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Szám:  241- ……/2013. 

ELŐTERJESZTÉS 
 
Készült:  A Képviselő-testület 2013. június 27-i soros  ülésére 
 
Tárgy: Alsónémedi Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési 
                     Szabályzatának módosítása, egységes szerkezet elfogadása 
           
Előterjesztő: Vincze József polgármester 
 
Ellenjegyezte: Dr. Percze Tünde jegyző 
 
Melléklet: 1 db SZMSZ tervezet 
 
Tárgyalás:  nyilvános ülés         
 
   zárt ülés         
 
Elfogadás:  egyszerű többség         
 
   minısített többség       
 
 
 
 
Tisztelt Képviselı-testület! 
 
Az elmúlt idıszakban több jogszabály módosult (önkormányzati törvény, Áht, végrehajtási 
rendeletek), mely érintették a Polgármesteri Hivatal jogállását, elnevezését stb. A törvényi 
változásokon felül szeretnénk a hivatal szervezeti felállásán is módosítani olyan formában, 
hogy az eddigi 2 csoport (hatósági, pénzügyi csoport) helyett 3 csoport közt oszlanának meg a 
feladatok és a két fıs titkárságon dolgozó  ügyintézın felül valamennyi ügyintézı, így az 
adócsoport is kétszintő irányítással látná el feladatát. A közvetlen felettesként a csoportvezetı, 
munkáltatóként a jegyzı, mint hivatalvezetı. A közterület-felügyelı(k) munkáját is az 
újonnan felállított mőszaki csoport vezetıje irányítaná közvetlenül. Ezen átszervezés 
létszámot nem érint, a pénzügyi vezetı személye változatlan maradna, a jelenlegi hatósági 
csoportvezetı kerülne a mőszaki csoport élére és az idıközben felsıfokú végzettséget szerzett 
szociális ügyintézı kerülne a hatósági csoport élére. 
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A 3 csoportvezetı a legtöbb ügyben kiadmányozási jogot is kap a területét érintıen, így a 
jegyzı hivatalvezetıi feladataira több idıt, nagyobb hangsúlyt tud fordítani. 
 
Aljegyzıt nem kívánunk foglalkoztatni, a  jegyzı helyettesítését a mőszaki csoport vezetıje, 
Szabóné látná el továbbra is, aki az elmúlt idıszakban  ezt problémamentesen ellátta szükség 
esetén. 
 
Mindezen indokok alapján elkészült a hivatal új szervezeti és mőködési szabályzata, melynek 
kérjük és javasoljuk elfogadását. 
 
 

Határozati javaslat 
…/2013.(VI.27.) önkormányzati határozat 

 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete 
megtárgyalta és a melléklet szerint elfogadja  
  
Alsónémedi Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Mőködési Szabályzatát. 
 
A szabályzat hatálybalépésének idıpontja: 2013. július 1. 
 
A testület felhatalmazza a jegyzıt a szabályzat alapján szükséges 
munkáltatói intézkedések megtételére.  
 
Határid ı: 2013. június 30. 
Felelıs: jegyzı 
Kapja:   pü. vezetı 
 
 
 
Alsónémedi, 2013. június 20. 
 
 
        Vincze József  
          polgármester 
Az elıterjesztés törvényes! 
 
     Dr. Percze Tünde  

 jegyzı 


