyző, egyéb esetekben a jegyző
állapítja meg.
- Biztos: Rendkívüli önkormányzati feladatokra a jegyző által – meghatározott időszakra
vagy feladat végrehajtására – megbízott hivatali dolgozó.

-

Projektmunkacsoport
előkészítésére,

és

végrehajtására

projektmenedzser:
kialakított,

a

kiemelt
projekt

önkormányzati
tárgya

szerint

projekt
kijelölt

köztisztviselőkből álló horizontális munkaszervezet. A projektmunkacsoportot a
projektmenedzser vezeti.
A projektmenedzser feladata a projektmunkacsoport vezetése, irányítása és a projekt
adminisztrációja. A projektmunkacsoport létrehozásáról és tagjairól, valamint a
projektmenedzser személyéről a polgármester, a program operatív végrehajtásáért felelős

alpolgármester és a jegyző, mint TOP Irányító Testület (a továbbiakban: TOP IT)
együttesen dönt. A projektmenedzser tevékenységéről folyamatosan beszámol a
programmenedzser felé. A programmenedzser hatáskörében utasítja az egyes
projektmunkacsoportokat, kapcsolatot tart az Irányító Hatósággal, összefogja a projektek
adminisztrációját, és tevékenységéről folyamatosan tájékoztatja az irányítóként kijelölt
alpolgármestert.
A belső szervezeti egységek közötti koordináció és munkamegosztás rendjét a polgármester
és a jegyző belső szabályzatban határozza meg.

III.4. Munkakörök, kitüntető címek, ügyfélfogadás, munkaidő
Munkakörök:
A Hivatali szervezet alapegységei a munkakörök. A munkakörök jegyzékét a szervezeti
egységek vezetőinek javaslatára a jegyző készíti el és tartja karban. A munkakörök ellátására
vonatkozó előírásokat a munkaköri leírások tartalmazzák, melyek elkészítéséért és
naprakészségéért az osztályvezetők felelősek.
A szervezeti egységek vezetői munkaköri leírásának elkészítéséért és naprakészségéért a
jegyző felelős. A munkaköri leírás tudomásul vételét a munkakört betöltő dolgozó aláírásával
igazolja. Az aktuális feladatrendszer és a munkaköri leírások tartalmi összhangjának
biztosításáról a jegyző gondoskodik.
A Hivatali munkafolyamatok szabályozása, munkatechnológiák kidolgozása - az érintettek
közreműködésével

-

a

jegyző

feladatköre.

A

munkafolyamatok

szabályozásának

szükségességét jogszabály vagy a jegyző írja elő. A jegyző évente egyszer értékeli a Hivatal
munkáját, továbbá tájékoztatást ad a dolgozóknak a következő időszak feladatairól.
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Kitüntető címek:
A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 127. § (1) bekezdése alapján a
Polgármesteri Hivatalban adományozható szakmai tanácsadói és szakmai főtanácsadói címek
száma együttesen a Polgármesteri Hivatal felsőfokú iskolai végzettségű köztisztviselői
létszámának 20 %-ával egyezik meg.
Ügyfélfogadás:
A hivatal köztisztviselőire vonatkozó általános ügyfélfogadási rend:
Hétfő

ügyfélfogadás nincs

Kedd

8.00-12.00 és 13.00-16.30 óráig

Szerda

8.00-12.00 és 13.00-18.00 óráig

Csütörtök

ügyfélfogadás nincs

Péntek

8.00-12.00 óráig

A Hivatal napi munkaidő beosztása:
A köztisztviselők munkaideje heti 40 óra, amely hétfőtől-csütörtökig 8.00-16.30 óráig,
pénteken 8.00-14.00 óráig tart. A munkaidőn belüli munkaközi szünet időtartama napi 30
perc. A munkavállalók és egyéb jogviszonyban foglalkoztatottak munkaidejét a jegyző és a
polgármester a munkaszerződésben, illetve a jogviszonyt létesítő okiratban határozzák meg.
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III.5. A Hivatal szervezeti tagozódása
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A hivatal a feladatait a fenti ábrán látható szervezeti egységekben, az alábbi belső
tagozódásban látja el.
a)

Közgazdasági Osztály (19 fő):
 Üzemgazdasági csoport
 Pénzügyi csoport
 Számviteli csoport

(Munkakörök: 1 osztályvezető, 1 ügykezelő, 1 osztályvezető-helyettes, 1 pénzügyi
csoportvezető, 2 pénzügyi referens, 4 pénzügyi szakreferens, 1 üzemgazdasági csoportvezető,
2 üzemgazdasági szakreferens, 1 számviteli csoportvezető, 1 számviteli referens, 4 számviteli
szakreferens)
b)

Adóosztály (19 fő):
 Adóelőírási csoport
 Adóeljárási csoport

(Munkakörök: 1 osztályvezető, 2 ügykezelő, 1 adóelőírási csoportvezető (osztályvezetőhelyettes), 1 adóeljárási csoportvezető, 14 adóügyi szakreferens)
c)

Főépítészi Osztály (5 fő):

(Munkakörök: 1 osztályvezető (főépítész), 1 ügykezelő, 3 városrendezési szakreferens)
d)

Műszaki Osztály (29 fő):
 Beruházási és tervezési csoport
 Vagyongazdálkodási csoport
 Városüzemeltetési csoport
 Stratégiai és pályázati csoport

(Munkakörök: 1 osztályvezető, 1 ügykezelő, 1 osztályvezető-helyettes, 1 beruházási és
tervezési csoportvezető, 1 vagyongazdálkodási csoportvezető, 1 városüzemeltetési
csoportvezető (osztályvezető-helyettes), 1 stratégiai és pályázati csoportvezető, 5 beruházási
szakreferens, 3 közmű- és mélyépítő szakreferens, 2 közútkezelő szakreferens, 1 útépítési
szakreferens, 1 közlekedésszervezési szakreferens, 2 vagyongazdálkodási szakreferens, 1
vagyongazdálkodási referens, 2 környezetvédelmi szakreferens, 1 földművelési- és
erdőgazdálkodási szakreferens, 2 stratégiai szakreferens, 2 pályázati szakreferens)
e)

Építéshatósági Osztály (10 fő):

(Munkakörök: 1 osztályvezető, 1 ügykezelő, 8 építésügyi szakreferens)
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f)

Humánigazgatási Osztály (10 fő):

(Munkakörök: 1 osztályvezető, 1 ügykezelő, 3 intézményfenntartó szakreferens, 1 óvodai
szakreferens, 1 ifjúsági szakreferens, 2 közművelődési szakreferens, 1 sportügyi szakreferens)
g)

Szociális és Igazgatási Osztály (25 fő):
 Szociálpolitikai csoport
 Általános igazgatási és lakásgazdálkodási csoport
 Anyakönyvi és nyilvántartási csoport

(Munkakörök: 1 osztályvezető, 2 ügykezelő, 1 szociálpolitikai csoportvezető, 1
szociálpolitikai referens, 7 szociálpolitikai szakreferens, 1 anyakönyvi csoportvezető, 3
anyakönyvvezető, 2 nyilvántartási szakreferens, 1 általános igazgatási és lakásgazdálkodási
csoportvezető (osztályvezető-helyettes), 4 általános igazgatási szakreferens, 2
lakásgazdálkodási szakreferens)
h)

Önkormányzati Osztály (39 fő):
1)

Jogi csoport

2)

Szervezési csoport

3)

Informatikai csoport

4)

Közterület-felügyeleti csoport

(Munkakörök: 1 osztályvezető, 8 ügykezelő, 1 jogi csoportvezető (osztályvezető-helyettes), 5
jogi és testületi szakreferens, 1 testületi szakreferens, 1 szervezési csoportvezető, 2 szervezési
szakreferens, 1 titkársági referens, 1 kézbesítő, 1 konyhai dolgozó, 3 gépkocsivezető, 2
házmester, 1 takarító, 1 informatikai csoportvezető, 2 informatikai szakreferens, 1
informatikai, tűz- és munkavédelmi szakreferens, 1 közterület-felügyelői csoportvezető, 6
közterület felügyelő)
i)

Polgármesteri Kabinet (12 fő):

(Munkakörök: 1 kabinetfőnök, 1 gazdasági tanácsadó, 1 személyi titkár, 1 civil kapcsolati
szakreferens, 2 kommunikációs szakreferens, 2 szervezési szakreferens, 1 nemzetközi és
idegenforgalmi szakreferens, 1 titkársági szakreferens, 2 ügykezelő)
j)

Ellenőrzési Osztály (4 fő):

(Munkakörök: 1 irodavezető, 3 ellenőrzési szakreferens)
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k)

A jegyzőhöz közvetlenül az aljegyző és a 2 fő személyügyi

szakreferens tartozik.
l)

A

polgármester

önkormányzati

közvetlen

irányítása

alá

tartozik

1

fő

tanácsadó.

m) Egyéb, szervezet független munkakörben 1 fő ügyintéző.

III.6. A belső szervezeti egységek által ellátott főbb feladatok bemutatása
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a) Közgazdasági Osztály: Ellátja a Polgármesteri Hivatalra háruló gazdasági-pénzügyi
szakterülettel kapcsolatos feladatokat, melynek főbb részterületei:
- városfejlesztés és városüzemeltetés,
- költségvetési intézmények működtetése.
- Üzemgazdasági csoport: Elkészíti a költségvetés, az időszaki beszámolók, valamint a
zárszámadás tervezetét, a költségvetési előirányzatok évközi módosításait, folyamatosan
gondoskodik a szükséges üzemgazdasági elemzések, értékelések elkészítéséről. További
feladata még a létszámadatok felmérése a normatív állami támogatás igényléséhez, ezen
támogatások elszámolása a revizori jegyzőkönyvek alapján. A feladatmutatók változása
esetén gondoskodik a normatív állami támogatások lemondásának, illetve pótlólagos
igénylésének elkészítéséről. Az intézményektől begyűjti a vagyon változásaira vonatkozó
adatokat és összeállítja a zárszámadáshoz kapcsolódó vagyonleltárt.
- Pénzügyi csoport: Nyilvántartja a Polgármesteri Hivatal költségvetését érintő követeléseket
és kötelezettségeket, azok beszedéséről és teljesítéséről gondoskodik. Folyamatosan
figyelemmel kíséri a teljesítés állását és szükség esetén intézkedik a megfelelő teljesítés
érdekében. A pénzügyi teljesítésből eredő információkat a MÁK részére folyamatosan
biztosítja, figyelemmel kíséri ezek megfelelő elszámolását, nyilvántartását, biztosítja az
önkormányzati költségvetés folyamatos likviditását, a szabad pénzeszközöket megfelelően
hasznosítja. Kezeli a Polgármesteri Hivatal, mint intézmény előirányzatait, a változásokat
koordinálja, átvezeti a nyilvántartásokon és azokról tájékoztatja az illetékeseket. Ellátja a
szakosztályi gazdálkodáshoz kapcsolódó készpénz kifizetési feladatokat. Elvégzi az Európai
Uniós projekthez kapcsolódó pénzügyi feladatokat, együttműködve az e célra létrejött társulás

munkaszervezetével. Ellátja a városi kincstár működtetésével összefüggő feladatokat, operatív
likviditási tervet készít. Azon szociális és egyéb támogatások kifizetése esetében, amelyekhez
központi forrás igényelhető, végzi ezen támogatások igénylését.

- Számviteli csoport: Elkészíti, illetve szükség szerint aktualizálja a számviteli politikát,
valamint a számviteli és bizonylati rend alapját képező egyéb helyi szabályzatokat.
Figyelemmel kíséri a szabályzatok betartását, gondoskodik a megfelelő számviteli és
bizonylati rendről. Elkészíti a Hivatal, az Önkormányzat, a Roma Nemzetiségi
Önkormányzat, valamint az önkormányzati társulások elemi költségvetését. Végzi a hivatal
könyvelési feladatait, folyamatosan biztosítja a saját számviteli nyilvántartásaira épülő
információkat a társosztályok, a testületek és a hivatal vezetése számára. Elvégzi az Európai
Uniós projektekhez kapcsolódó számviteli feladatokat, együttműködve az e célra létrejött
társulás munkaszervezetével. Elkészíti a hivatal, az Önkormányzat, a Roma Nemzetiségi
Önkormányzat, valamint az önkormányzati társulások éves költségvetési beszámolóját,
valamint az időszaki költségvetési jelentéseket és mérlegjelentéseket.

