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A napirendet nyilvanos iilesen kell targyalni, a hatarozat elfogadasahoz minositett tobbseg 
szukseges.

Elokeszito szervezeti egyseg: 
Keszitette: PIKO ANDRAS polgarmester, dr. sajtos csilla jegyzo 
PENZUGYI FEDEZETET IGENYEL/NEM IGENYEL, IGAZOLAS: Mp. 0—

Jogi kontroll: J 3^5^

Beterjesztesre alkalmas, 
Torvenyessegi Ellenorzes: .

StrTsaitos csilla 
^GYZO

Koltsegvetesi es Penziigyi Bizottsag velemenyezi X

Kulturalis, Civil, Oktatasi, Nemzetisegi, Sport es Eselyegyenldsegi
Bizottsag velemenyezi

Szocialis, Egeszsegiigyi es Lakasugyi Bizottsag velemenyezi

Tulajdonosi, Vagyongazdalkodasi es Kozterulet-hasznositasi X
Bizottsag velemenyezi

Varosuzemeltetesi Bizottsag velemenyezi X

Keruletfejlesztesi, Kornyezet- es Klimavedelmi Bizottsag X
velemenyezi

Hatarozati javaslat a bizottsag szamara: A Koltsegvetesi es Penziigyi Bizottsag es a Tulajdonosi, 
Vagyongazdalkodasi es Kozterulet-hasznositasi Bizottsag javasolja a Kepviseld-testuletnek az 
eloterjesztes megtargyalasat, a hatarozati javaslat elfogadasat.
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Tisztelt Kepviselo-testiilet!

I. Tenyallas es a dontes tartalmanak reszletes ismertetese

A Polgarmesteri Hivatal belso szervezeti tagozddasa

Az onkormanyzati valasztasokat kovetoen az uj kepviselo-testiilet 2 alkalommal vizsgalta feliil a 
Polgarmesteri Hivatal belo szervezeti tagozodasat. A mukodes, valamint a 2021. julius 12-en 
kinevezett jegyzd tapasztalatai alapjan a hivatal belso szervezeti tagozodasanak modositasara a 
kovetkezok szerint teszek javaslatot.

A belso szervezeti tagozodast a hatarozati javaslat melleklete tartalmazza, amely szerint:

Kiemelten fontos feladat az ugyfelek magas szintu, iigyfelbarat, a XXI. szazadnak megfelelo 
szintii kiszolgalasa, amelynek erdekeben onallo Ugyfelszolgalati es Ugyviteli Ugyosztalyt, ezen 
beliil - a szakmailag kapcsolodo Ugyviteli Iroda mellett iigyfelszolgalatot hozunk letre.

A Jogi es Szervezesi Irodat - osszekapcsolodo feladatellatasuk miatt - onallo iigyosztalykent 
mukodtetjuk Jogi es Szervezesi Ugyosztaly megnevezessel.
A hivatal strategiailag fontos szakmai teriiletei - szemelyiigy es informatika - a jegyzo kozvetlen 
iranyitasaval latjak el feladataikat a modositast kovetoen.

Az uj szervezeti felepites szerint a jegyzd munkajat szakmai referensek segitik, akik a kiemelt 
projektekhez kapcsolodo eldkeszito, koordinalo, operativ feladatokat latjak el a mddositassal 
letrehozando Jegyzoi Referaturan.

Gazdalkodasi Ugyosztaly atalakftasa:
A Gazdalkodasi Ugyosztalyon jelenleg ket iroda mukodik: a Keruletgazdalkodasi Iroda 
es a Kozbeszerzesi es Palyazatkezelesi Iroda. A modositas eredmenyekent az alabbi 
valtozas tortenik:
a Gazdalkodasi Ugyosztaly neve Keruletgazdalkodasi Ugyosztalyra valtozik;
az iigyosztalyon harom irodat alakitunk ki, melyek: a Vagyongazdalkodasi Iroda, a 
Keruletuzemeltetesi es Zold Iroda, es a Beruhazasi, Kozbeszerzesi es Palyazati Iroda.

