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JEGYZŐ 

Költségvetési és Pénzügyi Bizottság véleményezi 

Kulturális, Civil, Oktatási, Nemzetiségi, 
Bizottság véleményezi 

Szociális, Egészségügyi és Lakásügyi Bizottság 

Tulajdonosi, Vagyongazdálkodási 
Bizottság véleményezi 

Városüzemeltetési Bizottság véleményezi 

Kerületfejlesztési, Környezet- és 
véleményezi 

Határozati javaslat a bizottság számára. 

X 

Sport  és Esélyegyenlőségi 

véleményezi 

és Közterület-hasznosítási X 

Klímavédelmi Bizottság 

A  Költségvetési és Pénzügyi Bizottság és a Tulajdonosi, 
Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek az Vagyongazdálkodási és Közterület-hasznosítási 

előterjesztés megtárgyalását. 

20 . 

Tisztelt Képviselő-testület! 

Tényállás és a döntés tartalmának részletes ismertetése 

A  Polgármesteri Hivatal belső szervezeti tagozódása 

Az önkormányzati választásokat követően az új képviselő-testület felülvizsgálta a Képviselő-
testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló önkormányzati rendeletet  es  a 
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42/2019.  (XI.28.) önkormányzati rendeletével módosította azt. Az új önkormányzati 
struktúrának, valamint a polgármester és a képviselő-testület által meghatározott irányoknak 
megfelelően felülvizsgálatra került a Polgármesteri Hivatal Szervezeti  es  Működési Szabályzata 
is.  A  Képviselő-testület  204/2013. (V.22)  számú határozatával fogadta el a Polgármesteri 
Hivatal Szervezeti  es  Működési Szabályzatát (a továbbiakban: hivatali SZMSZ), valamint annak 
mellékleteit és ftiggelékeit, amely többször módosításra került a hatékonyabb irányítás, 
ellenőrzés biztosítása, valamint a jogszabályi összhang megteremtése érdekében.  A  legutolsó 
módosítás  2020.  március 1-jével lépett hatályba, melyről a  49/2020. (11.27.)  számon döntött a 
Képviselő-testület. 

A  Polgármesteri Hivatal gazdasági szervezete az ellátandó feladatok alapján a Pénzügyi 
Ügyosztály, a Gazdálkodási Ügyosztály, valamint a Belső Ellátási Iroda.  A  gazdasági vezető 
2020.  március  1.  napjától a Költségvetési Ügyosztályba tagozódóan látta el feladatait, egyben 
vezette a Költségvetési Ügyosztályt.  A  jegyző javaslatára ennek módosítására a működési 
tapasztalatok, a gazdasági szervezet és gazdasági vezető szerepkörének Aht. szerinti 
érvényesülése miatt van szükség.  A  költségvetési szerv gazdálkodásával kapcsolatos döntéseket 
természetesen továbbra is a költségvetési szerv vezetője hozza meg (a kötelezettségvállalásra is ő 
jogosult), teljes mértékben felelősséget vállalva a költségvetési szerv gazdálkodásáért.  A 
gazdasági szervezetet feladatellátását a gazdasági vezető vezeti és ellenőrzi.  A  gazdasági 
szervezet vezetőjének a jogszabályokban meghatározott végzettséggel kell rendelkeznie, továbbá 
a belső kontrollok szempontjából az egyik fontos feladata a pénzügyi ellenjegyző  es  az 
érvényesítő kijelölése is. 

A  2019-es évi zárszámadási beszámolót a Képviselő-testület  2020.  június 25-én fogadta el. Az 
előterjesztés mellékletében szereplő beszámolóban jelzett mérlegfőösszegi hiba miatt a jegyző a 
hiba keletkezése körülményeinek feltárására belső ellenőrzést rendelt el,  bogy  intézkedést hozzon 
a megfelelő kontrollok kialakítása és működtetése érdekében, amely már  2020.  évben biztosítja 
az éves beszámolók jogszabálynak megfelelő elkészítését. 

18/34-10/2020.  ügyiratszámú, „Az Önkormányzat  2019.  évi beszámolójában fennálló eltérések 
vizsgálata" tárgyban készített belső ellenőrzési jelentés  1.  sz. javaslata szerint: Célszerű 
felülvizsgálni a gazdasági szervezet szervezeti kialakítását és a gazdasági vezető hatáskörét. 

A  Polgármesteri Hivatal engedélyezett létszáma a szervezeti struktúra jelen módosításának 
hatására nem változik. 

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 ügyfélfogadási rendjének meghatározására. 

Az önkormányzati és Polgármesteri Hivatal, mint költségvetési szerv gazdálkodási feladatait 
ellátó szervezeti egységének a jogszabályi előírásoknak megfelelő kialakítása, és 
jogszabálykövető működése kiemelt fontosságú a közpénzek átláthatósága és ellenőrizhetősége 
szempontjából. 

Az előterjesztés tárgyában a rendeletalkotás és a döntés a Képviselő-testület át nem ruházható 
hatáskörébe tartozik. 

