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Tárgy: Javaslat a Polgármesteri Hivatal szervezeti felépítésének módosítására

A képviselő-testületi ülés időpontja: 2010. szeptember 22.
Előterjesztő: dr. Kocsis Máté polgármester
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 vezetőjének bevonásával átte-
kintésre került a jelenlegi hivatali szervezeti felépítés és a szervezeti egységek által ellátott 
feladatok és a döntési kompetenciák, valamint az operatívabb, erősebb vezetői szintű ellenőr-
zés és felügyelet kialakítása miatt szervezeti egységek összevonására és megszüntetésére te-
szek javaslatot. Jelenleg külön szervezeti egységként működik a Művelődési Ügyosztály és a 
Népjóléti  Ügyosztály,  a  Népjóléti  Ügyosztályhoz  az alábbi  szervezeti  egységek tartoznak: 
Szociális Iroda, Gyermekvédelmi Iroda, Egészségügyi Iroda. Jelenleg a Népjóléti Ügyosztály 
ügyosztályvezető nélkül működik.

Javasolom a Művelődési Ügyosztály és a Népjóléti Ügyosztály összevonását. Az összevonás 
következtében Humánszolgáltatási Ügyosztály jönne létre, mely ügyosztályon belül az alábbi 
szervezeti egységek működnének: 
1. Oktatási és Kulturális Iroda
- kulturális csoport

2. Szociális Iroda
- rendszeres támogatások csoport
- eseti támogatások csoport
- intézményműködtetési csoport

3. Gyermekvédelmi Iroda

4. Egészségügyi Iroda

Az összevonás nem jár álláshelyek megszüntetésével vagy létszámcsökkentéssel, azonban a 
javasolt szervezeti modell szerint a hivatal vezetője jobban látja és ellenőrizheti a szervezeti 
egységek munkáját, ez által jobban tudja érvényesíteni a vezetés klasszikus hármas követel-
ményét: feladatkiadást, ellenőrzést, beszámoltatást. 

Ezzel egyidejűleg javasolom a Jegyzői Titkárság referensi és controlling csoportjának meg-
szüntetését tekintettel arra, hogy ezen szervezeti egység feladatait jelenleg egy fő látja el, aki 
nyugdíjazás miatt felmentését kezdeményezte és október 1. napjától a munkavégzési kötele-
zettség alól mentesítve, felmentési idejét tölti. 
Ezen csoport tevékenységi körébe az alábbi feladatok tartoznak:
• pályázatfigyeléssel és pályázatírással kapcsolatos feladatok ellátása,



• a kisebbségi önkormányzatokkal kapcsolatos feladatok ellátása – átadott jegyzői hatáskör 
alapján.

A pályázatokkal kapcsolatos feladatokat a jövőben a Stratégiai Tanácsadó Iroda, a kisebbségi 
önkormányzatokkal kapcsolatos feladatokat a Szervezési és Üzemeltetési Ügyosztály látja el. 

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

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az alábbi határozati javaslat és rendelet elfogadására.

Határozati javaslat
elfogadásához minősített szótöbbség szükséges

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy

1. a Polgármesteri Hivatal szervezeti felépítését 2010. október 1. napjával az alábbiak szerint 
módosítja:

a) Humánszolgáltatási Ügyosztály elnevezés alatt összevonásra kerül a Művelődési Ügyosz-
tály és a Népjóléti Ügyosztály azzal, hogy a Humánszolgáltatási Ügyosztályon belül az alábbi 
szervezeti egységek működnek tovább:
aa) Oktatási és Kulturális Iroda, ezen belül kulturális csoport,
ab) Szociális Iroda, ezen belül rendszeres támogatások csoport, eseti támogatások csoport, 
      intézményműködtetési csoport,
ac) Gyermekvédelmi Iroda,
ad) Egészségügyi Iroda.

b) a Jegyzői Titkárság referensi és controlling csoportját megszünteti.

2. Felkéri a jegyzőt, hogy gondoskodjon a Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Sza-
bályzatának jelen határozatban foglaltaknak megfelelő módosításáról.

Felelős: polgármester
Határidő: 2010. október 01.

dr. Kocsis Máté
  polgármester

Törvényességi szempontból ellenőrizte:

Dr. Mészár Erika
a jegyzőt helyettesítő aljegyző



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.) ön-
kormányzati rendelet módosításáról

Budapest   Főváros  VIII.  kerület  Józsefvárosi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  az Alkot-
mány 44/A. § (2) bekezdésében és a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 
16. § (1) bekezdésében és a 18. § (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a Képviselő-
testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 19/2009. (V.06.) számú ön-
kormányzati rendelet (a továbbiakban: rendelet) módosításáról az alábbi rendeletet alkotja:

1.§

A rendelet 5 sz. melléklete (A hivatal belső szervezeti tagozódása, munkarendje, valamint ügyfélfo-
gadási rendje) helyébe jelen rendelet 1. sz. melléklete lép.

2.§

Jelen rendelet 2010. október 1-jén lép hatályba.

Budapest, 2010. szeptember …..

          dr. Mészár Erika dr. Kocsis Máté
a jegyzőt helyettesítő aljegyző                polgármester



1. sz. melléklet
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