Az ugyosztaly atalakitasaban az onkormanyzat harom kiemelt jelentosegu celja jelenik 
meg: a vagyongazdalkodas, a klimavedelem es az intezmenyek infrastrukturalis 
fejlesztese. A hivatalon beliil ki kell epiteni a vagyongazdalkodassal kapcsolatos 
feladatok tervezeset es folyamatos nyomon koveteset. A Vagyongazdalkodasi Iroda 
kiemelt feladata vagyongazdalkodassal kapcsolatos strategiai, rendszerszintii feladatok 
ellatasa. Igy tobbek kozott vagyongazdalkodasi terv elkeszitese es feliilvizsgalata, a 
lakasgazdalkodasi es helyiseggazdalkodasi tervek elkeszitesenek, a lakas es epiilet 
felujitasok tervezesenek koordinalasa. A vagyongazdalkodasi feladatokon beliil fontos 
szerepe lesz a lakasgazdalkodassal kapcsolatos koncepcionalis feladatoknak, amelynek 
ellatasara a Vagyongazdalkodasi Irodan beliil lakasgazdalkodasi csoportot hozunk letre. 
A Keruletiizemeltetesi es Zold Iroda a hagyomanyos varosuzemeltetesi feladatokon tul a 
klimavedelmi intezkedesi terv megvalositasaval foglalkozik. A Beruhazasi, 
Kozbeszerzesi es Palyazati Iroda uj feladata az intezmenyi beruhazasok, felujitasok 
elokeszitese es a megvalositas nyomon kovetese.

Belso Ellatasi Iroda Koltsegvetesi es Penziigyi Ugyosztaly szervezetebe tbrtend beepitese a 
hatekony es szakszerii, a gazdalkodashoz es penziigyi folyamatokhoz szakmailag szorosan 
kapcsolodo feladatellatast teszi lehetove.
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II. A beterjesztes indoka

Magyarorszag helyi bnkormanyzatairol szolo 2011. evi CLXXXIX. torveny (tovabbiakban: 
Motv) 67. § (1) bekezdes d) pontja alapjan a polgarmester a jegyzd javaslatara eloterjesztest 
nyujt be a kepviseld-testuletnek a hivatal belso szervezeti tagozodasanak, letszamanak, 
munkarendjenek, valamint ugyfelfogadasi rendjenek meghatarozasara.
Az eloterjesztes targyaban a dontes az Motv. 42. § 7. pontja alapjan a kepviselo-testulet at nem 
ruhazhatd hataskorebe tartozik.
III. Dontes celja es penzugyi hatasa

A dontes celja a Polgarmesteri Hivatal belso szervezeti strukturajanak a felulvizsgalata, 
mddositasa a hatekony es szabalyszeru mukodes biztositasa erdekeben. A szervezeti felepitest 
erinto modositas szervezetfejlesztessel es atszervezessel jar, amelyhez kapcsolodo donteseket az 
onkormanyzat 2022. evi koltsegvetesenek elfogadasaval egyidejuleg hozza meg a kepviselo- 
testulet.

IV. Jogszabalyi kornyezet

A Kepviselo-testulet hataskore az allamhaztartasrol szolo 2011. evi CXCV. torveny 8. § (1) 
bekezdes b) pontjan, a 9. § b) pontjan, valamint az Motv. 67. § (1) bekezdes d) pontjan alapul. 
Az Motv. 50. §-a alapjan az Motv. 42. § 7. pontjaban meghatarozott intezmeny alapitasahoz, 
dtszervezesehez, megsziintetesehez minbsitett tobbseg szukseges.
Fentiek alapjan kerem az alabbi hatarozati javaslat elfogadasat.

Melleklet: a Polgarmesteri Hivatal belso szervezeti tagozddasara vonatkozd abra
HATAROZATI JAVASLAT

Budapest Jozsefvarosi Onkormanyzat Kepviselo-testiiletenek

..../2022. (....) szamii hatarozata

a Polgarmesteri Hivatal belso szervezeti tagozodasanak modositasarol

Budapest Jozsefvarosi Onkormanyzat Kepviselo-testiilete ugy dont, hogy
1) a Polgarmesteri Hivatal belso szervezeti tagozodasat az eloterjesztes 

mellekleteben foglaltak szerint 2022. februar 1-i hatallyal modositja.

2) a koltsegvetesi rendelet elfogadasaig terjedd iddszakban a szervezet atalakitasahoz 
kapcsolodo feladatok a 2022. evi atmeneti gazdalkodasrdl szolo 38/2021. (XII. 16.) 
onkormanyzati rendelet alapjan teljesithetbek.

Felelos: polgarmester, jegyzo
Hataridd: 2021. februar 1.
A dontes vegrehajtasat vegzd szervezeti egyseg: Jogi Iroda

Budapest, 2022. januar 11.

Piko Andras 
polgarmester

Torvenyessegi ellenbrzes:
jtos Csilla 
egyzb
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