Teljesíti a

beruházásokkal kapcsolatos adatszolgáltatási kötelezettségeket (elszámolások, statisztikai
jelentések). Vezeti a hivatal kezelésében lévő, valamint a társaságok részére üzemeltetésre
átadott tárgyi eszközök analitikus nyilvántartását – az ingatlanok kivételével – gondoskodik
annak főkönyvvel való egyezőségéről. Szervezi és irányítja az immateriális javak és tárgyi
eszközök háromévente esedékes leltározását, közreműködik a leltárfelvétel és kiértékelés
szabályszerű lebonyolításában.
b) Adóosztály: Ellátja az önkormányzat által bevezetett helyi adókkal, a talajterhelési díjjal, a
helyi jövedéki adóval, az államigazgatási eljárási illetékkel és a gépjárműadóval
kapcsolatos, valamint az egyéb feladat- és hatáskörébe tartozó adóhatósági feladatokat.
Üzemelteti az adóügyvitelt ellátó számítógépes rendszereket.
- Adóelőírási csoport: Végzi a vállalkozások bevallásainak, egyéb nyomtatványainak
kiküldését, valamint a benyújtott bevallások, bejelentkezések feldolgozását. Az adózó
kérelmére a bevallott adóelőleget módosítja, az adózó túlfizetésre vonatkozó utalási,
visszautalási kérelemről dönt, végzi a pénzforgalmi tételek könyvelését, a számlaegyenleg

29

értesítések

kiküldését.

Feladata

a

működő,

valamint

a

megszűnt

vállalkozások

adóellenőrzésének lefolytatása, hatósági eljárás során az adó ellenőrzések megállapításai
alapján határozatot hoz. Adóigazolásokat állít ki. Végzi a gépjárműadó megállapítását
hatósági adatszolgáltatás alapján (adókivetés).
Méltányossági, részletfizetési, fizetési halasztási ügyekben környezettanulmányt készít,
határozatot hoz. Ellátja a termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó fizetésének
ellenőrzésével, bevallásával, adóztatásával, a helyi jövedéki adó nyilvántartásával,
bevallásával, megfizetésével, adóztatásával, adatszolgáltatási kötelezettségével kapcsolatos
feladatokat.
- Adóeljárási csoport: Vezeti a jogszabályban előírt nyilvántartásokat, figyelemmel kíséri a
hátralékos adózók folyószámláit, végrehajtást foganatosít a hátralékos adózókkal szemben a
hatályos jogszabályok szerint. Teljesíti, elvégzi a feladatköréhez tartozó ügyekkel kapcsolatos
megkereséseket, lefolytatja a helyi önkormányzatokhoz telepített idegen tartozások adók
módjára történő végrehajtását. Kiállítja az adó-és értékbizonyítványokat, hagyatéki
hitelezőként bejelenti a hagyatéki leltárba az adótartozásokat. Képviseli a hivatalt a
csődeljárás, felszámolási és végelszámolási eljárás során. Végzi a határozat és egyéb
intézkedés elleni fellebbezés saját hatáskörű módosítását, visszavonását, vagy felterjesztését
az elbírálásra jogosult szervhez, vagy a fellebbezés elutasítását.
c) Főépítészi Osztály: Ellátja Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Integrált Területi Programja
(továbbiakban: ITP) előkészítése, végrehajtása és monitoring tevékenysége során a
szakterületét érintő feladatokat. A területfejlesztéssel és –rendezéssel, továbbá az épített
környezet alakításával és védelmével, valamint az építésüggyel és a települési önkormányzati
feladatokkal kapcsolatos döntéseket előkészíti. Feladata a városi településfejlesztési
koncepció kialakítása, a településfejlesztési építészeti szempontok érvényesítése. Irányítja a
rendezési tervek készítését, felülvizsgálatát és módosítását, gondoskodik a tervek
elkészítéséről, megrendeléséről és a tervező kiválasztásáról. Nyilvántartást vezet a település,
illetve a térség területére készült településrendezési eszközökről, valamint gondoskodik a
hatályos településrendezési eszközöknek az önkormányzat honlapján történő közzétételéről.
Figyelemmel kíséri az épített és természeti környezet állapotát és szükség esetén
intézkedéseket kezdeményez. Előkészíti az önkormányzat helyi építészeti értékek védelmével
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kapcsolatos szabályozását és figyelemmel kíséri annak érvényesülését, gondoskodik az
azokkal összefüggő nyilvántartás vezetéséről, lebonyolítja a védett épületek felújítására kiírt
pályázatokat és a felújítások utólagos ellenőrzését. Véleményezi a helyi védett épületek
építési engedélyezési terveit, valamint a város területén tervezett hirdető berendezések terveit.
Ellátja a helyi építészeti – műszaki tervtanács működtetésével kapcsolatos feladatokat, részt
vesz az önkormányzat területén tervezett épületek területi, központi tervtanácsi tárgyalásán.
Feladata az építészeti program, koncepció kidolgozása, a megvalósíthatóság feltételeinek
tisztázása a Műszaki Osztály bevonásával. Véleményezi az önkormányzati ingatlanok
hasznosítási

elképzeléseit.

eljárásokban,

a

Részt

közlekedési

vesz

koncepció

a

közterületek
kidolgozásában

hasznosításával
és

kapcsolatos

gondoskodik

annak

megvalósításáról. Szakmai felelősként végzi az osztály feladatkörébe tartozó közbeszerzési
eljárásokkal kapcsolatos feladatokat a közbeszerzéseket megbízás alapján lebonyolító külső
szervezet közreműködésével.
d) Műszaki Osztály: Ellátja az ITP előkészítése, végrehajtása és monitoring tevékenysége
során a szakterületét érintő feladatokat.

Félévente beszámol a polgármesternek és a

jegyzőnek az adott időszak beszerzési eljárásairól.
- Beruházási és tervezési csoport: Javaslatot tesz a közmű-, mély- és magasépítési munkák
beruházásának pénzügyi tervezésére (költségvetési tervezésre). Gondoskodik az építési és a
vízgazdálkodási törvényeknek megfelelően a helyi építési szabályzatban, illetőleg
szabályozási tervben előírt és a mindenkori éves költségvetésben jóváhagyott közművek
terveztetéséről,

szükség

szerinti

engedélyeztetéséről,

illetve

kiépítéséről,

továbbá

gondoskodik a helyi közutak, járdák, kerékpárutak, közparkolók és műtárgyaik
terveztetéséről, szükség szerinti engedélyeztetéséről, kiépítéséről és a költségvetésben
jóváhagyott, a csoport feladatkörébe tartozó egyéb beruházások terveztetéséről és szükség
szerinti engedélyeztetéséről. Szakmai felelősként végzi a csoport feladatkörébe tartozó
közbeszerzési eljárásokkal kapcsolatos feladatokat a közbeszerzéseket megbízás alapján
lebonyolító külső szervezet közreműködésével. Kezdeményezi a műszaki dokumentációk
átadásával egyidejűleg a megvalósult beruházások aktiválását a Közgazdasági Osztálynál.
Biztosítja az építéshatóság által előírt parkoló megváltásból az önkormányzat által
kiépítendő közparkolók kialakítását. Előkészíti a feladataival kapcsolatos vízvezetési
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szolgalmi megállapodásokat, részt vesz az építészeti program, koncepció kidolgozásában, a
megvalósíthatóság feltételeinek tisztázásában. Gondoskodik a költségvetésben jóváhagyott,
a feladatkörébe sorolt felújítások terveztetéséről és szükség szerinti engedélyeztetéséről,
vállalkozásba adásáról.

- Vagyongazdálkodási csoport: Ingatlanhasznosítás körében:
Közreműködik az önkormányzat hosszú és középtávú vagyonstratégiájának előkészítésében.
Döntésre előkészíti az ingatlanok hasznosítását (így különösen értékesítését, bérbeadását,
stb.). Előkészíti és lebonyolítja a pályáztatás útján hasznosításra kerülő ingatlanvagyonnal
kapcsolatos teendőket. Javaslatot tesz a polgármester részére az újonnan létesített, illetve
tulajdonba került ingatlanok kezelőjének kijelölésére, illetve a kezelő megváltoztatására.
Közreműködik a rendezetlen tulajdoni állapotú ingatlanok tulajdonjogi rendezésében,
javaslatot tesz a komplex ingatlanhasznosítási ügyekben. Előkészíti és végrehajtja az
önkormányzati vagyonnal kapcsolatos stratégiai, közgyűlési döntéseket. Feladata a hivatal
szervezeti egységei által leadott igények alapján az önkormányzati beruházásokhoz szükséges
területszerzések, ingatlanvásárlások lebonyolítása, művelési ág megváltoztatására irányuló
eljárások

lebonyolítása.

Az

önkormányzati

ingatlanok

más

szerv

által

történő

igénybevételéhez tulajdonosi hozzájárulást ad ki.
Vagyon-nyilvántartás körében: Előkészíti és végrehajtja az
önkormányzati vagyon elemeinek forgalomképesség szerinti besorolását és szükség szerinti
átsorolását. Vezeti az önkormányzati vagyonról, annak értékéről és változásairól szóló
nyilvántartást. Vásárlással, építéssel megszerzett vagyon esetén az aktiválást kezdeményezi és
gondoskodik, hogy a vagyon a kezelőhöz kerüljön. Ha a kezelő még nincs kijelölve,
kezdeményezi a kezelő kijelölését. Figyelemmel kíséri az ingatlan vagyon gyarapodását,
csökkenését, ennek alapján kezdeményezi a vagyonleltárba való felvételét, illetve törlését.
Kiállítja a befejeződött beruházások és felújítások üzembe helyezési okmányát. Biztosítja a
kormányrendeletben előírt értékegyezőséget a kataszteri és a számviteli nyilvántartások
között.
- Városüzemeltetési csoport: Javaslatot tesz a feladatkörébe tartozó üzemeltetési feladatok
pénzügyi tervezésére (költségvetés tervezésre). Ellátja az önkormányzat finanszírozásával
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történő szennyvízcsatornázással és ivóvízellátással kapcsolatos önkormányzati feladatokat az
építési engedélyezési eljárásoknál az Építéshatósági Osztály közreműködésével. Gondoskodik
a belvíz és csapadékvíz elvezetéséről, átereszek, vízelvezető árkok karbantartásáról,
csapadék-csatornák tisztításáról, a bel- és árvízvédelemről. Szakmai segítséget nyújt az
önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok víziközmű rekonstrukciós feladatainak
ellátásához.
Előkészíti a feladataival kapcsolatos vízvezetési szolgalmi megállapodásokat. Ellátja a
vízgazdálkodással kapcsolatos feladatokat. Feladata a környezet és természetvédelmi,
köztisztasági és településtisztasági, köztemetők fenntartásával kapcsolatos feladatok ellátása,
azok megszervezése, testületi döntések előkészítése e területen, a közszolgáltatások
megszervezése, feladat ellátások ellenőrzése. Gondoskodik a város környezetvédelmi
programjának végrehajtásáról, a helyi jelentőségű természeti értékek megóvásáról, őrzéséről,
fenntartásáról, védetté nyilvánításáról. Feladata a város közcélú zöldterületeinek, erdők,
parkok, játszóterek fenntartása, gondozása, valamint az önkormányzat tulajdonában lévő
ingatlanok zöldfelületeinek gondozása. Ellátja az állategészségüggyel, állattartással, valamint
az állatok védelmével kapcsolatos feladatokat. Kidolgozza a parkfenntartás szakmai
követelményrendszerét. Ellenőrzi a növényvédelmi tevékenységre vonatkozó jogszabályok
betartását, ellátja a méhállomány nyilvántartásba vételével és a vadkárral kapcsolatos
feladatokat, a játszóterek karbantartási feladatait. Szakmai szempontból irányítja a parkerdő
és a szabadidőközpontok fenntartását, illetve fejlesztését.

Gondoskodik a helyi közutak,

járdák, kerékpárutak, közparkolók és műtárgyaik üzemeltetéséről, fenntartásáról és
karbantartásáról. Előkészíti a helyi tömegközlekedés díjainak és feltételeinek megállapítását, a
fizetőparkolók működési rendjére vonatkozó változtatások jóváhagyását. Ellátja az
önkormányzat kezelésében lévő utak forgalomszabályozását, a közúti jelzések elhelyezését és
fenntartását. Szakmai felelősként végzi a csoport feladatkörébe tartozó közbeszerzési
eljárásokkal kapcsolatos feladatokat. Ellátja a közvilágítási berendezések létesítésével,
üzemeltetésével kapcsolatos eljárásokkal összefüggő jegyzői feladatokat.

