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112/2022. (VI.28.) határozata  
Szerencs Város Polgármesteri Hivatala Szervezeti és Működési szabályzatának módosításáról  
 
Szerencs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól 
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 a Szerencsi Polgármesteri Hivatal (továbbiakban 
Hivatal) Szervezeti és Működési Szabályzatát (a továbbiakban: Határozat) az alábbiak szerint 
módosítja:  
 

1.  A Határozat 7§. (3) bekezdése 3. alpontja hatályon kívül helyezésre kerül.  
2. A Határozat 8. § első mondata az alábbiak szerint módosul:  

„A Hivatal napi munkájának szervezését a szervezeti egységek vezetői segítik.” 
Ugyanezen szakasz harmadik bekezdésének első mondata az alábbiak szerint módosul:  
„A Vezetők feladatai: „ 

3.  A Határozat 9. § (1) az alábbiak szerint módosul:  
A Hivatal az alábbi szervezeti egységekre tagolódik:  

a) Polgármesteri Iroda: szervezési, polgármesteri titkársági, ifjúsági és sport, közművelődési, 
oktatási, közbiztonsági, városmarketing, kommunikációs, vezetői protokollhoz kapcsolódó 
sajtótevékenység, pályázati ügyintézéssel, testvérvárosi kapcsolatokkal összefüggő feladatok 
ellátása. 

b) Jegyzői Iroda: jogi, katasztrófavédelmi, jegyzői titkársági, a képviselő-testület és bizottságai 
működésével, üléseinek előkészítésével, az ülések jegyzőkönyveinek elkészítésével, 
nemzetiségi önkormányzatok működésével, választással, népszavazással kapcsolatos, belső 
ellenőrzési, informatikai, telekommunikációs feladatok ellátása. 

c) Gazdálkodási és Városfejlesztési Iroda: városfejlesztési, városüzemeltetési, beruházási, 
közbeszerzési, építési hatósági, vagyonkezelői, közterület-felügyeleti feladatok, költségvetési, 
gazdálkodási, számviteli, vagyongazdálkodási tevékenységek ellátása. 

d) Humán és Igazgatási Iroda: humánerő gazdálkodási, személyügyi, közfoglalkoztatási, 
munkaügyi, intézményellátó (gondnoki, takarítási, porta szolgálati és telefonközpont kezelési, 
kézbesítői), gépkocsi vezetői, szociális- és egészségügyi igazgatási, anyakönyvi, hagyatéki, 
gyermekvédelmi, birtokvédelmi, zaj- és rezgésvédelmi, adóhatósági, kereskedelmi és 
telephely-engedélyezési, önkormányzati cégekkel kapcsolatos feladatok, adatgazdai 
kötelezettségek, iktatási- és irattározási feladatok ellátása.  

4.  A Határozat 9. § (2) bekezdése hatályon kívül helyezésre kerül.  
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