
Szerencs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

KIVONAT
Szerencs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

2013. január 24-én tartott 
ülésének nyilvános részéről készült jegyzőkönyvéből
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HATÁROZAT 
Tárgy:  A  Szerencsi  Polgármesteri  Hivatal  Szervezeti  és  Működési  Szabályzatának
módosítása 

Szerencs  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  a  polgármester  előterjesztését
megtárgyalta,  és  annak alapján a  Szerencsi  Polgármesteri  Hivatal  Szervezeti  és Működési
Szabályzatának (továbbiakban SZMSZ) módosítását az alábbiak szerint fogadja el:

1. Az SZMSZ bevezető rendelkezése az alábbiak szerint módosul:

„Szerencs  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  a  Magyarország  helyi
önkormányzatokról szóló  2011. évi CLXXXIX. törvény (Mötv.) 84. § (1) bekezdésében
foglalt  felhatalmazás  alapján, figyelemmel  az  államháztartásról  szóló  törvény
végrehajtásáról  szóló  368/2011.  (XII.  31.)  Kormányrendelet  13.  §  (1)  bekezdésében
foglaltakra  Szerencsi  Polgármesteri  Hivatal (továbbiakban  Hivatal)  Szervezeti  és
Működési Szabályzatát (a továbbiakban SzMSz) az alábbiak szerint hagyja jóvá.”

2. Az SZMSZ 2. § (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul:

„A Hivatal megnevezése: Szerencsi Polgármesteri Hivatal.”

3. Az SZMSZ 2. § (3) bekezdése az alábbiak szerint változik:

„ A Hivatal működési területe: Szerencs város közigazgatási területe, valamint 
 az  első  fokú  építésügyi  hatóság  illetékességi  területe  a

218/2012. (VIII. 13.) kormányrendelet 1. melléklete által
meghatározott településekre terjed ki.”

4. Az SZMSZ 3. § (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul:

„A Hivatal Szerencs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete által a Magyarország
helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 84. § (1) bekezdése alapján,
1990. szeptember 30-i testületi ülésén létrehozott egységes hivatal.” 

5. Az SZMSZ 4. § (2) bekezdésében a zárójelben felsoroltak törlésre kerülnek. 

6. Az SZMSZ 4. § (4) bekezdése az alábbiak szerint módosul: 

„A Hivatal alapvető feladatai:
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A  Magyarország  helyi  önkormányzatairól szóló  törvény  alapján  ellátja  az
önkormányzat  működésével,  a  polgármester  vagy  a  jegyző  feladat-  és  hatáskörébe
tartozó ügyek döntésre való előkészítésével és végrehajtásával kapcsolatos feladatokat,
közreműködik  az  önkormányzatok  egymás  közötti,  valamint  az  állami  szervekkel
történő együttműködésének összehangolásában.”

7. Az SZMSZ 4. § (4) bekezdés b) pontja törlésre kerül, ennek megfelelően a korábbi c)
pont b) pontra változik. 

8. Az SZMSZ 5. § (3) bekezdése törlésre kerül.

9. Az SZMSZ 6. § (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul: 

„A polgármester az  Mötv. 67.§ a) pontjában foglalt  felhatalmazás alapján irányítja a
Hivatalt. Feladatát és hatásköreit a jogszabályok, illetve a Képviselő-testület döntéseinek
megfelelően gyakorolja.”

10. Az SZMSZ 7. § (1) bekezdésében az „Ötv.”szövegrész helyére az „Mötv.” szövegrész
kerül.

11. Az SZMSZ 7. § (3) bekezdésében harmadik franciabekezdése az alábbiak szerint mó-
dosul:
„- az Igazgatási és Hatósági Osztály osztályvezetői feladatait,”

12. Az SZMSZ 8. § első mondatában az alábbi szövegrész hatályát veszti:
„valamint az iroda- és csoportvezetők”

13. Az SZMSZ 8.§-ában az osztályvezetők feladatai közül az alábbi bekezdés törlésre ke-
rül:
„- a jegyzőt és az aljegyzőt távolléte esetén feladatkörükben helyettesítik,”

14. Az SZMSZ 9. § (1)-(2) bekezdései az alábbiak szerint módosulnak:

(1) A Hivatal az alábbi szervezeti egységekre tagolódik:

a) Igazgatási és Hatósági Osztály  szervezési,  jogi,  hatósági,  szociális ügyek,  hagyaték,
anyakönyvi, titkársági feladatok ellátására.

b) Adóügyi Osztály adóhatósági feladatok, kereskedelmi és telephely-engedélyezési ügyek,
önkormányzati cégekkel kapcsolatos feladatok ellátására.

c) Városfejlesztési Osztály városfejlesztési, városüzemeltetési,  építéshatósági, közterület-
felügyeleti feladatok ellátására.

d)Pénzügyi  Osztály vagyongazdálkodási,  pénzügyi,  költségvetés-gazdálkodási  feladatok
ellátására.

e)Humánpolitikai  Osztály személyügyi,  intézményellátó,  foglalkoztatási  feladatok
ellátására.
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f)Informatikai  és  Kommunikációs  Osztály informatikai,  telekommunikációs,
közművelődési, oktatási, ifjúsági és sport, közbiztonsági, iktatási feladatok, városmarketing
tevékenység ellátására.

