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TEGYZO
Váľosgazdálkodási és Pénzüryĺ Bĺzottság véIeményezi X
Humánszolgáltatásĺ Bizottság v é|emény ezi

Hatfu ozati j av as|at a bizottsźlg számát a:
A Városgazdálkodási és Pénzügyí BizoĹ1ság javasolja a Képviselő-testületnek az e|(ltel1es:ztés meg-
tźrwa|ásźt.

Tisztelt Képviselő.testület!

AzOtv.35. $ (2) c) pontja szeľint a polgáľmester a jegyző javas|atźra előterjesztést nyújt be a
képviselő-testĹiletnek a hivatal belső szervezeti tagozódásanak, munkarendjének, valamint tigy-
felfogadási rendjének meghatározźsźtta. Az SZMSZ 5. melléklete tarta|mazza a Po|gźtrmesteń
Hivatal szęrv ezeti felépítését.

A Képviselő-testiilet a27Il20I2. (VII.19.) szźmúhatźtrozatában döntött a Stratégiai Iroda elneve-
zésu szerłezeti egység megszĹintetéséľől, melynek feladatait az em|itett dtintés értelmében 20|2.
augusztus 01. napjától a Főépítészi Iľoda |átja e|. A jegyzo javasIatźtta a hivatal szervezeti felépí-
té sének módo sításáľ a az a|ábbi j avaslatot teszem.

A Stratégiai Irodától átvett feladatok miatt a jelenlegi elnevezés _ Főépítészikoda - nem fed
minden tevékenységet, amit a szetvezeti egység e||át, ezértjavaslom aFőépítészi Iľoda e|nevezé-
sének módosítását Vĺírosfejlesztési és Főépítészi lrođaľa, ezá|ta| egy olyan új, komplex szervezetl
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egység jöhetne létre, mely a vaľosfejlesztés lényeges szegmenseit fogja ĺissze, például a kül<inbö-

zó \éptéku vaĺosfejlesztési pľojektek lebonyoLitásźú,, településrendezési tervek készíttetését, építé-
szeti tervek véleményezését' éĺtékvédelmet.

Az eredményesebb munkamegosztas, továbbá az újonnan létrejött Varosfejlesztési és Főépíteszi
Iroda két, egymástóljól elhatarolható fe|adata _ fíiépitészi tevékenységről szóló koľmányrende-
letben szabáiyozott főépítészi tevékenység, illewe avfuosgazdálkodási, teleptilésfejlesztési prog-
ramokkal kapcsolatos feladatok - miatt javaslom az Irodán belül az alábbi csopoľtok kialakítását:

l. főépitészi csopoľt, amely a telepiilés építészeti kérđéseivel kapcsolatos feladatokkal (ér-

tékvédelern, főépítészi véleményezés, tervtanács, településrendezés) foglalkozik,

2. stratégiai csopoľt, amely a telepiilésfejlesztési, településpolitikai, vźlrosgazdálkodási pro-
j ektekkel/pľogramokkal kapcsolatos feladatokkal foglalkozik.

A szervezeti tagozódas vźůtozásapénzĹigyi feđezetet nem igényel. A Képviselő-testiilet hatásköľe
az otv.10. $ (1) bekezdés b) pontján alapul. Kérem ahatźľozati javaslat és a mellékelt rendelet
e1fogadását.

H,łľÁnoz.ł,TI JAVAsLAT

1. A Képviselő-testület úgy d<ĺnt, hogy A Polgáľmesteri Hivata| szervezeti felépítését20|2. ok-
tóber 0 1 . napj ával az alábbiak szeľint módosítj a:

a Főépítészi [roda elnevezését Vaľosfejlesztési és Főépítészi Iľoda elnevezesre váltońatja és a

Vĺáľosfejlesztési és Főépítészi Irodán belül létrehozza főépíteszi csopoľtot és a stľatégiai cso-
poľtot.

2. Felkéń a jegyzőt, hogy a határozat 1. pontja szerint a szfüséges munkáltatói intézkedéseket
tegye meg és gondoskodion a Hivata| Szervezeti és Működési' Szabá|yzatÁnak jelen határo-

zatban fo glaltaknak me gfelelő módo s ításaľól.

Felelős: l.pontesetében:polgármester
Z.pont esetében jegyző

Hataridő: 20|2. október 01.

A diintés végrehajtásátvégző szervezeti erység: Jegyzői Kabinet , //+1
Budapest, zl|z.szeptember 11. ť k/ ĺl L

DĚĘ{csis Máté
polgäľmesteľ

Tö'rvényességi ellenőrzés :

Rimán Edina
Jegyzo
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Budapest Főváľos VIII. keľület Józsefuáľosi Onkormányzat Képvĺselő-testületének

....ĺ20|2. (. .. . ..) tĺnkormányzati ľendelete

a Képviselő-testÍilet és Szeruei Szervezeti és MÍĺkiidési Szabályzatárő|szőlő

L9 12009. (v. 06.) iinkoľmányzatĺ rendelet módosításáľól

Budapest Főváros VIII. kerĹilet Józsefuarosi onkormźnyzat Képviselő-testiilete az Alaptorvény
32. cikk (2) bekezdésében meghatźrozott eredeti jogalkotói hatáskörében) az Alaptĺiľvény 32.

cikk (1) bekezdés d) pontjában meghatźrozott feladatkĺirében eljarva a következőket rendeli el:

t.$ A Képviselő.testület és Szervei Szewezęti és Mfüĺidési SzabályzatźľőI sző|ő l9l2009.
(V.06.) ĺinkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.

2. $ Ez a rendelet 20|2. október 01. napjrĺn lép hatályba és a hatálybalépését kcivető napon hatá-

Iyźfiveszti.

Budapest, 2012. szeptember ......

Riman Edina
jegyző

dr. Kocsis Máté
polgármester





árosfejlesztési és Főépítészi koda
fcíépítészi csoport
stratégiai csoport

l. melléklet

Szervezési és Ügyviteli hoda
szervezési csoport
üWiteli csoport




