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Az előterjesztés előkészítője és leírója: dr. Bojsza Krisztina Jegyzői Titkárság
Az előterjesztést előzetesen Bizottság nem tárgyalta.
A határozat és a rendelet elfogadásához minősített szótöbbség szükséges
Az előterjesztés nyílt ülés keretében tárgyalandó
Melléklet: 1 db 

Tisztelt Képviselő-testület!

Az Ötv. 35. § (2) bekezdés c) pontja szerint a polgármester a jegyző javaslatára előterjesztést 
nyújt be a képviselő-testületnek a hivatal belső szervezeti tagozódásának, munkarendjének, 
valamint ügyfélfogadási rendjének meghatározására.

A jelenlegi hivatali szervezeti felépítés a jegyző központú szervezet kialakítását célozta meg 
az ügyosztály-iroda kettős szerkezet kialakításával. A hivatal vezetőjével ismételten felülvizs-
gálatra került a jelenlegi hivatali szervezeti felépítés és a szervezeti egységek által ellátott fel-
adatok és a döntési kompetenciák, valamint az operatívabb, erősebb vezetői szintű ellenőrzés 
és felügyelet kialakítása miatt szervezeti egységek összevonására és megszüntetésére teszek 
javaslatot. 

Javasolom új ügyosztályként létrehozni a Polgármesteri Kabinet elnevezésű szervezeti egysé-
get, mely jelenleg a Szervezési és Üzemeltetési Ügyosztályon belül működő polgármesteri tit-
kárság elnevezésű csoport feladatait látná el. 
A csoport látja el többek között a polgármester, alpolgármesterek, bizottsági elnökök titkársá-
gi feladatait, ezen tisztséget betöltők feladat- és hatáskörébe tartozó ügyekben az ügyintézési 
tevékenység koordinálását, lakossági kapcsolataiknak szervezését, protokoll feladatait. A Hi-
vatal hatályos szervezeti és működési szabályzata szerint az ügyosztályok célja a több össze-
függő terület  egységes kezelése,  tevékenységének összehangolása.  Az elmúlt  időszakban e 
csoport által végzett feladatok bővülése, az ellátott feladatok jellege és sokrétűsége miatt in-
dokolt a szervezeti egységet kiemelni a jelenlegi ügyosztályi irányítás alól egy új ügyosztályi 
szintű szervezeti egység kialakításával, mely megteremti:
• a feladat- és hatáskörök átláthatóságát, a felelősség szabályok betartását, ezzel biztosítva 

az ügyosztályvezetőn keresztül a hivatalvezetés számára az operatív ügyintézés folyama-
tának hatékony irányítását és ellenőrzését, 

• az ügyintézők számára az egyértelmű irányítás és feladatkör biztonságát, 
• és végül, de nem utolsó sorban, a tisztségviselőkkel kapcsolatba kerülő ügyfelek számára 

az elvárt nyomon követhető ügyintézés lebonyolítását.

Mindazonáltal, hogy a létrejövő szervezeti egység feladatköre nem pusztán a polgármesteri 
tevékenységhez, hanem az önkormányzati tisztségviselőkhöz is szervesen kapcsolódik, a Pol-
gármesteri Kabinet elnevezés az ügyfelek számára mintegy összefoglalja, így közérthetővé és 
könnyen felismerhetővé teszi a szervezeti egység tevékenységi körét. 
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Ezzel egy időben – fenti megfontolásból – az önkormányzati-hivatali kettős vezetés egyensú-
lyának szervezeti egység szintű megjelenítése érdekében javaslom a Jegyzői Titkárság elne-
vezésű ügyosztály nevének Jegyzői Kabinetre történő módosítását.

A Jegyzői Titkárságon belül a minőségirányítási vezetői munkakör külön feltüntetése a Hiva-
tal szervezeti felépítésen nem indokolt tekintettel arra, hogy jogszabály erre nézve nem állapít 
meg előírást  és a minőségirányítási  tevékenység ellátása egy teljes munkakört nem fed le, 
ezen feladatok ellátását a létrejövő Polgármesteri Kabinet egy köztisztviselője veszi át, mivel 
az eddigi minőségirányítási vezető 2010. november 01. napjától nyugdíjazás miatt felmentési 
idejét tölti.

További javaslat a Humánszolgáltatási Ügyosztályon belül az Egészségügyi Iroda mint önálló 
szervezeti egység megszüntetetése azzal, hogy a továbbiakban ezen iroda által ellátott felada-
tot  közvetlenül  a  Humánszolgáltatási  Ügyosztályvezetőhöz  tartozó  referens  látná  el.  Az 
Egészségügyi Iroda megszüntetésének indoka, hogy az elmúlt időszakban 1 főre csökkent az 
iroda létszáma és egy fővel a jövőben is ellátható ezen tevékenységi kör, mindezek alapján a 
továbbiakban nem indokolt az önálló szervezeti egység fenntartása.

A hivatalvezetés áttekintette a Gazdálkodási Ügyosztály működését is és a továbbiakban nem 
tartja indokoltnak az Ügyosztályon belül a két iroda fenntartását tekintettel arra, hogy a két 
iroda  feladatköre  szervesen kapcsolódik  egymáshoz,  valamint  a  szervezeti  egységek  tevé-
kenységének koordinálása és ellenőrzése egy személyes vezetéssel ellátható. Fentiek értelmé-
ben, a hivatali szervezeti felépítésbe korábbiakban beillesztett, operatív szempontból indoko-
latlan vezetői szintek csökkentése indokolt és költségmegtakarítási szempontokra is figyelem-
mel javasolom a Vagyonhasznosítási Iroda és a Beruházási, Vagyonkezelési Iroda megszünte-
tését.