-

Stratégiai

és

pályázati

csoport:

Projektmenedzserként

vezeti

és

irányítja

a

projektmunkacsoportot, végzi az adott projekt projektmenedzseri, illetve projekt-koordinátori
feladatait, gondoskodik a projekt megfelelő adminisztrációjáról. Előkészíti, kidolgozza az
ITP-ben meghatározott célokhoz illeszkedő, az ITP-ben rögzített vállalásokhoz hozzájáruló
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fejlesztéseket. A kidolgozott projekteket koordinálja, megvalósítja, végrehajtja. A
projektmegvalósítás során gondoskodik a tervezési, engedélyezési feladatokról, összeállítja a
projekthez kapcsolódó beszerzési dokumentációkat. Koordinálja az ITP keretében
megvalósuló fejlesztések szakmai, műszaki, pénzügyi tervezését, előkészítését; koordinálja a
végrehajtást. Gondoskodik a projektmenedzsmenttel kapcsolatos minden eljárás teljes körű
dokumentálásáról, azok megőrzéséről. Elvégzi a városfejlesztési rövid, közép és hosszú távú
célok tervezésével, előkészítésével és azok teljesítésével kapcsolatos feladatokat.
Feladata a terület- és településfejlesztési célok ellátása. Közreműködik a 2014–2020 közötti
európai uniós források felhasználását biztosító területi és ágazati operatív programok
előkészítésében, és a programokhoz illeszkedő projektek vagy projektekből álló
projektcsomagok (ITI/ITB) kidolgozásában.
További feladatai a városfejlesztéssel kapcsolatos projekt-tervezés, stratégiai tervezés, hosszú
távú tervezés, ágazati tervezés, előkészítés, koordináció, elemzések, tenderek, adatbázisok
összeállítása. Továbbá a pályázatok írása, figyelése, benyújtása, koordinációja, nyilvántartása,
javaslattétel pályázatok benyújtásával kapcsolatban és a pályázati források felhasználásának
nyomon követése, az elszámolások figyelemmel kísérése.
e) Építéshatósági Osztály: Ellátja Zalaegerszegi járás területén /mint járás székhely
település/ az első fokú építéshatósági feladatokat.
Eljárás fajták keretében feladatai:
- Engedélyezési: Összevont, építési, használatbavételi, fennmaradási, bontási engedélyezés,
engedély hatályának meghosszabbítása, jogutódlás, országos építési követelményektől való
eltérés engedélyezése, kérelmek elbírálása során ezekkel kapcsolatos kötelezési és
végrehajtási eljárások lefolytatása.
-

Tudomásul vételi: Használatbavétel tudomásulvételi, jogutódlás, veszélyhelyzet esetén

építés tudomásul vétele, hatósági bizonyítvány kiállítása, építésügyi hatósági szolgáltatás,
építésügyi hatósági szolgáltatás keretében elektronikus dokumentációs rendszerben tárhely
biztosítása /ÉTDR/- szakmai nyilatkozat tétele.
-

Építésügyi engedélyezési: Benyújtott kérelmek tekintetében a hatáskör vizsgálata,

elektronikus dokumentációs rendszer használata az engedélyezés során – papír alapon érkező
kérelmek digitalizálása, mellékelt építészeti műszaki tervdokumentációk adathordozón való
benyújtása esetén az elektronikus dokumentációs rendszerbe való feltöltése.
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- Építési engedélyezés: Az építtetők és ügyfelek értesítése az eljárás megindításáról, helyszíni
szemléről, nyilatkozattételi lehetőségről, tervezői jogosultság vizsgálata. Szakhatóságok
bevonása az eljárásba, helyszíni szemle megtartása, helyszín vizsgálata, az építéshatósági
engedély megadásáról, vagy megtagadásáról határozat meghozatala.
- Használatbavételi engedélyezés: Elektronikus építési naplók ellenőrzése. Az engedélyezett
építési munkák ellenőrzése, helyszíni szemle lefolytatása, engedélytől eltérés esetén, vagy
nem teljes körű készültség esetén kötelezési eljárás lefolytatása.
- Fennmaradási engedélyezési: A tényállás tisztázása, helyszíni szemle lefolytatása mellett a
készültségi fok megállapítása és építés idejének rögzítése, szabályossá tétel, bírság számítása.
Fennmaradási engedély megadása esetén határozathozatal elutasítása esetén, egyben bontásra
kötelezés.
-

Bontási engedélyezési: Bontási engedélykérelmek elbírálása. Építési és bontási engedély

esetén hatályának lejárta előtt hatósági ellenőrzést követően felhívás küldése, kérelemre
vizsgálat és határozattal döntés. Engedély hatályának meghosszabbítása határozattal.
Szabálytalanul végzett építési munka tudomásra jutását követően, építésrendészeti eljárásra az
építésfelügyelet megkeresése.
- Építésügyi hatósági tudomásulvételi: Jogutódlás tudomásul vétele, végzés meghozatala.
Használatbavétel tudomásul vétele, helyszíni szemle során tényállás tisztázása. Hallgatással
tudomásul veszi, vagy tudomásul vétel mellett /hatósági bizonyítvány kiállítása mellett,
kötelezi az ügyfelet az ingatlan-nyilvántartási változási vázrajz feltöltésre, illetékes
földhivatal megkeresése végzésben ingatlan-nyilvántartás átvezetéséhez.

f)

Humánigazgatási Osztály: Ellátja az ITP előkészítése, végrehajtása és monitoring

tevékenysége során a szakterületét érintő feladatokat.
Alapfeladatai: Gondoskodik a művelődéspolitikai célok megvalósításáról, a helyi köznevelési
és közművelődési igények kielégítéséről, a feltételek biztosításáról és ellátja az
intézményekben folyó tevékenység törvényességi felügyeletét. Együttműködik a különböző
szakmai- művészeti közösségekkel, alapítványokkal, egyesületekkel.
Köznevelési feladatai: Az önkormányzat által fenntartott köznevelési intézmények esetében
ellenőrzi a pedagógia programot, a házirendet és az szmsz-t, ellátja a törvényességi
ellenőrzésükkel

kapcsolatos

feladatokat.

Az

önkormányzati

óvodák

szolgáltatásai

igénybevételével kapcsolatos kérdésekben a döntések előkészítése, végrehajtása. A
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Klebelsberg Intézményfenntartó Központ által fenntartott intézmények működtetésével
kapcsolatos feladatok ellátása. A tankötelezettség megkezdésének, a gyermek iskolába
lépéséhez szükséges feladatok ellátása. A kiemelt figyelmet igénylő gyermekekkel
kapcsolatos teendők. Az óvodai felvételekkel, elhelyezésekkel összefüggő feladatok
végrehajtása. Az intézmények tárgyi, személyi és szakmai feltételeinek folyamatos
figyelemmel kísérése, elemzése.
Közművelődési, közgyűjteményi, művészeti és kulturális tevékenységgel összefüggő feladatai:
A közművelődési és közgyűjteményi intézmények esetében jóváhagyja az szmsz-t.
A lakosság művelődését szolgáló közösségi színterek működési feltételeinek biztosítása, a
közművelődés helyi irányítása, a felnőtt lakosság és az ifjúság számára nyilvános könyvtári
szolgáltatás szervezeti és működési feltételeinek biztosítása. Kapcsolatot tart a városban élő
művészekkel, szakmai szervezetekkel. Feladata a művészeti intézmények, továbbá a lakosság
művészeti kezdeményezéseinek, önszerveződéseinek támogatása, a művészeti alkotó munka
feltételeinek javítása és a művészeti értékek létrehozásának, megőrzésének segítése. Szervezi
a nemzeti ünnepek városi szintű rendezvényeit, közreműködik a város nemzetközi kulturális
kapcsolatainak szervezésében.
Szociális szolgáltatásokkal és egészségügyi ellátással kapcsolatos feladatai: Az intézmények
tárgyi, személyi és szakmai feltételeinek folyamatos figyelemmel kísérése, elemzése.
Elkészíti és a jogszabályban meghatározott időközönként aktualizálja Zalaegerszeg Megyei
Jogú Város szociális szolgáltatástervezési koncepcióját, Zalaegerszeg Megyei Jogú Város
esélyegyenlőségi programját és Zalaegerszeg Megyei Jogú Város idősügyi koncepcióját.
Gondoskodik az önkormányzat által fenntartott szociális és gyermekjóléti személyes
gondoskodást nyújtó intézmények működési engedélye iránti kérelmeinek benyújtásáról.
Ellátja az önkormányzat fenntartásában működő személyes gondoskodást nyújtó szociális és
gyermekjóléti intézmények működésének ellenőrzésével kapcsolatos feladatokat. Döntésre
előkészíti az intézményvezetői hatáskörbe tartozó szociális és gyermekvédelmi ellátásokkal
kapcsolatos észrevételek elbírálását, intézkedik a térítési díj hátraléknak a behajtásáról.
Jóváhagyásra előkészíti az ágazatban működő intézmények alapító okiratát, szervezeti és
működési szabályzatát, szakmai programját, valamint szakosított ellátást nyújtó szociális
intézmény esetében a házirendet. Ellátja a szociális társulás működésével kapcsolatos
feladatokat. Gondoskodik a szociális célú nyári gyermekétkeztetés megszervezésével és
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lebonyolításával kapcsolatos feladatok, továbbá az Idősügyi Tanács és a helyi Szociálpolitikai
Kerekasztal adminisztratív feladatainak ellátásáról.
Ifjúsági feladatai: Ifjúságvédelmi feladatokat lát el, részt vesz a prevenciós programok
szervezésében,

munkakapcsolatot

tart

a

programokat

végrehajtó

intézményekkel,

hatóságokkal. Segítséget nyújt a diákönkormányzatok tevékenységéhez, érdekérvényesítésük
hatékonyságának növeléséhez. Kapcsolatot tart az ifjúsági irodákkal és az ifjúsági civil
szervezetekkel. Részt vesz az ifjúságpolitikai koncepcióhoz kapcsolódó cselekvési terv
végrehajtásában. A Zalaegerszegi Családsegítő Szolgálat és Gyermekjóléti Központtal és a
köznevelési intézmények gyermek- és ifjúságvédelmi feladatokat ellátó pedagógusaival
együttműködve részt vesz a megelőző gyermek- és ifjúságvédelmi feladatok koordinálásában,
prevenciós

programok

szervezésében.

Éves

gyakorisággal

képzéseket

szervez

a

diákközéletben tevékenykedő fiataloknak. Ellátja a „Befektetés a jövőbe” Zalaegerszegi
Felsőoktatási Ösztöndíjról szóló önkormányzati rendelettel, valamint a Pécsi Kollégiumi
férőhelyekkel kapcsolatos feladatokat.
Sporttal és önként vállalt feladatként a városkörnyéki diáksporttal kapcsolatos feladatai:
A helyi testnevelési és sportfeladatok fejlesztési célkitűzéseinek meghatározása,
közreműködik a sportintézmények működtetéséhez szükséges feltételek biztosításában.
Gondoskodik a sportpolitikai célkitűzések megvalósításáról, ennek érdekében irányítja,
szervezi és koordinálja a helyi sportszervezetek tevékenységét. Közreműködik a diáksport, a
szabadidősport, a versenysport és utánpótlás-nevelés, valamint a turizmus és természetjárás
feltételeinek biztosításában. Szervezi a város, városkörnyék diákolimpiai, iskolák közötti
versenyeit, bajnokságait. Közreműködik a városi, alapfokú egyéni és csapatbajnokságok,
kupák, tornák szervezésében, továbbá a létesítmények használatával kapcsolatos igények
koordinálásában. Javaslatot készít a sportszakember lakások bérlőkijelölésére.

g)

Szociális és Igazgatási Osztály: Az osztály alapvető feladatai a pénzbeli és

természetben nyújtott szociális és gyermekvédelmi ellátások döntés-előkészítése, a
lakásgazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátása.
-