III. Döntés célja és pénzügyi hatása 

A  döntés célja az Önkormányzat, és ezzel együtt a Polgármesteri Hivatal szervezeti 
struktúrájának a felülvizsgálata, módosítása a hatékony és szabályszerű működés biztosítása 
érdekében. Fenti, kizárólag a szervezeti felépítést érintő módosítás a személyügyi előirányzatot 



2020.  évre nem érinti, a vezetők száma és a Hivatal engedélyezett létszáma a módosítást 
követően változatlan marad. 

IV. Jogszabályi környezet 

A  Képviselő-testület hatásköre az államháztartásról szóló  2011.  évi CXCV. törvény  9.  §  b)  és az 
Mötv.  67.  §  (1)  bekezdés  d)  pontján, valamint az államháztartásról szóló  2011.  évi CXCV. 
törvény  8.  §  (1)  bekezdés  b)  pontján alapul. Az Mötv.  50.  §-a alapján a rendeletalkotáshoz, a 
képviselő-testület szervezetének kialakításához és működésének meghatározásához minősített 
szavazattöbbség szükséges. 
Fentiek alapján kérem a mellékelt rendelet és az alábbi határozati javaslat elfogadását. 

Mellékletek: 

1.sz. melléklet: Rendelet-tervezet 

2. sz. melléklet: Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának  2.  sz. melléklete 

Rendeletalkotási javaslat! 

Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete megalkotja a 
Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló  36/2014.  (XI.06.) 
önkormányzati rendelet módosítását. 

HATÁROZATI JAVASLAT 

Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete a Polgármesteri Hivatal belső szervezeti 
tagozódásának módosításával kapcsolatos döntések meghozataláról szóló előterjesztést 
megtárgyalta.  A  Képviselő-testület úgy dönt, hogy 

a Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítását a határozat  2.  sz. 
mellékletében - Polgármesteri Hivatal belső szervezeti tagozódása - foglaltak szerint a szervezeti 
struktúrát elfogadja,  2020.  október  1.  napjától hatályba lépteti, és felkéri a polgármestert és a 
jegyzőt annak végrehajtására. 

Felelős: polgármester és jegyző. 

Határidő: a határozat elfogadásától számított  5  munkanapon belül. 

A  döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Jegyzői Kabinet, Költségvetési Ügyosztály 

Budapest, 2020.  szeptember  18. 

Pikó András 
polgármester 

Tö yességi ellenőrzés: 

Czukkemé dr. Pintér Erzsébet 
jegyző 





A  Polgármesteri Hivatal belső szervezeti tagozódásának módosításával kapcsolatos döntések 
meghozataláról szóló Előterjesztés  1.  sz. melléklete 

A  kihirdetés módja: kifüggesztés 
A  kihirdetés napja:  

Czukkerné dr.  Pinter  Erzsébet 
jegyző 

Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének 

.../2020.  ( ) önkormányzati rendelete 

a Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló  36/2014. 
• (XI.06.) önkormányzati rendelet módosításáról 

Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete az 
Alaptörvény  32.  cikk  (2)  bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény  32.  cikk 
(1)  bekezdés  d)  pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 

1. §  Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének a 
Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló  36/2014.  (XI.06.) 
önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet)  1.  §  (7)  bekezdése helyébe a következő 
rendelkezés lép: 

„(7) A  Képviselő-testület szerveinek szervezeti ábráját e rendelet  1.  sz. melléklete 
tartalmazza." 

2. § Az  1.  sz. melléklete helyébe e rendelet  1.  sz. melléklete lép. 

3. § E rendelet  2020.  október 1-jén lép hatályba. 

Budapest, 2020.  szeptember  24. 

Pikó András Czukkerné dr. Pintér Erzsébet 
polgármester jegyző 



A  Polgármesteri Hivatal belső szervezeti tagozódásának módosításával kapcsolatos döntések 

meghozataláról szóló Előterjesztés  1.  sz. melléklete 

INDOKOLÁS 

Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének 

a Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló  36/2014. 

(XL06.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló  .../2020.  ( ) önkormányzati 

rendeletéhez 

ÁLTALÁNOS INDOKOLÁS 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló  2011.  évi CLXOEOCIX. törvény (a továbbiakban: 

Mötv.)  42.  §  2.  pontja értelmében a képviselő-testület hatásköréből nem ruházható át a 

szervezetének kialakítása és működésének meghatározása. 

RÉSZLETES INDOKOLÁS 

1. §-hoz 

A  rendelkezés a Képviselő-testület szerveinek szervezeti ábráját határozza meg. 

2.  §-hoz 

Az  1.  sz. melléklet cseréjével a Rendelet tartalmához illeszkedő  1.  sz. melléklet kerül 

meghatározásra. 

3. §-hoz 

Hatályba léptető rendelkezést tartalmaz. 



