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A  döntésre az SZMSZ szerint hatáskörrel rendelkezik: Képviselő-testület 

Az SZMSZ szerint véleményezi: - 

Tisztelt Képviselő-testület! 

I. Tényillás és a döntés tartalmának részletes ismertetése 

A  Polgármesteri Hivatal belső szervezeti tagozódásának, létszámának, munkarendjének, valamint 
ügyfélfogadási rendjének meghatározására vonatkozó alapvető szabályokat, a Képviselő-testület elé a 
Mötv.  67.  §  (1)  bekezdés  d)  pontja szerint a Jegyző javaslatára a Polgármester terjeszti elő elfogadásra. 

A  Polgármesteri Hivatalban  2020  novemberében a hatékonyabb feladatellátás érdekében javaslatomra 
betöltésre került a második aljegyzői pozíció. Ezzel párhuzamosan a Jegyző azzal a javaslattal élt, 
hogy a Jegyzői Kabinet alá besorolt Jogi Iroda kerüljön a Kabinetből kiemelésre és önálló irodaként 
közvetlenül a Jegyző alá besorolva folytassa tovább a működését, vezetését a jövőben a Jegyző által 
kijelölt aljegyző látná el. 

A  Jegyző javaslatával egyetértve javaslom, hogy a Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának  2. 
számú melléklete az előterjesztés mellékleteként csatolt szervezeti ábra szerint módosuljon. 

II. A  beterjesztés indoka 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló  2011.  évi CLXXXI.X. törvény (továbbiakban: Mötv)  67. 
§  (1)  bekezdés  d)  pontja alapján a polgármester a jegyző javaslatára előterjesztést nyújt be a képviselő-
testületnek a hivatal belső szervezeti tagozódásának, létszámának, munkarendjének, valamint ügy-
felfogadási rendjének meghatározására. 

Az előterjesztés tárgyában, azaz a Polgármesteri Hivatal belső szervezeti tagozódásának módosítása 
érdekében döntés meghozatala szükséges. 
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III. A  döntés célja, pénzügyi hatása 

A  döntés célja a Polgármesteri Hivatalban a jogi jellegű feladatok, kiemelten az előterjesztések jogi 
kontrolljának magas színvonalú ellátása, valamint ekörben az egyes szervezeti egységek közötti 
hatékonyabb együttműködés kialakítása. 

A  döntésnek pénzügyi hatása nincs, további kapacitások bevonására nem kerül sor. 

IV. Jogszabályi környezet 

A  Polgármesteri Hivatal szervezetére és működésére vonatkozó alapvető szabályokat, a Polgármesteri 
Hivatal feladatai ellátásának belső rendjét  es  módját a Képviselő-testület elé a Mötv.  67.  §  (1) 
bekezdés  d)  pontja szerint a Jegyző javaslatára a Polgármester terjeszti elő elfogadásra: 

A  veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló  27/2021.  (I. 
29.)  Korm. rendelet  1.  §-a értelmében a Kormány az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges 
megbetegedést okozó SARS-CoV-2 koronavírus világjárvány következményeinek elhárítása, a 
magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében Magyarország egész területére 
veszélyhelyzetet hirdetett ki. 

A  katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló  2011.  évi 
CXXVIII. törvény  46.  §  (4)  bekezdésének felhatalmazása alapján veszélyhelyzetben a települési 
önkormányzat képviselő-testületének feladat- és hatáskörét a polgármester gyakorolja, így a döntés 
meghozatalára a polgármester jogosult. 

Fentiekre tekintettel javaslom az alábbi határozat' javaslat elfogadását. 

Melléklet: Polgármesteri Hivatal SZMSZ  2.  számú melléklete módosításának tervezete 

Határozati javaslat 

Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefváros Képviselő-testületének 

..../2021. (11.25.)  számú határozata 

a Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának módosításárról 

A  képviselő-testület 

1. elfogadja a Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata  2  számú mellékletének 
módosítását  2021.  március 1-jei hatályba lépéssel az előterjesztés mellékletében foglaltak szerint; 

2. felkéri a jegyzőt, hogy gondoskodjon a szabályozás módosításáról, egységes szerkezetbe 
foglalásáról, és tartalmának megismertetéséről. 

Határidő:  2021.  március  1.  • 

Felelős: Jegyző 

A  döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Jegyzői Kabinet 
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A  Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának módosításárról szóló előterjesztés melléklete: Polgármesteri Hivatal SZMSZ-ének  2.  sz. melléklete 

A  POLGÁRMESTERI HIVATAL BELSŐ  SZERVEZETI TAGOZÓDÁSA 
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