Szociálpolitikai csoport: Döntésre előkészíti a kötelezően ellátandó szociális,

gyermekvédelmi és gyámhatósági ügyeket, az önként vállalt szociális, gyermekvédelmi és
gyámhatósági ügyeket. Gondoskodik gyámhatósági ügyekben a gondozási díj éves
felülvizsgálatához

környezettanulmány

készítéséről,

a

támogatások

összegének
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kiutaltatásáról, a jogszabályban meghatározott felülvizsgálatok elvégzéséről, a szociális
nyilvántartások vezetéséről, a védendő fogyasztói státusz igazolásáról, a szépkorúak jubileumi
köszöntése és a START számlához igazolás elkészítéséről.
 Általános igazgatási és lakásgazdálkodási csoport:
Általános igazgatás: Megyei illetékességgel engedélyezi az üzletszerű ingatlan-közvetítői,
ingatlanvagyon értékelő és közvetítői tevékenységet, ezekről nyilvántartást vezet. Lefolytatja
a birtokvédelmi végrehajtási eljárásokat, hatósági bizonyítványokat, igazolásokat ad ki,
átveszi, kiadja és értékesíti a talált tárgyakat. Kivizsgálja és intézkedik a panaszok és
közérdekű bejelentések ügyében. Lefolytatja a közösségi együttélés alapvető szabályai
elmulasztása, megszegése jogkövetkezményeivel összefüggő eljárásokat.
Gyámhatósági ügyekben megkeresésre környezettanulmányt készít. Bíróság, ügyészség
megkeresésére környezettanulmányt készít.
Hagyatéki ügyek: A halott-vizsgálati bizonyítvány alapján vagy az öröklésben érdekelt, vagy
a közjegyző megkeresésére leltározza a hagyatékot, szükség szerint póthagyatéki eljárást
folytat le. Intézkedik az adó- és értékbizonyítvány beszerzése iránt, a hagyatéki leltárt az előírt
mellékletekkel együtt a közjegyzőhöz megküldi.
Kereskedelmi és szolgáltatási igazgatási ügyek: Ellátja az üzletek működésével kapcsolatos
hatósági feladatokat, kiadja a működési engedélyt, a nem engedélyköteles kereskedelmi
tevékenységet nyilvántartásba veszi. Amennyiben a kereskedő helyszíni szemle megtartását
kérte, a kérelem beérkezését követően helyszíni szemlét köteles tartani, amennyiben nem
kérte, beszerzi az érintett szakhatóságok állásfoglalását és értesíti az üzlettel, valamint az
üzlettel közvetlenül szomszédos, az üzlettel közös határvonalú, telekhatárú ingatlanokkal
rendelkezni jogosultakat. A működési engedély megadásával egyidejűleg az üzletet
nyilvántartásba veszi. A működési engedély adataiban történő változás esetén a módosított
adatoknak megfelelő működési engedélyt határozattal kiadja, vagy a tevékenységet
nyilvántartásba veszi. Bejelentés

alapján vagy hivatalból a külön jogszabályban

meghatározott veszélyes mértékű zaj esetén az üzlet éjszakai (22 óra és 6 óra közötti) nyitva
tartását

korlátozhatja.

Ellátja

a

szálláshely

szolgáltatási

tevékenység

üzemeltetési

engedélyének kiadásával, nyilvántartásba vételével, megszűnésével kapcsolatos feladatokat.
A nem üzleti célú közösségi szabadidős szálláshely-szolgáltatót közhitelű hatósági
nyilvántartásba veszi és vezeti a nyilvántartást. Zenés, táncos rendezvények tartását
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engedélyezi, ellenőrzi a rendszeres rendezvények helyszínét, szükség szerint ellenőrzi az
alkalmi rendezvényt.
Telepengedélyezési, telephely bejelentési ügyek:

Lefolytatja a telepengedélyezési

eljárásokat, a nem engedélyköteles ipari tevékenységet nyilvántartásba veszi. Szükség esetén
hiánypótlásra szólítja fel az ügyfeleket. A telepengedély kiadásáról hozott határozatában vagy később a hatósági ellenőrzések megállapításai alapján - megfelelő határidő kitűzésével
kötelezheti a telepengedély jogosultját meghatározott átalakítások vagy változtatások
elvégzésére, illetve intézkedések megtételére.
Védelmi igazgatási feladatok: A polgármester illetékességi területén ellátja a honvédelmi
felkészítéssel kapcsolatos, törvényben vagy kormányrendeletben számára megállapított
feladatokat, irányítja és összehangolja azok végrehajtását. Összehangolja a honvédelemben
közreműködő települési szervek tevékenységét.
Részt vesz az illetékességi területe honvédelmi feladataihoz szükséges tájékoztatási rendszer
működtetésében, irányítja a rendkívüli intézkedésekből eredő feladatok végrehajtását. Béke,
rendkívüli állapot, szükségállapot, megelőző védelmi helyzet valamint váratlan támadás
idején irányítja a hatáskörébe utalt, a fegyveres összeütközések időszakában végrehajtandó
polgári védelmi feladatok ellátását, és az azokra történő felkészülést, közreműködik a
gazdaságfelkészítés és mozgósítás helyi feladatainak szervezésében és ellátásában.
Lakásgazdálkodási feladatok:
A közgyűlés hatáskörébe tartozó lakásgazdálkodási ügyekben döntésre előkészíti: az
önkormányzat éves lakáshasznosítási tervét; a bérlőkijelölési jog biztosításáról szóló
megállapodás-tervezetet; a közgyűlési keret terhére történő rendkívüli bérlőkijelölést; a
lakbérek (szociális, költségelvű, piaci) éves változásának mértékéről szóló javaslatot; a
lakbértámogatás megállapítása ellen benyújtott fellebbezés elbírálási javaslatát; a bérleti
jogviszony közös megegyezéssel történő megszüntetése esetén magasabb összegű térítési
fizetéséről szóló javaslatot; a lakbér- és közüzemi díjtartozás miatt megszüntetett lakásbérleti
jogviszony esetén a bérlő ismételt kijelölését; az elővásárlási joggal érintett lakások
elidegenítésére történő kijelöléséről, illetve az elővásárlási joggal nem érintett lakások
elidegenítéséről szóló javaslatot.
A lakásügyekért felelős szakbizottság hatáskörébe tartozó ügyekben döntésre előkészíti: az
üresen álló lakások bérbeadási jogcímének meghatározását; a pályázat útján történő
hasznosításra kijelölt lakások szociális, költségelvű és piaci jellegű bérlőkijelölését; a
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nyugdíjasházi bérlőkijelölést; a Fiatal Családok otthonában a szálláshely-kijelölést, továbbá a
szociális és költségelvű bérlőkijelölés esetén a lakbérkedvezmény mértékét.
A polgármester hatáskörébe tartozó lakásgazdálkodási ügyekben döntésre előkészíti: a
komfortnélküli lakás bérlőjének kijelölését; a lakbértámogatás megállapítását; a lakásbérleti
jogviszony folytatását; a lakásbérleti jog meghosszabbítását; a tartási szerződéshez való
hozzájárulást, a bérleti jogviszony közös megegyezéssel történő megszűntetése esetén
cserelakás felajánlását, illetve a pénzbeli térítés megállapítását, a bérleti jogviszony
városérdekből történő felmondása esetén a cserelakás fejajánlását, illetve a pénzbeli térítés
mértékét; a lakásbérleti jog cseréjéhez való hozzájárulást; a lakásbérbeadás jellegének és az
ennek megfelelő lakbérmérték szerinti fizetési kötelezettségnek megállapítását; az
önkormányzat elővásárlási jogával érintett lakóingatlan megvásárlása esetén az önkormányzat
részéről a megvásárolt lakóingatlan adós részére határozatlan időre történő bérbeadásáról
szóló írásbeli kötelezettségvállalást.
A jegyző a hatáskörébe tartozó ügyekben: döntésre előkészíti a Polgármesteri Hivatal
kezelésében lévő lakások bérlőjének kijelölését, valamint megállapítja a lakbérkedvezmény
mértékét; kiállítja a lakbértámogatás mértékére vonatkozó igazolást; elkészíti a fizetőképesség
mértékére vonatkozó igazolást; vezeti a helyi rendeletben meghatározott nyilvántartásokat;
gondoskodik a pályázatnak a helyi rendeletben meghatározott tartalmi követelmények szerinti
kiírásáról, valamint bontásáról, továbbá elkészíti pályázatok regisztrálásáról szóló
jegyzőkönyvet, nyugdíjasházi pályázat esetén közreműködik a licitálási eljárásban; intézkedik
a szociális rászorultság megállapításához szükséges jövedelem és vagyonnyilatkozatok
beszerzéséről, illetve ellenőrzi valódiságtartalmát; határidőben elvégzi a bérbeadás
jelleggének vizsgálatát és az egyéb felülvizsgálatokat; gondoskodik a vételi jog alapján
megvásárolt önkormányzati lakás vételárhátralékának kamatmentességi felülvizsgálatáról;
ellátja a bérlőkijelöléstől a bérleti szerződés megkötéséig felmerülő egyéb adminisztratív
tevékenységeket.
Egyéb lakásgazdálkodási feladatok: elkészíti a lakásalap tervezett felhasználásáról szóló
közgyűlési előterjesztést, az első lakáshoz jutók önkormányzati támogatásával kapcsolatos
ügyeket, az időskorúak lakbérengedménye megállapítása vagy elutasítása ellen benyújtott
fellebbezés elbírálási javaslatát; döntésre előkészíti az időskorúak lakbérengedményének
megállapítását.
 Anyakönyvi és nyilvántartási csoport:
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Anyakönyvi csoport: Bejegyzi a születést, házasságkötést, halálesetet és a bejegyzett
élettársi kapcsolat létesítését az elektronikus anyakönyvbe. Rögzíti a papír alapú anyakönyvi
bejegyzés adatait az elektronikus anyakönyvbe. Rögzíti az elektronikus anyakönyvbe
bejegyzett adatok változását, lefolytatja a házasságkötést megelőző eljárást, közreműködik a
házasságkötésnél. Lefolytatja a bejegyzett élettársi kapcsolat létesítését megelőző eljárást,
közreműködik a bejegyzett élettársi kapcsolat létesítésénél. Kiállítja az anyakönyvi okiratokat
és teljesíti az adatszolgáltatásokat. Jegyzőkönyvezi az apai elismerő nyilatkozatot és rögzíti az
apai elismerő nyilatkozatok nyilvántartásába. Rögzíti és elbírálja a névváltoztatási kérelmeket.
Kezdeményezi a rendezetlen családi jogállású újszülött családi jogállásának rendezését az
illetékes gyámhivatalnál, értesíti az illetékes gyámhivatalt kiskorú házasságkötéséről, illetve
ismeretlen szülőktől származó talált gyermek születéséről. Bevonja vagy érvénytelenítve a
hozzátartozónak visszaadja az elhalt igazolványait, és erről a járási hivatalt tájékoztatja. A
személyi azonosítóról és lakcímről szóló hatósági igazolványt megigényli és átadja az
újszülött törvényes képviselőjének.
Előkészíti az állampolgársági eskü- és fogadalomtételeket, teljesíti a magyar állampolgárság
megszerzésével kapcsolatos adatszolgáltatásokat. Előkészíti a határozatot az újszülött
gyermekek és a házasságot kötő fiatal párok támogatására.
Személyi adat- és lakcímnyilvántartás: Az adatkezelő gondoskodik az adatok biztonságáról.
Tájékoztatást ad az általa kezelt adatokról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról.
A valóságnak meg nem felelő személyes adatot az adatkezelő helyesbíti, jogszabályban
meghatározott esetben a személyes adatot törli. Az illetékességi területén lévő címekről
nyilvántartást vezet és az adatjavításokat és adatváltozásokat a vonatkozó döntés jogerőre
emelkedésétől számított 8 napon belül átvezeti a címnyilvántartáson. A központi szerv
megkeresésére a területszervezési változásokról adatokat szolgáltat. Ellátja az Egerszeg
Kártya kiadásával kapcsolatos feladatokat, gondoskodik a biankó kártyák és érvényesítő
bélyegek beszerzéséről, továbbá a kártyák megszemélyesítéséről. A közterületek elnevezése,
elnevezések megváltoztatásra irányuló kérelmeket, javaslatokat, a Műszaki Bizottság elé
terjeszti, előterjesztést készít. Ellátja a Nemzedékek kézfogása program pályáztatásával
kapcsolatos előkészítő feladatokat.
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h)

Önkormányzati Osztály: Ellátja az ITP előkészítése, végrehajtása és monitoring

tevékenysége során a szakterületét érintő feladatokat. A beszerzésekkel kapcsolatban
félévente beszámol a polgármesternek és a jegyzőnek az adott időszak beszerzési eljárásairól
- Jogi csoport: Összeállítja a közgyűlés munkatervét, közgyűlési előterjesztéseket készít,
jogi segítséget nyújt más szervezeti egységnek az előterjesztések elkészítéséhez. Rendelettervezeteket készít, közreműködik a más szervezeti egység által előkészített rendelettervezet elkészítésében. Összeállítja a soron következő közgyűlés előzetes napirendi
tárgysorát, melyet minden belső szervezeti egységnek eljuttat. A bizottsági és közgyűlési
anyagküldést megelőzően törvényességi, tartalmi, formai szempontból ellenőrzi az
előterjesztéseket. A közgyűlést követően végrehajtás céljából kiadja a közgyűlési
határozatokat az

