SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA

Ikt. szám: IV/ B.127/2016.

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata polgármesterének és jegyzőjének
3/2016.(V.9.) együttes utasítása
a helyszíni eljárás lefolytatására jogosító igazolványról

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 23. § (4) bekezdés j) pontja alapján a következő
utasítást adjuk ki:
1. § (1) Jelen utasítás hatálya - a (2) – (4) bekezdésben foglalt eltéréssel - Szekszárd Megyei
Jogú Város Polgármesteri Hivatala (a továbbiakban: Polgármesteri Hivatal) közszolgálati
jogviszonyban álló köztisztviselőire terjed ki.
(2) Az 5. § és 7. § hatálya a Gondnokságra terjed ki.
(3) Nem terjed ki az utasítás hatálya a közterület-felügyelőre, aki a közterület-felügyeletről
szóló 1999. évi LXIII. törvényben meghatározott tevékenység folytatására, valamint az
intézkedésre való jogosultságát a rendőrség által kiadott szolgálati igazolvánnyal igazolja.
(4) Nem terjed ki az utasítás hatálya a mezőőrre, aki a fegyveres biztonsági őrségről, a
természetvédelmi és a mezei őrszolgálatról szóló 1997. évi CLIX. törvényben meghatározott
tevékenység folytatására való jogosultságát a rendőrség által kiadott szolgálati igazolvánnyal
igazolja.
2. § (1) A Polgármesteri Hivatalnál foglalkoztatott államigazgatási és önkormányzati hatósági
feladatot ellátó köztisztviselőket a feladatkörüket érintő jogszabályokban meghatározott
jogaiknak gyakorlására, valamint az önkormányzati feladatellátás során helyszíni bejárást
végző köztisztviselőket és munkavállalókat a hivatalos minőségük igazolására helyszíni eljárás
lefolytatására jogosító igazolvánnyal (a továbbiakban: igazolvány) kell ellátni.
(2) Az önkormányzat vagy a jegyző nevében és megbízásából, kivételesen az (1) bekezdés
hatálya alá nem tartozó köztisztviselő, munkavállaló részére is kiállítható igazolvány, mellyel
hivatalos eljárása során jogosult hivatalos minőségét igazolni.
3. § (1) Igazolványt kell kiállítani különösen
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a) az Építési Osztály helyszíni szemlén eljáró köztisztviselői részére ellenőrzési
jogosultságuk igazolásához;
b) a Szociális Osztály környezettanulmány felvételével megbízott munkatársa részére
hivatalos minőségének igazolásához;
c) az Adó Osztály adóhatósági eljárás (ideértve helyszíni ellenőrzés, környezettanulmány
felvétele, illetve adó és értékbizonyítvány kiadásával összefüggő helyszíni bejárás)
során eljáró köztisztviselői részére jogosultságuk igazolásához;
d) az Igazgatási Osztály hatósági ügyintézést végző köztisztviselői részére helyszíni szemle
lefolytatásához, valamint ellenőrzési jogosultságuk igazolásához;
e) az Anyakönyvi Osztály hagyatéki eljárásban közreműködő helyszíni leltározást végző
köztisztviselői részére jogosultságuknak, hivatalos minőségüknek igazolásához;
f) a Szálkai Kirendeltség államigazgatási hatósági feladatokat ellátó köztisztviselői részére
helyszíni szemle lefolytatásához, hagyatéki leltár helyszíni felvételéhez, valamint
ellenőrzési jogosultságuk igazolásához;
g) a Városfejlesztési és Üzemeltetési Igazgatóság helyszíni bejárást végző köztisztviselői
részére hivatalos minőségüknek igazolásához.
(2) Ha jogszabály a szemle, ellenőrzés lefolytatásához a szemlét, ellenőrzést végző személy
részére megbízólevél kötelező használatát rendeli el, akkor az igazolvány szemle
lefolytatására, ellenőrzésre csak külön megbízólevél birtokában jogosít.
(3) Az igazolvány jogosultja igazolványát kizárólag az önkormányzat vagy a jegyző nevében és
megbízásából eljárva, hivatalos eljárás során használhatja.
4. § (1) Az igazolvány tartalmazza az igazolvány feliratot, az önkormányzat címerét, a hatósági,
önkormányzati feladatot ellátó köztisztviselő, illetve munkavállaló nevét, besorolását,
fényképét, aláírását, az őt foglalkoztató Polgármesteri Hivatal megnevezését,
bélyegzőlenyomatát, a jegyző aláírását, az igazolvány kiállításának dátumát, érvényességi
idejét, valamint az igazolvány sorszámát.
(2) Az igazolvány mérete: 85,6×54,0 milliméteres, melynek mintáját az 1. melléklet
tartalmazza.
5. § Az igazolványt a feladatkör szerint érintett szervezeti egység vezetőjének
kezdeményezése alapján a Gondnokság (a továbbiakban: igazolvány kiállítója) állítja ki és a
jegyző írja alá.
6. § Az igazolvány visszavonásig vagy határozott idejű kinevezés, megbízás esetén a rajta
feltüntetett időpontig érvényes.
7. § Az igazolvány kiállítója
a) az igazolványokat sorszám szerint állítja ki;
b) nyilvántartást vezet a kiállított igazolványokról;
c) az igazolványt bevonja, ha az igazolvány érvénytelenné vált, tulajdonosának
Polgármesteri Hivatalnál fennálló jogviszonya megszűnt, valamely bejegyzés
olvashatatlanná vált, az adatokban változás történt vagy az igazolvány
megrongálódott;
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d) kicseréli, illetve új igazolványt állít ki, ha valamely bejegyzés olvashatatlanná vált, az
adatokban változás történt, az igazolvány megrongálódott, vagy elveszett;
e) gondoskodik szükség szerint a bevont igazolvány megsemmisítéséről.
8. § (1) Az igazolvány tulajdonosa köteles az igazolványt hivatalos eljárása során magánál
tartani és jogosultságának, hivatalos minőségének igazolására felmutatni.
(2) Az igazolvány tulajdonosa az igazolványt köteles ép és tiszta állapotban megőrizni,
jogviszonyának megszűnése esetén az igazolványt a vezető gondnok részére leadni.
(3) Ha az igazolvány elveszett, megrongálódott, megsemmisült, abban valamely bejegyzés
olvashatatlanná vált vagy az adatokban változás történt, az igazolvány tulajdonosa köteles azt
az igazolvány kiállítójának bejelenteni.
9. § Ez az utasítás 2016. május 18. napján lép hatályba.
10. § A Polgármesteri Hivatalnál jelen utasítás hatályba lépését megelőzően kiállított
igazolványok 2016. május 18. napjáig érvényesek. Az érvénytelenné vált igazolványokat be kell
vonni.
Szekszárd, 2016. május 9.

Ács Rezső
polgármester

dr. Varga Katalin
jegyző
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1. melléklet a 3/2016.(V.9.) polgármesteri és jegyzői együttes utasításhoz

SZEKSZÁRD MJV POLGÁRMESTERI HIVATALA

IGAZOLVÁNY

Sorszám:

Név:
Szervezeti egység:
Besorolás:
Érvényes:
Kelt:
.…………………… PH …………………..
(név)
(név)
(beosztás)
jegyző
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