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Kerületfejlesztési, Környezet- és Klíma^édelmi Bizottság
Költségvetési és Pénzügyi Bizottság 1
Kulturális, Civil, Oktatási, Nemzetiségi, Sport és Esélyegyenlőségi Bizottság
Szociális, Egészségügyi és Lakásügyi Bizottság 
Tulajdonosi, Vagyongazdálkodási és Közterület-hasznosítási Bizottság 
Városüzemeltetési Bizottság

Határozati javaslat a bizottság számára: -.

Tisztelt Képviselő-testület!

I. Tényállás és a döntés tartalmának részletes ismertetése
A Képviselő-testület 191/2019. (XII. 19.) számú határozatának 1. pontjában jóváhagyta a Pol
gármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatát (a továbbiakban: SZMSZ) 2019. dec
ember 20-ai hatályba lépéssel.

A hatályos jogszabályi környezet alapján a polgármesteri hivatal szervezeti és működési sza
bályzatának az elfogadása a polgármester hatáskörébe tartozik, emiatt javasolt a hivatkozott kép
viselő-testületi határozat 1. pontjának a hatályon kívül helyezése. Ezzel egyidejűleg javasolt - a 
korábban a képviselő-testület által elfogadott SZMSZ-ben meghatározott - a polgármesteri hiva
tal munkarendjének, valamint ügyfélfogadási rendjének külön képviselő-testületi határozattal 
történő elfogadása. A munkarend, valamint az ügyfélfogadási rend módosítására nem tett javas
latot a jegyző, ezáltal azt a korábbiakban elfogadottak szerint javaslom meghatározni.
A Polgármesteri Hivatal munkarendjének, valamint ügyfélfogadási rendjének részletszabályait a 
jegyző és a polgármester utasításban határozza meg.
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II. A beterjesztés indoka
Javasolt, hogy a képviselő-testület jelen előterjesztésben javasolt döntését a május 26-i ülésén 
meghozza.

III. Döntés célja és pénzügyi hatása
A döntés célja a jogszabályoknak megfelelés, a Hivatal munkarendjének és ügyfélfogadási rend
jének képviselő-testületi határozattal történő meghatározása.
A döntés pénzügyi fedezetet nem igényel, pénzügyi hatása nincs.

IV. Jogszabályi környezet
A Hivatal állományában foglalkoztatottak munkarendjére vonatkozóan mind a munka törvény
könyvéről szóló 2012. évi I. törvény (továbbiakban: Mt.), mind a közszolgálati tisztviselőkről 
szóló 2011. évi CXCIX. törvény (továbbiakban: Kttv.) 89. § (1) bekezdése a teljes napi munka
időt napi nyolc órában határozza meg. A Kttv. ezen felül meghatározza a heti negyven órás 
munkaidőhöz tartozó általános munkarendet úgy, hogy az hétfőtől csütörtökig 8.00-16.30 óráig, 
pénteken 8.00-14.00 óráig tart. A Kttv. 232. § (1) bekezdése lehetőséget ad a képviselő
testületnek arra, hogy a heti munkaidő figyelembevételével a napi munkaidő beosztását az álta
lános munkarendtől eltérően is megállapítsa.

A képviselő-testület hatásköre a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLX- 
XXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 67. § (1) bekezdés d) pontján alapul. Az előterjesztés 
tárgyában a döntés az Mötv. 42. § 7. pontja alapján a képviselő-testület át nem ruházható hatás
körébe tartozik. A döntés elfogadásához az Mötv. 50. §-a alapján minősített többség szükséges.

Az Mötv 67. § (1) bekezdés a) és d) pontja szerint a polgármester
a) a képviselő-testület döntései szerint és saját hatáskörében irányítja a polgármesteri hivatalt, a 
közös önkormányzati hivatalt;
d) a jegyző javaslatára előterjesztést nyújt be a képviselő-testületnek a hivatal belső szervezeti 
tagozódásának, létszámának, munkarendjének, valamint ügyfélfogadási rendjének meghatározá
sára.

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 9. § b) pontja szerint „Ha 
törvény eltérően nem rendelkezik, a költségvetési szerv irányítása a következő hatáskörök 
gyakorlását j el enti :
b) a költségvetési szerv szervezeti és működési szabályzatának jóváhagyása.