A  Polgármesteri Hivatal belső szervezeti tagozódásának módosításával kapcsolatos döntések 
meghozataláról szóló Előterjesztés I. sz. melléklete 

Budapest  Főváros VIII. kerület 
Önkormányzat Képviselő-testületének 

Képviselő-testület és Szervei 
Működési Szabályzatáról 

(XI.06.) önkormányzati 

Szervezeti 
szóló  36/2014. 

Józsefvárosi 
a 
és 

Budapest  Főváros VIII. kerület 
Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-
testületének  .../2020.  (....) önkormányzati 
rendelete a Képviselő-testület és Szervei 
Szervezeti és Működési Szabályzatáról 
szóló  36/2014.  (XI.06.) önkormányzati 
rendelet módosításáról 

rendelet 

1.  §  (7) A  Polgármesteri Hivatal — mint a 
Képviselő-testület szerve - belső szervezeti 
tagozódását, munkarendjét, valamint az 
ügyfélfogadás rendjét e rendelet  1.  melléklete 
tartalmazza. 

1.§  A  Rendelet  1.  § 
következő rendelkezés 

,OE(7) A Képviselő-testület 
szervezeti ábráját e rendelet 
tartalmazza." 

 

(7)  bekezdése helyébe a 
lép: 

szerveinek 
1.  sz. melléklete 

 

2. § Az  1.  sz. melléklete helyébe e rendelet 
1.  sz. melléklete lép. 

1.  sz. melléklet 
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A  Polgármesteri Hivatal belső szervezeti tagozódásának módosításával kapcsolatos döntések 

meghozataláról szóló Előterjesztés  1.  sz. melléklete 

HATÁSVIZSGÁLATI LAP 

Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének 

a Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló  36/2014.  (XI.06.) 

önkormányzati rendelet módosításáról szóló  ...../2020.  ( ) önkormányzati rendeletéhez 

1.Társadalmi hatások 
A  rendeletmódosításnak társadalmi hatása nincsen. 

2. Gazdasági, költségvetési hatások 
A  rendeletmódosításnak gazdasági és költségvetési hatása nincsen. 

3. Környezeti és egészségügyi következmények 
A  rendeletmódosításnak környezeti és egészségügyi következményei nincsenek. 

4. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások 
A  rendelet megalkotásával az adminisztrációs terhek csökkenése várható. 

5. A  jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható 

következményei 
Az Mötv.  41.  §  (2)  bekezdésével való összhang megteremtése érdekében indokolt. 

6. A  jogszabály alkahnazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi 

feltételek 
A  jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi feltételek nem változnak. 



Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének 
.../2020.  (  önkormányzati rendelet L sz. melléklete 

Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének szervei: 

KÉPVISELŐ -TESTÜLET 

Költségvetési 
Polgármester és Pénzügyi 

Bizottság 

Kulturális, 
Civil, Oktatási, 
Nemzetiségi, 

Sport  is 
Esélyegyenlösigi 

Bizottság 

Szociális, 
Egészségügy 

i  es 
Lakásügyi 
Bizottság 

Tulajdonosi, 
Vagyongazdálkodási 

is Közterület-

 

hasznosítási 
Bizottság 

Városüzemeltetési 
Bizottság 

Kerületfejlesztési, 
Környezet- is 
Klímavédelmi 

Bizottság 

Jegyző 

Polgármesteri 
Hivatal 





Jebel  Kabinet 
Jogi  Iroda 

$zenesigyi 'trod° 

úgyoúdi Iroda 
Bett'  Ellátási Iroda 

&maid bet 

Ftlépítész 

Viroséplthzed Iroda 

Polgärmesteil Kabinet 
0.1  Poemesteri Ifatánaassió  

Közösségi  Need'  Iroda 

Beb6 Ellenóssi Iroda 

     

Ibunionzoiginatisi 
ügyosztily 

Családtámogatási Iroda 

Hanninkapcsolati Iroda 

 

Hatósági ÜgyoSzbily 

Igazgatási Iroda 

Anyakönyvi Iroda 

 

attergiet-fdligyeleli  Beret* 

KöSi Rendész Szolgaat 

Rendészed Szolgälat 

Tevel6 Szolgákat 

úgyfeldolgozá  Crean 

örszolgidat 

    

A  Polgármesteri Hivatal belső szervezeti tagozódásának módosításával kapcsolatos döntések meghozatalától szóló Előterjesztés  2.  sz. 
melléklete 

Polgármesteri Hivatal SZMSZ-ének  2.  sz. melléklete 
A  POLGÁRMESTERI HIVATAL BELSŐ SZERVEZETI TAGOZÓDÁSA 

I 

Gazdasági Szervezet 
Gazdasági Vezető 

111  

Költsárvetési á 
ültrólnib 

Költségverietheda 
Pénzügyt és Szeinsviteli 

Adaügyi ',Oda 

Gazdálkodási 
Carted* 

Ktröletgazdalkodási Iroda 
neesterzési és 

Pd4étakeel6 Iroda 



A  Polgármesteri Hivatal  heist,'  szervezeti tagozódásának módosításával kapcsolatos döntések meghozataláról szóló Előterjesztés  2.  sz. 
melléklete 
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