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ELŐTERJESZTÉS
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Tárgy: Kistarcsai Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása
Érintett bizottságok: Humánpolitikai Bizottság,
Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság
Sport, Közlekedési és Közbiztonsági Bizottság
Tisztelt Képviselő-testület/Bizottság!
Kistarcsa Város Polgármestere- a veszélyhelyzet idején kapott felhatalmazás szerint89/2020. (III.23.) számú határozatával hagyta jóvá a Kistarcsai Polgármesteri Hivatal hatályos
Szervezeti és Működési Szabályzatát (továbbiakban „SZMSZ”).
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.)10. § (5) bekezdése
értelmében a költségvetési szerv szervezetét, feladatai ellátásának részletes belső rendjét és
módját szervezeti és működési szabályzat állapítja meg. A szervezeti egységekre vonatkozó
szabályokat a költségvetési szerv szervezeti és működési szabályzatában vagy a szervezeti
egységek ügyrendjében, a gazdálkodás részletes rendjét belső szabályzat(ok)ban kell
meghatározni. Az Áht. végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rend. 13.§ (1)
bekezdése nevesíti az SZMSZ-re vonatkozó főbb tartalmi előírásokat.
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX törvény 67.§ (1) bekezdés
d) pontja rendelkezik arról, hogy a polgármester a jegyző javaslatára előterjesztést nyújt be a
képviselő-testületnek a hivatal belső szervezeti tagozódásának meghatározására.
Tekintettel a 2019. októberében lezajlott, polgármester és helyi önkormányzati képviselő
választást követően a Polgármester személyében, majd a Jegyző személyében történt
változásra, indokolttá vált a hatályos hivatali szervezeti struktúra felülvizsgálata és a
megváltozott vezetési és irányítási elvárásokhoz jobban alkalmazkodó, hatékonyabb
feladatellátást biztosító hivatali szervezet felállítása. Az „újratervezett” hivatali szerveztet
érintően előterjesztésre kerülő változások az alábbiak:
A Hivatal teljes engedélyezett létszáma 1 fővel csökken (38 főben kerül meghatározásra), mely
státusz a városüzemeltetési irodáról kerül elvonásra. A hatékony szervezeti struktúra mellett a
költségek optimalizálására is figyelemmel kerül a létszámcsökkentés előterjesztésre, mely
létszám egyidejűleg ugyanúgy biztosítja a színvonalas feladatellátást és a távollevő
ügyintéző(k), vezető szükséges helyettesítését. A városüzemeltetési iroda létszáma a szervezeti
egységtől átszervezésre kerülő közterület felügyeleti feladatokkal és a feladatellátáshoz

szükséges 3 fő létszámmal tovább csökken. A jogtanácsosi feladatok az előterjesztés szerint
közvetlen jegyzői irányítással kerülnek ellátásra, nem pedig a városüzemeltetési irodába
tagozódva. A jelenleg „Szervezési Irodaként” működő szervezeti egység (új megnevezéssel)
feladatai kibővülnek a közterület felügyeleti feladatokkal, továbbá hangsúlyosabb szerepet kap
az irodánál a lakossági panaszok kezelésének ellátása, panaszkezeléssel kapcsolatos döntések
végrehajtásának ellenőrzése. A kibővülő feladatokkal létrejövő szervezeti egység
Polgármesteri Kabinet elnevezéssel működhet az SZMSZ jóváhagyását követően.
A jegyző általános helyettesítésére kinevezésre kerülő aljegyző a megváltozott struktúra szerint,
a pénzügyi irodavezetői feladatokat is ellátja.
Az igazgatási iroda jelenlegi feladataival és létszámmal működhet a továbbiakban, a javaslat
szerint az adóigazgatási feladatok „menedzsmentje” érdekében újra adócsoport vezető
munkakör kerül rögzítésre az SZMSZ-ben.
Az előbbiekben ismertetett érdemi struktúraváltáshoz kapcsolódóan pontosításra kerül a
helyettesítések rendje. Előzőeken túl az SZMSZ érdemi változtatást a jelenlegi működéshez
képest nem rögzít, néhány apróbb aktualizálást tartalmaz csupán (pl. bélyegzők használata,
kormányzati funkciórend pontosítása).
Az előterjesztett SZMSZ módosítás nem igényel a 2020.évi költségvetésből többletforrást, a
hivatali létszámcsökkentés költségcsökkentő hatása a 2021.évi költségvetésben mutatkozhat
meg.
A könnyebb áttekinthetőség érdekében a szabályzatot a hatályos szövegben átvezetett
változásokkal egységes szerkezetben javaslom elfogadni.
Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni, és a határozattervezetet jóváhagyni szíveskedjen!

Határozati javaslat
Kistarcsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a Kistarcsai
Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatát az előterjesztés melléklete
szerint.
Határidő:
Felelős:

azonnal
dr. Gotthard Gábor, jegyző
A határozat elfogadása egyszerű többséget igényel.

Kistarcsa, 2020. szeptember 17.
Juhász István
polgármester