(2) A szervezeti egységek feladatcsoportonként az alábbiak szerint tagozódnak:

          a) Igazgatási és Hatósági Osztály:
-  a  képviselő-testületi  és  bizottsági  ülések  előkészítése,  a  testületi  ülések
jegyzőkönyveinek  elkészítése,  az  önkormányzat  és  a  hivatal  jogi  képviseletének
ellátása,
- választási feladatok ellátása,
- nemzetiségi önkormányzatok munkájának segítése,
- polgármesteri és jegyzői titkársági feladatok ellátása,
- vezetői protokollhoz kapcsolódó sajtótevékenységek ellátása,
-  szociális  és  egészségügyi  igazgatási,  anyakönyvi,  hagyatéki,  gyermekvédelmi,
birtokvédelmi, zaj- és rezgésvédelemmel összefüggő feladatok ellátása.

           b)  Adóügyi Osztály:
- adóhatósági feladatok, 
- kereskedelmi és telep és telephely-engedélyezési ügyek, 
- önkormányzati cégekkel kapcsolatos feladatok ellátása.

           c)  Városfejlesztési Osztály:
- városfejlesztési,
-  városüzemeltetési,
- beruházási,
- közbeszerzési,
- építéshatósági,
- közterület-felügyeleti feladatok ellátása.

        d)  Pénzügyi Osztály: 
- költségvetési,
- gazdálkodási
- számviteli
- vagyongazdálkodási feladatok ellátása.

        e)  Humánpolitikai Osztály:
- személyügyi,
- közfoglalkoztatási, munkaügyi,
-  intézményellátó:  gondnoki,  takarítási,  portaszolgálati  és  telefonközpontosi,
kézbesítői, 
- gépkocsivezetői feladatok ellátása.

         f)  Informatikai és Kommunikációs Osztály:
- informatikai,
- telekommunikációs,
- közművelődési,
- oktatási,
- ifjúsági és sport,
- közbiztonsági,
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- iktatási feladatok
- városmarketing tevékenység ellátására

15. Az SZMSZ 10.§-a az alábbi franciabekezdésekkel egészül ki:
„ – hivatali ingó és ingatlanvagyon bérbeadása, hasznosítása,
   – jogszabályok által meghatározott feladatok alapvetően.„

16. Az SZMSZ 11.§-a törlésre kerül, a további paragrafusok számozása ennek megfelelő-
en változik.

17. Az SZMSZ eredeti 12.§ (2) bekezdésében a hétfői ügyfélfogadási rendnél az alább
szövegrész törlésre kerül:

„és 13.00 órától – 15.00 óráig,”

18. Az SZMSZ eredeti  12.§ (3) bekezdése törlésre kerül, a korábbi (4)-(6) bekezdések
számozása ennek megfelelően (3)-(5) bekezdésekre változik.

19. Az SZMSZ eredeti 15.§ (2) bekezdése törlésre kerül.

20. Az SZMSZ eredeti 16.§ (2) bekezdése az alábbiak szerint módosul:

„A Hivatal működése során a szervezeti egységet a szervezeti egység vezetője, távolléte
esetén az általa kijelölt köztisztviselő képviseli.”

21. Az SZMSZ 16.§ (3) bekezdése törlésre kerül, ezzel egyidejűleg a korábbi (4) bekezdés
(3) bekezdésre változik, és az abban szereplő „a jogtanácsos, vagy” szövegrészt törlésre
kerül.

22. Az SZMSZ eredeti 19.§-ában az alábbi pontok törlésre kerülnek:
„c) Okmányiroda valamennyi ügyintézője
  d) Gyámhivatal valamennyi ügyintézője”

23. Az SZMSZ eredeti 19.§-ában az alábbi pontok módosulnak: 
„b) vezetői megbízással rendelkező köztisztviselők
  f) Igazgatási és Hatósági Osztály valamennyi hatósági ügyintézője
i)  az  egyedi  állami  vagy önkormányzati  támogatásról  való  döntésre  irányuló  eljárás
lefolytatása,  továbbá  az  ilyen  támogatások  felhasználásának  vizsgálata,  vagy  a
felhasználással  való  elszámoltatás  során  javaslattételre,  döntésre  vagy  ellenőrzésre
jogosult ügyintéző.”

24. A határozat szövegében szereplő „Szerencs Város Polgármesteri Hivatala” szövegrész
helyére „Szerencsi Polgármesteri Hivatal” szövegrész lép.

25. A határozat  2.  számú melléklete  (organogram) az előterjesztéshez csatolt  melléklet
szerint módosul.

Az itt felsorolt módosítások jelen határozat meghozatalának napjától hatályosak.

Képviselő-testület  utasítja  a  jegyzőt,  hogy  a  Polgármesteri  Hivatal  SZMSZ-ének  jelen
változtatásokkal történő egységes szerkezetbe foglalásáról gondoskodjon.
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Határidő: 2012. február 1.
Felelős: jegyző

K.m.f.

(dr. Barva Attila sk.) (Koncz Ferenc sk.)
                          jegyző            polgármester

          

(Heves János sk.)
jegyzőkönyv-hitelesítő

A kivonat hiteles:
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