Az Áht. 9/A. § (1) bekezdése szerint törvény vagy kormányrendelet eltérő rendelkezésének hiá
nyában az irányító szervnek címzett irányítási hatáskört az irányító szerv vezetője gyakorolja, aki 
az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 1. mel
léklet II. 1. a) pontja alapján a polgármester.

Az Áht. 10. § (5) bekezdése szerint a költségvetési szerv szervezetét, feladatai ellátásának részle
tes belső rendjét és módját szervezeti és működési szabályzat állapítja meg.

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 23. § (2) bekezdése szerint normatív határozatban 
szabályozhatja a helyi önkormányzat képviselö-testülete a saját és az általa irányított szervek tevé
kenységét és cselekvési programját, valamint az általa irányított szervek szervezetét és működését.
Valamint ugyanezen § (4) bekezdés j) pontja szerint normatív utasításban szabályozhatja a polgár
mester és a jegyző a vezetése, az irányítása vagy a felügyelete alá tartozó szervek szervezetét és 
működését, valamint tevékenységét.



Fentiek alapján kérem az alábbi határozati javaslat és normatív határozat elfogadását.

I. HATÁROZATI JAVASLAT
Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének

..../2022. (....) számú határozata
Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testület 191/2019. (XII. 19.) számú hatá

rozat 1. pontjának visszavonásáról

Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselö-testülete úgy dönt, hogy

visszavonja a képviselő-testület 191/2019. (XII. 19.) számú határozatának 1. pontját.

Felelős: polgármester
Határidő: 2022. május 26.
A döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Jogi és Szervezési Ügyosztály Jogi Iroda, 
Személyügyi Iroda

II. HATÁROZATI JAVASLAT
Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének 

..../2022. (....) számú határozata

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Polgármesteri Hivatal munkarendjének, va
lamint ügyfélfogadási rendjének meghatározásáról

Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselö-testülete a Magyarország helyi önkormányzata
iról szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 67. § (1) bekezdés d) pontjában foglalt jogkörében el
járva, figyelemmel a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 232. § (1) 
bekezdésére a Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Polgármesteri Hivatal munkarendjét 
és ügyfélfogadási rendjét 2022. május 27. napjával az alábbiak szerint határozza meg:

1) Általános munkarend: 
hétfő: 
kedd: 
szerda: 
csütörtök: 
péntek:

08.00-18.00 óráig,
08.00-16.00 óráig,
08.00-16.30 óráig,
08.00-16.00 óráig,
08.00-13.30 óráig.

2) Általánostól eltérő munkarend:
A Közterület-felügyeleti Ügyosztály társadalmi közszükségletet kielégítő szolgálattelje
sítési tevékenységére tekintettel, rendeltetése folytán munkaszüneti napon is működik. 
A munkaidő-beosztás - a szolgálat ellátási feladatok figyelembevételével - hivatali és 
folyamatos (megszakítás nélküli) munkarendben kerül meghatározásra.

3) A Polgármesteri Hivatal általános ügyfélfogadási rendje:
hétfő: 13.30-18.00 óráig,
szerda: 08.15-16.30 óráig,
péntek: 08.15-11.30 óráig.



A Hatósági Ügyosztály Anyakönyvi Iroda születés és haláleset bejelentése esetén az ál
talános ügyfélfogadási renden kívül is fogad ügyfeleket munkaidőben 8.15-11.00 óráig.

4) A TÁMPONT Információs Szolgálat ügyfélfogadási rendje:
hétfő: 08.15-18.00 óráig,
kedd: 08.15-16.00 óráig,
szerda: 08.15-16.30 óráig,
csütörtök: 08.15-16.00 óráig,
péntek: 08.15-13.30 óráig.

5) A Közterület-felügyeleti Ügyosztály ügyfélfogadási rendje: 
munkanapokon: 08.00-16.00 óráig

6) A Pénztár ügyfélfogadási rendje:
hétfő: 9.00-12.00 óráig,
szerda: 9.00-12.00 óráig,
péntek: 9.00-11.00 óráig.

Felelős: polgármester, jegyző 
Határidő: 2022. május 26.

A döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Jogi és Szervezési Ügyosztály Jogi Iroda, 
Személyügyi Iroda
A lakosság széles körét érintő döntések esetén az előterjesztés előkészítőjének javaslata a közzé
tétel módjára: a honlapon.

Budapest, 2022. május 17.

Pikó András 
polgármester