érdekeltek részére, szükség esetén

közgyűlési

jegyzőkönyvből,

határozatokból kivonatot készít. Részt vesz a közgyűlési határozatok végrehajtásában, ehhez
kapcsolódóan szerződéseket, megállapodásokat készít és véleményez, megállapodások,
szerződések megkötésében közreműködik, véleményezi azokat. Figyeli a kihirdetett
jogszabályokat, az önkormányzat és a hivatal tevékenységét, működését érintő jogszabály
megjelenéséről tájékoztatja a tárgy szerint érintett belső szervezeti egységet. Részt vesz a
jegyző kijelölése alapján a nemzetiségi önkormányzat testületének ülésén.
Jogi szempontból véleményezi a beszerzési eljárások folyamatát és a beszerzések
eredményeként kötendő szerződéseket.
- Szervezési csoport: Ellátja a testületi munkával kapcsolatos szervezési tevékenységet, a
Hivatal iktatási feladatait, a Polgármesteri Hivatal gazdálkodásával, működésével,
működtetésével kapcsolatos feladatokat. Önállóan gazdálkodik a közgyűlés által a
Polgármesteri Hivatal és az Önkormányzat egyes szakfeladataira megállapított kiadási és
bevételi előirányzatokkal. A Polgármesteri Hivatal szakfeladataira elkészíti a költségvetési
koncepciót, a költségvetést, a szükséges beszámolókat és előirányzat módosításokat.
Üzemelteti a Polgármesteri Hivatal és az Önkormányzat épületeit, létesítményeit. Végzi a
hivatal működéséhez szükséges eszközök, anyagok, áruk, szolgáltatások megrendelését,
átvételét, átadását, szükség esetén nyilvántartásba vételét. A Polgármesteri Hivatal
kezelésében lévő eszközökről naprakész nyilvántartást vezet, év végén vagyonleltárt készít,
illetve az előírtaknak megfelelően évente előkészíti, végrehajtja a selejtezést, leltározást.
Ellátja az Önkormányzati Osztály kezelésében lévő gépjárművek üzemben tartásával,
javításával, nyilvántartásával, az igények összesítésével és a gépkocsivezetők irányításával
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kapcsolatos

feladatokat.

Gondoskodik

a

közgyűlési

jegyzőkönyvek

elkészítéséről,

megőrzéséről, beköttetéséről, a közgyűlési ülést követő 15 napon belül a jegyzőkönyvet
megküldi a megyei kormányhivatalnak. Ellátja a rendeletek kihirdetésével, közzétételével
kapcsolatos teendőket. Figyelemmel kíséri a képviselői interpellációk intézését, szervezi azok
határidőre történő megválaszolását, közgyűlésre összeállítja a válaszadást. Szervezi a bírósági
ülnökök választását. Gondoskodik az ünnepi közgyűlések megszervezéséről. Szakmai
felelősként végzi a csoport feladatkörébe tartozó közbeszerzési eljárásokkal kapcsolatos
feladatokat

a

közbeszerzéseket

megbízás

alapján

lebonyolító

külső

szervezet

közreműködésével.
- Informatikai csoport: Feladata a hivatalban alkalmazott vagy a későbbiek során
alkalmazandó alapszoftverek beszerzésének tervezése és koordinálása, a helyi hálózati
operációs rendszerek (NOVELL) installálása, összehangolás, karbantartása, illetve az ehhez
kapcsolódó rendszeradminisztrációs feladatok elvégzése. Biztosítja a hivatal által beszerzendő
valamennyi felhasználói rendszer üzemeltetésének feltételeit. Tervezi a hivatal hardver
fejlesztését. Feladata továbbá a karbantartás és javítás megszervezése, illetve az alkatrészt
nem igénylő javítások elvégzése, elvégeztetése. Felügyeli és irányítja a ZMJV internetes
portáljának működtetését, folyamatos fejlesztését és gondoskodik a közérdekű információk
közzétételéről, aktualizálásáról.
Eseti megbízás alapján ellenőrzi a hivatal adatvédelmi, adatbiztonsági feladatainak ellátását,
az informatikai eszközök felhasználásának műszaki, gazdasági hatékonyságát. Felügyeli,
üzemelteti és karbantartja a hivatal térinformatikai szerverét és adattartalmát, gondoskodik
azok frissítéséről és biztonságos mentéséről. Ellátja a telefonközpont működésével és a
telefonhálózat működtetésével kapcsolatos fenntartási, karbantartási és bővítési, felújítási
feladatokat.
- Közterület-felügyeleti csoport: Zalaegerszeg Megyei Jogú Város közigazgatási területén
belül felügyeli a közterületek (parkok, játszóterek, egyéb közterületek) rendeltetésszerű
használatát, az észlelt hiányosságok megszüntetésére intézkedik. Közreműködik az
önkormányzati vagyon védelmében. Feladata a mozgásában korlátozott személy parkolási
igazolványa jogszerű használatának és birtoklásának ellenőrzése. Ellenőrzi a kutyatartás
szabályainak

betartását.

Közreműködik

a

társadalmi

bűnmegelőzési

feladatok

megvalósításában, a közrend és közbiztonság védelmében, a közterület, az épített és a
természeti környezet védelmében. Feladata a közúti közlekedési szabályok kisebb fokú
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megsértése, illetve a közrend elleni szabálysértések esetén helyszíni bírság kiszabása,
szabálysértési

feljelentés

megtétele.

Együttműködik

a

rendőrséggel,

a

hivatásos

katasztrófavédelmi szervvel, a Nemzeti Adó- és Vámhivatallal, az egyéb állami ellenőrző és
önkormányzati szervekkel, társadalmi szervezettel. Intézkedik a közterületen szabálytalanul
elhelyezett, hatósági jelzéssel rendelkező üzemképtelen, vagy hatósági jelzéssel nem
rendelkező járművek elszállítása, tárolása, értékesítése iránt. Feladata a közterület-használati
szerződések és hozzájárulások előkészítése, a közterület-használati díjak kivetése.
i)

Polgármesteri Kabinet: A város fejlődése szempontjából stratégiai jelentőségű és a

polgármesteri feladatellátást segítő tevékenységet lát el. Feladatai: nemzetközi ügyekkel
kapcsolatos feladatok, kommunikációs ügyek intézése, idegenforgalmi feladatok, társadalmi
kapcsolatok

ügyintézésének

ellátása,

személyi

titkári

feladatok,

a

polgármester,

alpolgármesterek munkájával kapcsolatos ügyviteli feladatok ellátása.
Kabinetfőnök: Szervezi, irányítja és ellenőrzi a kabinet munkáját, előkészíti azokat a
levelezéseket, melyekkel a polgármester vagy az alpolgármesterek megbízzák. Folyamatosan
figyelemmel kíséri az alpolgármesterek feladatkörébe tartozó ügyek intézését, határozatok
végrehajtását, fogadónapon felvett panaszügyek intézését. Szervezőként közreműködik a
polgármester programjainak, valamint a városi rendezvények és idegenforgalmi célú
rendezvények bonyolításában.
Településrészi önkormányzatokkal, civil szervezetekkel és támogatásokkal kapcsolatos
szakreferens: Közreműködik az esélyegyenlőség biztosításával, megteremtésével kapcsolatos
feladatok ellátásában, folyamatos kapcsolatot tart a város társadalmi és civil szervezeteivel és
a városban működő cégekkel. Kapcsolatot tart a településrészi önkormányzatok vezetőivel, a
településrészi

önkormányzatok

döntéseinek

megfelelően

megállapodásokat, ellenőrzi az elkészített elszámolásokat.

elkészíti

a

támogatási
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Kommunikációs szakreferens: Rendszeresen kapcsolatot tart a sajtó képviselőivel,
közreműködik abban, hogy a nagyobb jelentőségű önkormányzati döntések, események a
sajtóban megjelenjenek. Feladata a Zalaegerszeg újsággal közösen, heti rendszerességgel
megjelenő Városháza melléklet sajtóanyagának összegyűjtése, határidőre történő eljuttatása a
szerkesztőségbe, az önkormányzat közérdeklődésére számot tartó rendezvényeire meghívja a
sajtó képviselőit.
Nemzetközi és idegenforgalmi szakreferens: Szervezi a testvérvárosi és egyéb külföldi
kapcsolatokat, dokumentálja a nemzetközi kapcsolatok eseményeit és rendszerezi azokat.
Ellátja a Zalaegerszeg Város Tiszteletbeli Polgára cím adományozásával kapcsolatos
feladatokat. Gondoskodik az önkormányzat külföldi vendégeinek magyarországi látogatásai
során az ellátásukról, szervezi és irányítja programjukat. Az önkormányzat német nyelvű
személyes kapcsolataiban ellátja a tolmácsolás feladatait. Közreműködik a város
idegenforgalmi programjának előkészítésében, a közgyűlés által jóváhagyott program
megvalósításában.
Gazdasági tanácsadó: Feladata az önkormányzat gazdaságirányítási tevékenységének
segítése.

Figyelemmel kíséri az önkormányzati tulajdon működését és hasznosítását,

javaslatot készít annak hatékony működtetésére. Véleményezi a gazdasági társaságok üzleti
terveit, éves beszámolóit, előterjesztéseket készít, részt vesz a társaságok taggyűlésein. Részt
vesz a befektetés támogató program végrehajtásában. Feladata továbbá a költségvetés
előkészítéséhez szükséges egyeztetések lefolytatása.
Gondoskodik a Tulajdonosi Tanácsadó Testület üléseinek összehívásáról, a döntések
előkészítéséről, a Testület által hozott döntések végrehajtásáról, illetve végrehajtásának
koordinálásáról.
Szervezési szakreferens: Részt vesz a Polgármesteri Kabinetet érintő rendezvények
előkészítésében és lebonyolításában, az írásos dokumentumok (meghívók, oklevelek)
megszövegezésében.

Közreműködik

a

polgármesterhez

érkező

vendégek,

ügyfelek

fogadásában, ellátja a polgármester és az alpolgármesterek munkájával kapcsolatos szervezési
és ügyviteli feladatokat. Végzi az önkormányzat működéséhez szükséges eszközök, anyagok,
áruk, szolgáltatások megrendelését, átvételét, átadását, szükség esetén nyilvántartásba vételét.
Nagyobb tételű beszerzések esetén biztosítja a folyamatos felhasználást.
Személyi titkár: Előkészíti és szervezi a polgármester személyéhez kapcsolódó programokat,
figyelemmel kíséri a polgármester heti és hosszabb távú programjait, gondoskodik a
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szükséges személyi és technikai feltételek rendelkezésére állásáról. Ellenőrzi a határidőket,
egyezteti és ütemezi a polgármesteri megbeszéléseket, kapcsolatot tart a polgármester külső
partnereivel, a hivatal belső munkatársaival. Részt vesz a Közgyűlés, a bizottságok és a
Tulajdonosi Tanácsadó Testület ülésein és azokon a rendezvényeken, melyeken a
polgármester szerepet vállal és igény szerint intézkedik, ha azzal a polgármester megbízza.
Ellenőrzési Osztály: A revizorok ellenőrzést végeznek az önkormányzat:

j)

a) irányítása vagy felügyelete alá tartozó bármely költségvetési szervnél,
b) saját vagy az irányítása, felügyelete alá tartozó költségvetési szerv használatába,
vagyonkezelésébe adott nemzeti vagyonnal való gazdálkodás tekintetében,
c) az irányító szerv által nyújtott költségvetési támogatások felhasználásával kapcsolatosan a
kedvezményezetteknél és a lebonyolító szerveknél, és
d) az irányítása alá tartozó bármely köztulajdonban álló gazdasági társaságnál.
Az Ellenőrzési Osztály ellenőrzést végez a képviselő testület hivatalánál és az önkormányzat
működésével kapcsolatos feladatokra vonatkozóan. A belső ellenőr bizonyosságot adó és
tanácsadó tevékenysége keretében a jogszabályoknak és belső szabályzatoknak való
megfelelést, a tervezést, gazdálkodást, és a közfeladatok ellátását vizsgálva megállapításokat
és javaslatokat fogalmaz meg a vizsgált szerv, szervezeti egység vezetője, a jegyző és a
polgármester részére. A bizonyosságot adó ellenőrzési tevékenysége során szabályszerűségi,
pénzügyi, rendszer-, teljesítmény-ellenőrzéseket, illetve informatikai rendszerellenőrzéseket
végez.
Az ellenőrzési munka megtervezéséhez a belső ellenőrzési vezető kockázatelemzés alapján
stratégiai ellenőrzési tervet és éves ellenőrzési tervet készít. Elkészíti a tárgyévre vonatkozó
éves ellenőrzési jelentést. Feladatai továbbá az ellenőrzési tevékenység eljárási rendjéhez
kapcsolódó dokumentumok elkészítése, az ellenőrzések nyilvántartása.
k) A jegyzőhöz közvetlenül az aljegyző és a személyügyi szakreferensek tartoznak:
Személyügyi feladatok: Kezeli és vezeti a hivatal köztisztviselői, munkavállalói, az

Önkormányzat közalkalmazottja, az intézményvezetők, a tűzoltóparancsnok és a gazdasági
társaságok vezetői személyi anyagát elkészíti a kinevezésekről és a közszolgálati jogviszony
megszűnéséről, illetve megszűntetéséről szóló okiratokat. Gondoskodik az üres státuszok
betöltésére pályázat kiírásáról, közzétételéről. Intézi a köztisztviselők összeférhetetlenségi

46

ügyeivel kapcsolatos feladatokat. Ellátja a köztisztviselők, intézményvezetők, gazdasági
társaságok vezetői vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségével kapcsolatos feladatokat.
Elkészíti a jubileumi jutalom megállapításáról szóló munkáltatói intézkedéseket. Intézi a
köztisztviselők képzésével, továbbképzésével kapcsolatos ügyeket, biztosítja azok törvényben
meghatározott

feltételeit.

