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Tisztelt Képviselő-testület/Bizottság! 
 
Szükséges a Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatát módosítani, mivel a 
Polgármesteri Hivatal tekintetében megszüntetésre kerül 4 státusz (1 db iktatói feladatokhoz 
kapcsolódó, 2 db adóügyi ügyéntézői és 1 db igazgatási ügyintézői), így a Szervezeti és 
Működési Szabályzatban a létszámadatokat aktualizálni szükséges.  
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 9. § b) pontja alapján a Polgármesteri 
Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának jóváhagyása a Képviselő-testület hatáskörébe 
tartozik.  
A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi 
CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében foglaltak alapján a koronavírus járvány miatti 
veszélyhelyzetre tekintettel a Képviselő-testület nevében a polgármester jogosult eljárni.  
 
A státusz megszüntetések érintik a Szervezeti és Működési Szabályzat függelékében szereplő 
munkaköri leírásokat és a helyettesítési rendet is, azonban a függelékek nem képezik a 
Szervezeti és a Működési Szabályzat részét, így azok a Szervezeti és a Működési Szabályzat 
módosítása nélkül aktualizálhatóak.  
 
 

Határozati javaslat I. 
 

Kistarcsa Város Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes 
törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott 
felhatalmazás alapján a Polgármesteri Hivatal 206/2020. (IX.30.) sz. határozattal elfogadott 
Szervezeti és Működési Szabályzatát (a továbbiakban: „Szabályzat”) az alábbiak szerint 
módosítja:  
 
A Szabályzat I./8.5. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
 

 



„A Polgármesteri Hivatal 8.3. pontban fogalt tevékenységének feltételeit a 2011. évi 
CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 106-118.§-aiban, az államháztartásról 
szóló törvényben, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 
kormányrendeletben megjelölt forrásokból teremti meg. A Polgármesteri Hivatal 
feladatai ellátásához hazai és európai uniós források igénybevételére is törekszik 
pályázatokon való részvétel útján.” 

 
A Szabályzat 9. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 
 

„A Polgármesteri Hivatal képviseletére a jegyző jogosult, távollétében az aljegyző, 
illetve a jegyző által írásban meghatalmazott köztisztviselő. A jegyző és az aljegyző 
együttes akadályoztatása esetén a Polgármesteri Hivatal képviseletére az igazgatási 
irodavezető jogosult. 

 
A jogi képviseletet a Polgármesteri Hivatal jogtanácsosa, illetve egyedi meghatalmazás 
alapján egyéni ügyvédek, vagy ügyvédi irodák látják el.”  

 
 
A Szabályzat II/3.1.1 pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 
 

„A Polgármesteri Hivatal engedélyezett létszámkerete: 
• Jegyző        1 fő 
• Aljegyző       1 fő 
• Jogtanácsos       1 fő 
• Polgármesteri Kabinet     10 fő 

• ebből Közterület-felügyelet    3 fő 
• Közterület-felügyelő    2 fő 
• Szervezési és közterületi ügykezelő  1 fő 

 
• Pénzügyi Iroda      6 fő 
• Városüzemeltetési Iroda     6 fő 
• Igazgatási Iroda      9 fő 

• ebből Adócsoport     3 fő 
  Engedélyezett létszám összesen:     34 fő  
 

A Polgármesteri Hivatal szervezeti ábráját az 1. számú melléklet tartalmazza.” 
 
 
A Szabályzat II/3.1.2 pontjában az  

„Igazgatási Irodai feladatok 
 

1 fő irodavezető 
2 fő ügyintéző 
3 fő anyakönyvvezető 
1 fő ügykezelő 

 

Adócsoport: 
1 fő csoportvezető – irodavezető helyettes 
4 fő ügyintéző” 

 



szövegrész helyébe az  
 

„Igazgatási Irodai feladatok 
 

1 fő irodavezető 
1 fő ügyintéző 
3 fő anyakönyvvezető 
1 fő ügykezelő 

 

Adócsoport: 
1 fő csoportvezető – irodavezető helyettes 
2 fő ügyintéző” 
 

szöveg lép.  
 
A Szabályzat II/3.1.2 pontjában a  
 

„Polgármesteri Kabinet feladatok 
 

1 fő Kabinet vezető 
3 fő szervezési ügykezelő 
3 fő szervezési ügyintéző 
1 fő kabineti referens 
2 fő közterület-felügyelő 
1 fő település-üzemeltetési ügykezelő” 

 
szövegrész helyébe a 
 

„Polgármesteri Kabinet feladatok 
 

1 fő Kabinet vezető 
2 fő szervezési ügykezelő 
3 fő szervezési ügyintéző 
1 fő kabineti referens 
2 fő közterület-felügyelő 
1 fő szervezési és közterületi ügykezelő” 
 

szöveg lép.  
 
A Szabályzat II/4.3. pontjában a „Szükség szerint, de legalább hetente egy alkalommal 
vezetői értekezletet tart” szövegrész helyébe a „Szükség szerint vezetői értekezletet tart” szöveg 
lép.  
 
Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Gotthard Gábor, jegyző 
 
 
 
 
 



Határozati javaslat II. 
 

Kistarcsa Város Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes 
törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott 
felhatalmazás alapján tudomásul veszi, hogy a Polgármesteri Hivatal 206/2020. (IX.30.) sz. 
határozattal elfogadott Szervezeti és Működési Szabályzatának 3. számú függeléke 
(munkaköri leírások) az előterjesztés 1. számú mellékletében szereplő tartalom, míg a 
Szervezeti és Működési Szabályzat 4. számú függeléke (helyettesítési rend) az előterjesztés 
2. számú mellékletében szereplő tartalom szerint módosul.  
 
Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Gotthard Gábor, jegyző 
 
 
Kistarcsa, 2021. február 18. 
 
 Juhász István 
 polgármester 
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