A Pénzügyi Ügyosztályvezető javaslatára, mellyel a hivatal vezetője is egyetértett, kezdemé-
nyezem a Pénzügyi Ügyosztály költségvetési csoportjának elnevezését megváltoztatni pénz-
ügyi és költségvetési csoportra.

A fent javasolt szervezeti modell szerint a hivatal vezetője az eddigieknél még jobban látja és 
ellenőrizheti  a  szervezeti  egységek  munkáját,  ezáltal  jobban tudja  érvényesíteni  a  vezetés 
klasszikus hármas követelményét:  feladatkiadást,  ellenőrzést,  beszámoltatást.  A fent  vázolt 
szervezetátalakítás 2010. évet érintő fedezete a 2010. évi költségvetésben biztosított. 

A Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 19/2009. (V.06.) 
számú önkormányzati rendelet 54. § (3) bekezdés rendelkezései szerint a Hivatal ügyrendjét 
(Szervezeti és Működési Szabályzatát) a jegyző javaslatára a polgármester hagyja jóvá, így a 
képviselő-testület döntését követően a Szervezeti és Működési Szabályzatban a változások át-
vezetéséről a Hivatal gondoskodik. 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az alábbi határozati javaslat és rendelet elfogadására.
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Határozati javaslat
elfogadásához minősített szótöbbség szükséges

A képviselő-testület úgy dönt, hogy

1. a Polgármesteri Hivatal szervezeti felépítését 2010. december 1. napjával az alábbiak sze-
rint módosítja:

a) új ügyosztályt hoz létre Polgármesteri Kabinet elnevezéssel, ezzel egyidejűleg a Szer-
vezési és Üzemeltetési Ügyosztályon belül csoportként működő polgármesteri titkár-
ság elnevezésű szervezeti egységét megszünteti.

b) A Jegyzői Titkárság ügyosztály elnevezését Jegyzői Kabinet elnevezésre módosítja.
c) A Pénzügyi Ügyosztály költségvetési csoportjának elnevezését pénzügyi és költségve-

tési csoport elnevezésre módosítja.
d) A Humánszolgáltatási Ügyosztály Egészségügyi Iroda elnevezésű szervezeti egységét 

megszünteti.
e) A Gazdálkodási Ügyosztályon belül a Vagyonhasznosítási Irodát és a Beruházási, Va-

gyonkezelési Irodát megszünteti.
f) Hivatal szervezeti felépítéséből a minőségirányítási vezetői munkakör külön feltünte-

tését megszünteti.

2. Felkéri a jegyzőt helyettesítő aljegyzőt, hogy gondoskodjon a Hivatal Szervezeti és Műkö-
dési Szabályzatának jelen határozatban foglaltaknak megfelelő módosításáról.

Felelős: 1. pont esetében polgármester
2. pont esetében jegyzőt helyettesítő aljegyző

Határidő: 2010. december 01.

Budapest, 2010. november 09.

dr. Kocsis Máté
polgármester

Törvényességi szempontból ellenőrizte:

             dr. Mészár Erika
jegyzőt helyettesítő aljegyző
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Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének

…./2010. (…….) önkormányzati rendelete

 a Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 

19/2009. (V.06.) önkormányzati rendelete módosításáról

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkor-
mányzatokról  szóló 1990.  évi  LXV. törvény 18.  §  (1)  bekezdésében kapott  felhatalmazás 
alapján, az Alkotmány 44/A. § (1) bekezdés e) pontjában meghatározott feladatkörében eljár-
va a következőket rendeli el:

1.§ A Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 19/2009. 
(V.06.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklet lép.

2. § Ez a rendelet 2010. december 1-jén lép hatályba.

Budapest, 2010. november „…….”

dr. Mészár Erika dr. Kocsis Máté
  a jegyzőt helyettesítő aljegyző    polgármester
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1. sz. melléklet

JÓZSEFVÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA SZERVEZETI FELÉPÍTÉSE

Képviselő-testület Bizottságai

Polgármester Alpolgármester

Aljegyző

Belső Ellenőrzési Iroda

  Okmányiroda és
 Ügyfélszolgálati

Ügyosztály

jogi csoport

Polgári Védelem

Főépítészi Iroda

Alpolgármester

informatikai csoport

személyügyi csoport

adóügyi csoport

      számviteli csoport

Jegyző

Hatósági 
Ügyosztály

pénzügyi és költségve-
tési csoport

Humánszolgáltatási 
Ügyosztály

Stratégiai Tanácsadó Iroda

Pénzügyi
Ügyosztály

Oktatási és Kulturális Iroda
- kulturális csoport

Szociális Iroda

- rendszeres támogatások cs.
- eseti támogatások cs.
- intézményműködtetési cs.

Gyámhivatal

Szabálysértési
Iroda

Általános
Igazgatási Iroda

 Építésügyi Iroda

- corvin csoport

Gyermekvédelmi
Iroda

Szervezési és 
Üzemeltetési 

Ügyosztály

   szervezési csoport

üzemeltetési csoport

ügyviteli csoport

kézbesítő csoport

Gazdálkodási
Ügyosztály

Polgármesteri Kabinet

Jegyzői Kabinet
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