Gondoskodik

a

közszolgálati

alapnyilvántartás

naprakész

vezetéséről. Minden év december 31-ig elkészíti a következő évi minősítési ütemtervet, az
ütemtervnek megfelelően elkészíti a minősítéseket, gondoskodik a minősítési lapoknak az
osztályvezetők részére történő megküldéséről. Előkészíti a jutalmazást, a céljutalmazást. Felel
a cafeteria-rendszer működéséért. Előkészíti a nyugdíjazásokat. A szakosztályokkal együtt
gondoskodik az intézményvezetői állások pályázat útján történő betöltésének biztosításáról, a
pályázati eljárások lefolytatásáról. Elkészíti az intézményvezetők magasabb vezetői
megbízásait, kezeli azok személyi anyagát, végzi a velük kapcsolatos személyzeti feladatokat.

l)

A polgármester közvetlen irányítása alá tartozik az önkormányzati tanácsadó:

Szervezi a polgármester programjait, ebben együttműködik az adminisztratív feladatokat
ellátó titkársági referensekkel. Kapcsolatot tart a képviselőkkel, frakcióvezetőkkel, a
polgármester megbízásából felkéréseket, utasításokat közvetít a közgyűlés tagjaihoz, a
közgyűlési pártok frakcióvezetőihez. Összehívja a Frakcióvezetői értekezletet, és részt vesz az
értekezleten. Kapcsolatot tart az országos, állami, minisztériumi szervekkel, polgármesteri
megbízás alapján képviseli az önkormányzatot városi, regionális, illetve országos szintű
értekezleteken. Előkészíti azokat a levelezéseket, melyekkel a polgármester megbízza.
Kapcsolatot tart a gazdasági- és érdekvédelmi szervezetekkel.
IV. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Esélyegyenlőségi Terve
Preambulum
Az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV.
törvény (a továbbiakban: Ebktv.), a Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (a
továbbiakban: Mt.), a Közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény ((a
továbbiakban: Kttv.) alapján Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala
(továbbiakban: munkáltató) az alábbi esélyegyenlőségi tervet alkotja meg.
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Az esélyegyenlőségi terv 2013. január 1-től 2017. december 31-ig tartó időszakra vonatkozik.
A következő időszakra szóló esélyegyenlőségi terv elfogadási határideje 2017. december 31.
Az Esélyegyenlőségi Terv felülvizsgálatára, aktualizálására és kiegészítésre az ÚJ

ESÉLY- Együttműködési program Zalaegerszeg Járás települései számára
[Projektszám: ÁROP-1.A.3-2014-2014-0078] című projekt keretében 2015 évben
került sor.
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IV.1. ÁLTALÁNOS CÉLOK, ETIKAI ELVEK

IV.1.1. Hátrányos megkülönböztetés tilalma, egyenlő bánásmód
A munkáltató elkötelezi magát a munkahelyi esélyegyenlőség elvei mellett.
A munkáltató kötelezettséget vállal, hogy az Ebktv. 8.§-ában felsorolt védett
tulajdonsággal rendelkezők, különös tekintettel a nők, a 40 év feletti munkavállalók, a
pályakezdők, roma identitású, fogyatékkal élő, a csökkent munkaképességű dolgozók, a
családos munkavállalók, a tartósan beteg, vagy fogyatékos gyermeket nevelők, az idős
szülőt (szülőket) családjukban gondozó munkavállalók esélyegyenlőségének elősegítése
érdekében

együttműködik

az

érintett

munkavállalókat

támogató

intézkedések

meghozatalában.
A munkáltató kötelezettséget vállal, hogy a foglalkoztatás során megelőzi és
megakadályozza a munkavállalók hátrányos megkülönböztetését. Ez kiterjed a munkaerőfelvételre, az alkalmazásnál a munkabérek, a jövedelmek, a juttatások, a képzés, a
továbbképzés és egyéb ösztönzések meghatározására, az áthelyezés, a felmondás és egyéb
foglalkoztatással összefüggő esetekre. Kiterjed továbbá a munkavállalók bárminemű,
különösen koruk, nemük, családi állapotuk, nemzetiségük, fajuk, származásuk, vallásuk,
politikai meggyőződésük stb. miatti diszkriminációra. Ez alól kivétel a foglalkoztatás
jellegéből, vagy természetéből egyértelműen következő, szükséges megkülönböztetés
esetei.

IV.1.2. Az emberi méltóság tiszteletben tartása
A munkáltató a foglalkoztatás, illetve azzal összefüggő jogviszonyok létesítése során
tiszteletben tartja a munkavállalók emberi értékeit, méltóságát, személyiségük lényeges
vonását képező tulajdonságait, jellemzőit, és olyan munkafeltételek, munkakörülmények
kialakítására törekszik, amelyek hozzájárulnak ezeknek az alapvető értékeknek a
megőrzéséhez, megerősítéséhez.
IV.1.3. A munkavállalókkal történő együttműködés
A munkáltató a foglalkoztatási jogviszony tartama alatt törekszik arra, hogy a
munkavállalókat bevonja az őket közvetlenül érintő, az esélyegyenlőségük és az egyenlő
bánásmód elvének megtartását célzó intézkedések meghozatalába, a jóhiszeműség, a
tisztesség követelményének betartása mellett.
IV.1.4. Társadalmi szolidaritás
A foglalkoztatás során semmilyen korú, nemű, nemzetiségű, családi vagy egészségi
állapotú munkavállaló sem értékesebb a társadalom számára a másiknál. Társadalmunk
minden tagjának érdeke a szolidaritás erősítése.

IV.1.5. Méltányos és rugalmas ellátás
A megkülönböztetés tilalma nem old fel minden létező egyenlőtlenséget, ezért méltányos
és rugalmas intézkedéseket dolgozunk ki, amely elősegíti a foglalkoztatottak
pozíciójának javulását, megőrzését.
IV.1.6. Családbarát munkahelyi körülmények megteremtése, erősítése
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A fogalom legszűkebb értelmezése szerint a családbarát intézkedések elsősorban a
kisgyermeket nevelő szülőket hivatottak segíteni abban, hogy mind munkájukat, mind
családi-háztartási kötelezettségeiket el tudják látni. A családbarát munkahely tágabb
értelmezése a család legkülönfélébb formáival számol, figyelembe veszi nemcsak a
gyerekek, hanem más, pl. idős, beteg, fogyatékkal élő családtagokkal kapcsolatos
kötelezettségeket is, és nem abból indul ki, hogy mindez kizárólag a nők feladata, ezért
lehetővé teszi a munkarend családi szükségletekhez való igazítását, az otthoni
munkavégzés lehetőségét, stb.
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IV.1.7. Nemek (férfiak és nők) közti esélykülönbségek csökkentése
A nők teszik ki a népesség felét, és sajátos problémáik alapvető társadalmi kérdéseket
érintenek. 2014-ben Magyarországon a 15-64 éves nők 55,9%-a, a férfiak 67,8%-a volt
foglalkoztatott. A nők munkahelyi hierarchiában elfoglalt helye úgy jellemezhető, hogy
minél lejjebb megyünk a foglalkozások rangsorában, annál több nőt találunk az
alacsonyabb keresetet jelentő és alacsonyabb presztízsű állások betöltői között, a
vertikális szegregáció erősödésére utal a női vezetők rendkívül alacsony aránya.
Bár a dolgozó nők iskolai végzettség szerinti összetétele jelentősen javult az elmúlt
évtizedekben, a magyarországi felsőoktatási rendszer is összességében egyenlőbb
esélyeket

biztosít

a

nők

számára,

mégsem

csökkentek

a

nemek

közötti

keresetkülönbségek, melyek a szellemi dolgozók körében a legnagyobbak. Cél, hogy
ezen az esélyegyenlőségi területen is egyensúly alakuljon ki.

IV.1.8. Az akadálymentesítés előrehaladása
A fogyatékos népességen belül továbbra is a mozgássérülteké a legnépesebb csoport, a
társadalom életének szinterein való megjelenésük alapfeltétele az akadálymentesítés.
Rajtuk kívül haszonélvezői az akadálymentes környezetnek a kisgyermekes, babakocsival
közlekedő szülők, a beteg és idős emberek is.

Az esélyegyenlőség szempontjainak vizsgálatánál két tényező kerül értékelésre: az építési
beruházások esetében a fizikai akadálymentesítés, a többi fejlesztés esetében a
fogyatékkal élők számára biztosított infokommunikációs hozzáférés az eszközök,
szolgáltatások használatához (vakok és gyengénlátók számára speciális számítógépes és
egyéb eszközök, könnyen érthető kommunikáció, stb.).
IV.1.9. Fogyatékkal élők életminőségének és munkapiaci esélyeinek javítása
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Magyarországon az 1990-es évtizedben jelentősen visszaesett a foglalkoztatottság, és ez a
fogyatékos emberek munkaerő-piaci helyzetére is hatással volt. A foglalkoztatottak
aránya Magyarországon a fogyatékkal élők körében 2011. évi népszámlálás adatai szerint
9 százalékra csökkent. Az Európai Unió tagállamaiban 2011-ben a fogyatékos emberek
átlagosan 40-50%- a, a súlyosan fogyatékosok 30-40 %-a volt foglalkoztatott.
Fogyatékos személy:

aki

érzékszervi, így különösen látásszervi,

hallásszervi,

mozgásszervi, értelmi képességeit jelentős mértékben vagy egyáltalán nem birtokolja,
illetőleg a kommunikációjában számottevően korlátozott, és ez számára tartós hátrányt
jelent a társadalmi életben való aktív részvétel során (lásd a fogyatékos személyek
jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló 1998. évi XXVI. törvény 4. §-át).
IV.1.10. Romák életminőségének és munkapiaci esélyeinek javítása
Azt a személyt tekintjük romának, aki annak vallja magát. Valamely nemzeti, etnikai
csoporthoz tartozás (roma származás) vállalása és kinyilvánítása az egyén kizárólagos és
elidegeníthetetlen joga, ezért a kisebbségi csoporthoz tartozás kérdésében nyilatkozatra
senki sem kötelezhető, kivétel, amennyiben a törvény vagy a végrehajtására kiadott
jogszabály valamely kisebbségi jog gyakorlását az egyén nyilatkozatához köti (lásd a
nemzeti és etnikai kisebbségek jogairól szóló 1993. évi LXXVII. törvény 7. § (1)-(2)
bekezdését).
A népszámlálás adatai szerint nagyon lényeges különbségek vannak a cigány és a nem
cigány nemzetiségek társadalmi rétegek szerinti összetételében. Elenyésző a vezetők, az
értelmiségiek és a hivatalnokok hányada a cigány népességben: a 15–74 éveseknek
mindössze az 1 százaléka tartozik ezekbe a csoportokba, szemben a nem cigány

nemzetiségűek 16 százalékával. Betanított és képzetlen munkát végez a 15–74 éves
cigány férfiak 27 százaléka, a nem cigányoknak csak a 6 százalékáról mondhatjuk el
ugyanezt.
A diszkrimináció mellett az alacsony képzettségi szint is konzerválja a roma népesség
alacsony arányú munkaerő-piaci részvételét és előmenetelét.
IV.1.11. Más hátrányos helyzetű csoportok munkapiaci és társadalmi esélyeinek javítása
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A fő esélyegyenlőségi célcsoportok mellett a hátrányos helyzetű munkavállalók
társadalmi és munkaerő-piaci részvételét is elő kívánjuk segíteni.
Hátrányos helyzetű munkavállaló (a 68/2001/EK rendelet alapján):
 minden olyan 25. életévét be nem töltött személy, aki még nem állt rendszeres,
fizetett alkalmazásban;
 minden olyan súlyos testi, szellemi vagy lelki betegségből fakadó fogyatékossággal
élő személy, aki ennek ellenére képes belépni a munkaerőpiacra;
 minden olyan, a Közösség területére munkavégzés végett beköltöző vagy már
beköltözött, vagy ott letelepedett migráns munkavállaló, aki és/vagy nyelvi
képzésre szorul;
 minden olyan személy, aki legalább háromévi kihagyás után újra dolgozni kíván,
 különösen azok, akik munkájukat a családi élet és a hivatás összeegyeztetésének a
nehézségei miatt adták fel, a munkába állás utáni első hat hónapban;
 minden olyan 45. életévét betöltött személy, aki nem szerzett középfokú vagy
azzal egyenértékű képesítést;
 minden hosszú távon, azaz megszakítás nélkül 12 hónapig munkanélküli személy,
a munkába állás utáni első hat hónapban.

IV.2. HELYZETELEMZÉS

IV.2.1. A Polgármesteri Hivatal létszáma

A Polgármesteri Hivatal munkavállalóinak létszáma 2015. október 15-én 193 fő.
A hivatalban jelenleg 175 fő köztisztviselő és közalkalmazott jogviszonyban, 6 fő közcélú
foglalkoztatás keretében dolgozik, 2 fő duális képzés keretében foglalkoztatott, míg további
10 fő gyermekgondozási ellátásban részesül.
A következő táblázat a hivatal munkavállalóit (aktív és inaktív együttesen) szervezeti
egységenként és nemenkénti bontásban mutatja be.
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1. számú táblázat
A Polgármesteri Hivatal munkavállalói
szervezeti egységenként és nemenkénti bontásban
Nő

Férfi

Összesen

Szervezeti egység

[fő]

[fő]

[fő]

Műszaki Osztály

18

13

31

Főépítészi Osztály

4

1

5

Építéshatósági Osztály

9

1

10

Önkormányzati Osztály

30

15

45

Közgazdasági Osztály

18

4

22

Ellenőrzési Osztály

4

0

4

Szociális és Igazgatási Osztály

22

6

28

Adóosztály

15

5

20

Polgármesteri Kabinet

13

5

18

Humánigazgatási Osztály

5

5

10

ÖSSZESEN

138

55

193
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50
45
40
35
30
25
20
15
10
5
0

nő
férfi
összesen

H
IO

et
K
ab
in

ly
A
dó
sz
tá

Sz
oc
.ig
.O
.

K
öz
ga
zd
.O
.
El
le
nő
rz
és
iO
.

Ö
nk
.O
.

ha
t
Ép
.

Fő
ép

M

űs
za
ki

O
.

54

2. számú ábra
A hivatal munkavállalói nemenkénti bontásban

28%

férfi
nő

72%

A fenti adatokból látható, hogy a hivatal dolgozóinak közel 3/4-e, (72%-a) nő, amely arány
természetesen szervezeti egységenként – igazodva az egyes osztályok által ellátott feladatok
jellegéhez – változó. A hivatali átlaghoz képest a férfiak száma és aránya felülreprezentált
többek között a Humánigazgatási, a Műszaki valamint az Önkormányzati Osztályon.
A hivatal vezetői (30 fő) között jelentősen megfordul az arány, hiszen a vezető beosztásban
dolgozok között 57 % a férfi, míg 43% a nő aránya.

IV.2.2. A Polgármesteri Hivatal munkavállalóinak életkora
2. számú táblázat
A Polgármesteri Hivatal munkavállalóinak életkora
szervezeti egységenként
20-29 év
Szervezeti egység

30-39 év 40-49 év

50-59 év

60-

között

között

között

között

felett

Átlagéletkor

[fő]

[fő]

[fő]

[fő]

[fő]

[év]

Műszaki Osztály

1

13

10

5

2

42

Főépítészi Osztály

0

2

0

3

0

48

Építéshatósági Osztály

0

3

3

4

0

46

Önkormányzati

4

11

12

16

2

44

Közgazdasági Osztály

3

2

6

10

1

46

Ellenőrzési Osztály

0

0

2

2

0
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Szociális és Igazgatási

4

7

10

6

1

42

Adóosztály

0

7

5

6

2

46

Polgármesteri Kabinet

1

4

10

3

0

42

Humánigazgatási

0

1

4

5

0

50

13

50

62

60

8

45

Osztály

Osztály

Osztály
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3. számú ábra
A hivatal munkavállalóinak átlagéletkora szervezeti egységenként
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4. számú ábra
40 év alatti és a 40 év feletti munkavállalók aránya

33%
40 év felett
40 év alatt
67%

A hivatal dolgozóinak életkorát vizsgálva megállapíthatjuk, hogy a szervezet egészét tekintve
az átlagéletkor (45 év) optimálisnak tekinthető, hiszen megfelelő arányban vannak jelen
fiatalok, a középgeneráció és az idősebb korosztály. Jellemző, hogy a pályakezdő fiatalok
száma gyakorlatilag megegyezik a 60 éven felüli korosztály számával.
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Esélyegyenlőségi szempontból azonban figyelemreméltó az a tény, hogy a 40 év feletti
munkavállalók aránya eléri az összdolgozók 2/3-át.
Szervezeti egységenként vizsgálva megállapítható, hogy a legalacsonyabb a Szociális és
Igazgatási Osztályon és a Polgármesteri Kabinetben dolgozók átlagéletkora (egyaránt 42 év),
míg a legmagasabb az Ellenőrzési Osztály és a Humánigazgatási Osztály munkatársainak
életkora. (egyaránt 50 év). A pályakezdő fiatalok a legnagyobb számban a Szociális és
Igazgatási Osztályon, valamint az Önkormányzati Osztályon dolgoznak.
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IV.2.3. A Polgármesteri Hivatal munkavállalóinak iskolai végzettsége
3. számú táblázat
A Polgármesteri Hivatal munkavállalóinak iskolai végzettsége
szervezeti egységenként
alapfokú

középfokú

felsőfokú

Összesen

végzettség

végzettség

végzettség

[fő]

[fő]

[fő]

[fő]

Műszaki Osztály

0

3

28

31

Főépítészi Osztály

0

1

4

5

Építéshatósági Osztály

0

1

9

10

Önkormányzati Osztály

1

28

16

45

Közgazdasági Osztály

0

7

15

22

Ellenőrzési Osztály

0

0

4

4

Szociális és Igazgatási

0

7

21

28

Adóosztály

0

3

17

20

Polgármesteri Kabinet

0

3

15

18

Humánigazgatási Osztály

0

1

9

10

ÖSSZESEN
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Szervezeti egység

Osztály

5. számú ábra
A Polgármesteri Hivatal munkavállalóinak iskolai végzettsége
szervezeti egységenként

30

alapfokú végzettség

25

középfokú végzettség
felsőfokú végzettség

20
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6. számú ábra
A hivatali dolgozók iskolai végzettség szerinti aránya

1%
28%

71%

alapfokú
végzettség
középfokú
végzettség
felsőfokú
végzettség

A hivatal dolgozóinak iskolai végzettségét vizsgálva megállapíthatjuk, hogy a munkatársak
közel 3/4-e (71%-a) felsőfokú végzettséggel rendelkezik, ami a szervezet tevékenységének
megfelelő, ugyanakkor munka világában kiemelkedően jó aránynak tekinthető.
A képesítési arány a belső szervezeti egységek által ellátott feladatok szempontjából
adekvátnak tekinthető, a legtöbb középfokú végzettségű munkatárs a hivatal gondnoksági
feladatait ellátó Önkormányzati Osztályon dolgozik, míg az Ellenőrzési Osztályon
valamennyi munkatárs felsőfokú végzettséggel rendelkezik. Megjegyzendő, hogy a Főépítészi
Osztály, az Építéshatósági Osztály, valamint a Humánigazgatási Osztály valamennyi
ügyintézője felsőfokú végzettséggel rendelkezik (ezeken az osztályokon középfokú
végzettségű ügykezelők is dolgoznak).

IV.2.4. A Polgármesteri Hivatal munkavállalóinak nyelvtudása
6. számú ábra
Nyelvvizsgával rendelkező hivatali dolgozók1

21%

13%
alapfokú
nyelvvizsga
középfokú
nyelvvizsga
felsőfokú
nyelvvizsga
66%

A hivatal dolgozóinak 42%-a (81 fő) rendelkezik olyan nyelvvizsgával, ami után
nyelvvizsgapótlékban részesül. A nyelvvizsgával rendelkezők 2/3-a középfokú, 15%-a
felsőfokú, míg 11%-a alapfokú nyelvtudással bír.
1

A nyelvpótlékban részesülő munkatársak
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IV.2.5. Polgármesteri Hivatal 20 éven aluli gyermekkel rendelkező munkavállalói
A Polgármesteri Hivatal munkatársainak 46%-a (88 fő) rendelkezik 20 éven aluli gyermekkel,
a három vagy több kiskorú gyermekkel rendelkező dolgozók száma 8 fő, míg a kettő vagy
több 10 éven aluli gyermeket nevelők munkavállalók száma 14 fő.
IV.2.6. A Polgármesteri Hivatal munkavállalóinak juttatási rendszere
A hivatal széleskörű szociális, jóléti, kulturális, egészségügyi juttatási rendszert biztosít a
dolgozók számára. A 2015-ös esztendőben 5 fő részesült családalapítási támogatásban (bruttó
200.000 Ft/fő), temetési segélyben 6 fő illetőleg hozzátartozója részesült.

IV.3. KONKRÉT CÉLOK
A helyzetfelmérés során feltárt hátrányok enyhítésére való tekintettel a következő
célokat tűzzük ki:
IV.3.1. Az egyenlő bánásmód betartása és az esélyegyenlőség elősegítése érdekében a
munkaügyi folyamatok szabályozásának felülvizsgálata.
IV.3.2. Egyenlő értékű munkáért egyenlő bér elvének érvényesülése érdekében:


A bérezési rendszer, fizikai állomány esetében történő felülvizsgálata.



Az eddigi juttatások, kedvezmények rendszerének felülvizsgálata.

IV.3.3. A hátrányos helyzetű csoportok juttatásokkal történő támogatását a jövőben is
biztosítjuk a Kttv., a vonatkozó helyi rendelet, illetve a belső szabályzatok
alapján:
a) kamatmentes kölcsön, vissza nem térítendő támogatás a lakás építéséhez,
vásárlásához, bővítéséhez, felújításához,
b) képzési, továbbképzési, nyelvtanulási támogatás
c) illetményelőleg
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d) egyösszegű vissza nem térítendő támogatás gyermek születés esetén
e) temetési segély a köztisztviselő közeli hozzátartozójának halála esetén
IV.3.4. A hivatal az összes munkavállaló számára biztosítja az egészséges életmód
elősegítése érdekében:


A hivatal sportegyesületében történő sportolás lehetőségét.



A Városi Strandfürdő igénybevételét meghatározott napokon, és időben.
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IV.3.5. A munkaerő felvétel területén:


Az álláshirdetéseket a vonatkozó jogszabályokban előírt módon, (KSZK, írott
és elektronikus sajtó) a célcsoportok minél nagyobb részének elérésével tesszük
közzé, a felvételi elbeszélgetésekhez szükség esetén biztosítjuk a hátrányos
helyzetű pályázó számára szükséges segéderőt.



A felvételnél nem lehet kizáró tényező, hogy a munkavállalónak speciális
eszközökre (pl.: nagy betűs billentyűzet ) van szüksége a munka ellátásához.



Az álláshirdetések megfogalmazásakor és a munkavállalók kiválasztásánál kor,
nem, nemzetiség, családi és egészségügyi állapot szempontjából nem teszünk
különbséget.



A hivatal a munkaerő-felvétel során a hangsúlyt az adott munkához szükséges
készségekre, képességekre, jártasságokra és tapasztalatokra helyezi. A jelöltek
kiválasztásánál ugyanolyan fontos szempontnak tekinti a hosszú szakmai,
gyakorlati munkatapasztalatokat és az ezen alapuló megbízhatóságot, mint a többi
készség és képesség figyelembevételét.



A

felvételi

eljárás

során

tájékoztatjuk

a

pályázókat,

hogy a

hivatal

esélyegyenlőségi tervvel rendelkezik, s egyben kérjük hozzájárulásukat adataik
(név, életkor, családi állapot) nyilvántartásba vételéhez. (I. és II. számú melléklet)
IV.3.6. Munkahelyi előmenetel területén:


Egyenlő esélyű előrelépési lehetőséget biztosít minden munkavállaló számára.

IV.3.7. A képzések területén:


A munkavállalók teljes köre számára biztosítani kell a képzésekhez és az azokról
való tájékozódás lehetőségéhez való hozzáférést.



A tájékoztatás mindenki számára hozzáférhető és érthető módon történik.



A képzési formák és a képzési kézikönyvek mindenki számára elérhetőek kell,
hogy legyenek.



A továbbképzésekre való jelentkezéseknél előnyben részesíti a hátrányos helyzetű
csoportok közé tartozókat. (pl. számítógépes képzés, idegen nyelvi képzések)



Rugalmas képzési rendszert kialakítása. (pl. nyelvi képzés a munkahelyen)



Képzési szabadság biztosítása bizonyos képzésben résztvevő munkavállalók
számára.

IV.3.8. Gyerekneveléssel kapcsolatos kedvezmények:


A szabadságolásoknál a bölcsőde, az óvoda, iskola szüneteket figyelembe kell
venni.



A juttatási rendszerek kialakításánál a kisgyermekes munkavállalók érdekeinek,
igényeinek figyelembe vétele. (családalapítási támogatás)



A gyermekgondozási távollét alatt is folyamatosan tartja a kapcsolatot a
munkavállalókkal.



Munkahelyi családos rendezvényeket szervez. (pl: Mikulás)



A hivatali dolgozók gyermekeit előnyben kell részesíteni a tanulmányaikhoz
kapcsolódó szakmai gyakorlat letöltése, illetve a szakdolgozatok elkészítése
érdekében.

IV.3.9. A munkahelyi esélyegyenlőség elősegítésével kapcsolatos feladatokat a személyügyi
szakreferensek látják el.
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V. Felelősségi rend [Panasztételi eljárás]
A felelősség, mint elvont és elméleti kategória egyes források szerint Franciaországban
politikai fogalomként született meg valamikor a XVIII. század második felében. Schipani és
mások későbbi kutatásai azonban igazolták, hogy a felelősség, mint főnév az olasz és az angol
politikai nyelvezetben már a XVIII. század derekán megjelent. Nem vitatható el azonban a
franciáktól, hogy a Napóleon uralkodása alatt elkészült Code civilben már jogi fogalomként
használták a felelősség kifejezést, és a kódex hatására más nyelvekben és jogi kultúrákban is
hamar elterjedt.
A kifejezés hosszú fejlődésen ment keresztül, aminek következtében egy sokrétű, több
értelemben is használt, kissé parttalan fogalommá vált.
A felelősség általános értelemben a társadalmi normáknak való állandó alávetettséget jelenti,
valamint jelentéstartalmába beletartozik a társadalmi normák megsértése esetére előírt
szankcióknak való alávetettség. Felelősségről azonban nem csak társadalmi értelemben
beszélhetünk. A társadalmi felelősségtől megkülönböztethető a jogi felelősség (jogi
normáknak való alávetettség) és a nem jogi felelősségek, úgy, mint a politikai, az erkölcsi,
stb. felelősségek.
A köztisztviselőkre vonatkozó feladat- és hatásköri rendszer, ellátásuk, gyakorlásuk módja
jogszabályokban van rögzítve. Felelősségről ezek nem teljesítése, megtagadása esetén
beszélhetünk, amely a jogi keretek miatt egyben jogsértésnek is minősül. A jog párja a
kötelezettség, az pedig magában hordozza a felelősséget.
A felelősség a közszolgálat törvényi szabályozásában nemcsak külön fejezetben jelenik meg
(fegyelmi, kártérítési felelősség), hanem már a köztisztviselő fogalmának releváns eleme. A
köztisztviselő „felelős saját tevékenységéért és munkaterületén a közigazgatási szerv állandó
és időszakos célkitűzéseinek érvényesítéséért”.
Az ellátandó feladatokat, a tevékenységi kört a munkaköri leírás részletezi és szabja meg
határait. A célkitűzések a teljesítményértékelés keretében a kiemelt célok központilag történő
meghatározását és a szervek vezetője és a köztisztviselő között létrejött megegyezés alapján
megállapított teljesítménykövetelményeket jelentik. Természetesen az állandó célkitűzések
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egy része a zárt közszolgálat által megkövetelt kötelezettségekhez, előfeltételekhez
kapcsolódik: szakmaiság, hűség, pártatlanság, semlegesség, odaadás.
A közszolgálati felelősség tehát alapvetően ezen szabályok, szabályzatok, elvek és
célkitűzések betartását, figyelembe vételét jelenti. Kialakításának és biztosításának eszközei
többek között a megfelelő tájékoztatás, a rendszeres információcsere, a továbbképzés
biztosítása, a folyamatos ellenőrzés, a visszajelzésekre, problémákra való gyors reagálás, a
minősítés és a teljesítményértékelés, értékválasztás.
A köztisztviselőnek feladatai ellátásához, a hatékony és szakszerű munkavégzéshez mind
munkatársaitól, mind felettesétől megfelelő tájékoztatásra van szüksége. Egyrészt ismernie
kell a közszférára, az adott ágazatra, a szervre vonatkozó szabályokat (jogszabályok, belső
szabályzatok), tisztában kell lennie az elvárásokkal, követelményekkel, a szerv által
meghatározott aktuális célkitűzésekkel; másrészt rendelkezésére kell bocsátani azokat az
információkat, eszközöket, amelyek hiányában nem tudja ellátni ezen feladatokat.
A rendszeres információcsere előfeltételezi ezen túlmenően a szerven, szervezeti egységen
belüli szoros együttműködést, megbeszéléseket, egyeztetéseket a sikeres munkamegosztás, a
felesleges párhuzamos munkavégzés elkerülése és ezáltal a költséghatékonyság és gyorsaság
előmozdítása érdekében.
Ez a köztisztviselők egymás közötti ezirányú készségét és a vezetők koordinációját igényli.
A továbbképzésekre az ismeretek bővítése, a hiányosságok pótlása, a legújabb technológiák
alkalmazása, munkafolyamatokba beépítése és a szakmaiság, a közbizalom növelése miatt
van szükség.
Mindemellett nagy hangsúlyt kell fektetni az önkéntes jogkövetés lehetőségének
megteremtésére, az érdekérvényesítési önszerveződések bővítésére, a jogi garanciák
gyakorlati biztosítására, hiszen ez is része kell, hogy legyen a közszolgálati felelősség
megalapozásának.

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalában a személyügyi szakreferensek
látják el a közvetítői tevékenységet a panaszos ügyekben.
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Annak érdekében, hogy az esélyegyenlőségi tervben foglaltak megvalósuljanak, valamint az
intézkedésekkel kapcsolatos panaszok kivizsgálásra kerüljenek szabályozni szükséges az
egyenlő bánásmód betartása és az esélyegyenlőség elősegítése érdekében a munkaügyi
folyamatokat, valamint a panasztétel módját.
A panasztételi eljárás rendje:
1. A munkavállaló, vagy a munkavállalók csoportja az egyenlő bánásmód megsértésével,
a zaklatással, jogellenes elkülönítéssel, megtorlás előfordulásával kapcsolatos panaszát
írásban jelzi a közvetítő (az esélyegyenlőségi feladatok ellátásával megbízott
személyügyi szakreferensek) felé, ez az időpont az eljárás kezdetének időpontja.
2. A közvetítő minden esetben köteles a munkavállalót, vagy a munkavállalók csoportját
tájékoztatni az egyenlő bánásmód követelményének megsértése esetén igénybe vehető
jogérvényesítési lehetőségekről, valamint arról, hogy a munkáltatói esélyegyenlőségi
eljárás során személyes adatainak védelme érdekében név nélküli (anonim) eljárást is
kérhet.
3. Az írásos panaszbejelentés közvetítőhöz történő benyújtásától számítva az ügy
megoldásáig, de legfeljebb hét napig a kifogásolt munkáltatói intézkedés végrehajtása
nem lehetséges.
4. A közvetítő a problémát a munkáltató elé tárja és kezdeményezi a tárgyalást a
munkavállaló és a munkáltató, vagy képviselőik közt. A személyügyi szakreferensnek
az ügyről panasztételi űrlapot (lásd III. számú melléklet) kell kiállítania,
nyilvántartásba vennie.
5. A munkáltató a panasz benyújtásától számított hét munkanap alatt meghozza érdemi
intézkedését. Az ügyintézésre szolgáló idő legfeljebb öt munkanappal hosszabbodhat
meg, amennyiben adatszolgáltatásra, tanúnyilatkozatokra van szükség.
6. A munkáltató érdemi intézkedéséről tájékoztatja az eljárást kezdeményező
munkavállalót, vagy a munkavállalók csoportját.
7. Amennyiben a munkavállaló, vagy munkavállalók csoportja nem látja orvosoltnak a
sérelmét, a területileg illetékes munkaügyi bírósághoz fordulhat panaszával.
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Az esélyegyenlőségi tervet minden dolgozónak ismernie kell, és mindenki számára
hozzáférhetőnek kell lennie. Az új belépők számára fontos a személyes tájékoztatás.
Elérhetővé kell tenni a hivatal honlapján, és a belső levelezési programban mindenki számára
elérhető és látható helyen szükséges tárolni.
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1. számú melléklet

Munkaerő felvételi eljárásban résztvevők
tájékoztatása
Szervezetünk munkahelyi esélyegyenlőségi tervvel rendelkezik, mely a munkaerő
felvétel témakörében az alábbi intézkedéseket tartalmazza:


Az álláshirdetéseket a vonatkozó jogszabályokban előírt módon, (KSZK, írott és
elektronikus sajtó) a célcsoportok minél nagyobb részének elérésével tesszük közzé, a
felvételi elbeszélgetésekhez szükség esetén biztosítjuk a hátrányos helyzetű pályázó
számára szükséges segéderőt.



A felvételnél nem lehet kizáró tényező, hogy a munkavállalónak speciális eszközökre (pl.:
nagy betűs billentyűzet) van szüksége a munka ellátásához.



Az álláshirdetések megfogalmazásakor és a munkavállalók kiválasztásánál kor, nem,
nemzetiség, családi és egészségügyi állapot szempontjából nem teszünk különbséget.



A hivatal a munkaerő-felvétel során a hangsúlyt az adott munkához szükséges
készségekre, képességekre, jártasságokra és tapasztalatokra helyezi. A jelöltek
kiválasztásánál ugyanolyan fontos szempontnak tekinti a hosszú szakmai, gyakorlati
munkatapasztalatokat és az ezen alapuló megbízhatóságot, mint a többi készség és
képesség figyelembevételét.



A felvételi eljárás során tájékoztatjuk a pályázókat, hogy a hivatal esélyegyenlőségi
tervvel rendelkezik, s egyben kérjük hozzájárulásukat adataik (név, életkor, családi
állapot) nyilvántartásba vételéhez. (I. és II. számú melléklet)

----------------------------------------------Itt leválasztandó!---------------------------------------------NYILATKOZAT
Alulírott név:………………………………………lakcím:………………………………...…..
pályázó, hozzájárulok, hogy az általam átadott személyes adatokat Zalaegerszeg Megyei Jogú
Város Polgármesteri Hivatala az aktuális Esélyegyenlőségi Terv időtartamáig, 2017.
december 31. napjáig nyilvántartsa.
Kelt.:……………….., 20.…. év…………….hónap……..nap

_________________________________
pályázó aláírása
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2. számú melléklet

Munkaerő-felvételi eljárásban résztvevők
nyilvántartása
Meghirdetett állás
Az eljárásért felelős vezető
A felvételi eljárás kezdete – vége
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Az felvételi eljárás típusa (pályázat, nyilvános hirdetés stb.)
Az eljárás folyamata (pl. szóbeli meghallgatás, írásbeli pályázat, képességvizsgáló tesztek,
stb. ezek kombinációi)
A jelentkező
azonosítója

Jelentkezés
dátuma

Melyik
hátrányos
helyzetű
csoportba
tartozik?

Milyen
eljárásokban
vett részt?

Elutasítás
időpontja/ Oka

3. számú melléklet

ESÉLYEGYENLŐSÉGGEL ÉS EGYENLŐ BÁNÁSMÓDDAL
KAPCSOLATOS PANASZTÉTELI ŰRLAP
Munkáltató neve,
címe:
Közvetítő neve,
ahova a panasz
érkezett:
A panasztétel
dátuma:
A panasz rövid
leírása:

Az esélyegyenlőségi
referens véleménye,
javaslata:

A véleményezés
dátuma:
Munkáltatói
intézkedés:

Munkáltatói
intézkedés dátuma:
A panasz
lezárásának
eredménye:

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala
8900. Zalaegerszeg, Kossuth L. u. 17-19.
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