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E l  t e r j e s z t é s

a Csanytelek Község Önkormányzata Képvisel -testülete 2012. márciusi ülésére

Tárgy: Csanytelek Község Önkormányzata Polgármesteri Hivatala szervezeti és m ködési szabályzata módosításának
kezdeményezése

Tisztelt Képvisel -testület!

A Képvisel -testület a 20/2011. (IV. 01.) Ökt határozatával döntött arról, hogy az önkormányzat és a hivatal
jogszer  és szabályszer  m ködését biztosító,  a hatályos vonatkozó központi és helyi jogszabályok
változásakor az adott szabályzatok cseréjér l, hatályosításáról, a polgármesteri hivatal (mint a képvisel -
testület döntéseinek végrehajtó szerve) vezet jeként, az abban foglaltak betartásáról és betartatásáról
gondoskodni és Képvisel -testület elé a határozat végrehajtásáért felel s beterjeszteni köteles rendelet
alkotása céljából.
E határozatban foglaltaknak eleget téve terjesztjük be (két külön napirendként) egyrészt az önkormányzat
képvisel -testülete és szervei, másrészt az általa alapított hivatal, szervezeti és m ködési szabályzatát,
az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 10. § (5) bekezdés és az államháztartásról szóló törvény
végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet 13. §-ában foglaltak betartásával.
A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény (Ötv.) 38. § (1) bekezdése értelmében, a képvisel -
testület egységes hivatalt hoz létre – polgármesteri hivatal – elnevezéssel, mely több jogszabályban
meghatározott feladat megvalósítására szakosodott, de els sorban a képvisel -testület döntéseinek végrehajtására
hivatott szerve,  melyet  az  Ötv.  36.  §  (2)  bekezdésében  foglaltak  szerint  a  jegyz  vezet,  az  Ötv.  35.  §  (2)
bekezdése értelmében pedig a polgármester irányít és az c) pontjában foglaltaknak megfelel en, a jegyz
javaslatát figyelembe-véve, a hivatal bels  szervezeti tagozódásának, munkarendjének és ügyfélfogadási rendjének
meghatározására el terjesztést nyújt be a képvisel -testületnek, amelyr l az önkormányzat képvisel -testülete
és szervei szervezeti és m ködési szabályzata polgármesteri hivatalról szóló részében fog rendelkezni.
A hivatal alapító okiratában az alapító képvisel -testület által 15/2011. (II. 25.) Ökt határozatában deklarált
közfeladatok, a település lakossága közszolgáltatásokkal való ellátása érdekében (külön testületi döntésre)
egyrészt határozattal való jóváhagyásra, másrészt (a jegyz  saját hatáskörében) tájékoztatás céljából,
tudomásul-vételre terjesztjük be a polgármesteri hivatal közfeladatok végrehajtását magában foglaló
szabályzatait, amelyek a hatályos vonatkozó jogszabályokhoz igazítottan, jegyz i hatáskörben (egyrészt mint a
hivatal köztisztvisel i felett munkáltatói jogokat gyakorlóként, másrészt a vonatkozó jogszabályokban
el írtakat végrehajtó, és végrehajtatóként) alaptevékenysége keretében a

- közigazgatási feladatok megvalósítása,
- közm vel dési (nyilvános községi és iskolai könyvtár, közösségi színtér) közszolgáltatás nyújtása,
- véd i szolgálat m ködési feltételei megléte és a
- szabad kapacitás kihasználása

mikéntjére ad választ.  Az önkormányzat képvisel -testülete által saját szerveire alkotott helyi jogszabálytól
(SZMSZ) elkülönített, a képvisel -testület által határozattal jóváhagyott,  önálló szervezeti és m ködési
szabályzat tartalmazza a hivatal vezet je felel sségi körébe tartozó munka-folyamatok eljárás rendjét, a
munka- és t zvédelmi el írások betartásának el írásait, a munkaköri leírásokat és egyéb olyan szabályokat,
amelyek betartása, ill. betartatása nélkül m ködésképtelenné válna a szervezet. Ennek a formainak t
elkülönítésnek azért van jelent sége, mert mind a képvisel -testület, mind a jegyz  csak a számára
jogszabályokban meghatározott hatáskörben járhat el, mert ellenkez  esetben hatáskör elvonás valósul meg,
ami jogellenes.
A hivatal szervezeti és m ködési szabályzata, az ahhoz csatolt mellékletek és függelékek a jelenleg hatályos
vonatkozó központi jogszabályokhoz való igazítása miatt változtak, mely változások okait a hivatal alapító
okirata beterjesztése a 880/2012. iktatószám alatt kiadott el terjesztésben foglaltak szerint tartalmazza,
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melynek ismétlése elkerülése érdekében,  az Áht. és Ávr. módosulások, a helyi költségvetési rendeletbe foglalt
változásokra hívjuk fel a figyelmet.
Nagy jelent séggel bír a hivatal Pénzügyi ügyrendje, amely a hivatal pénzügyi, gazdálkodási, ellen rzési
szabályzatainak sokaságát öleli fel, aminek naprakészsége elengedhetetlenül fontos a hivatal szabályos

ködése szempontjából, akárcsak a beszerzések, beruházások lebonyolítása szabályozásáról szóló külön
szabályzatban foglaltak, vagy a szabálytalanságok kezelése tárgykörében kiadott szabályzat és még sok más fontos
dokumentum jelent garanciát az önkormányzat és hivatala jogszer  m ködéséhez, a m ködés
törvényességének ellen rzésével megbízott központi szervek által területi szervére delegált ellen rzési jog
gyakorlásához (ÁSZ, Kormányhivatal, Államkincstár, bels  ellen r, könyvvizsgáló és más arra hivatott szerv
képvisel jének) adva ezzel a feladatok végrehajtásához támpontot.
Legalább ekkora jelent séggel bír a Közszolgálati Szabályzat és az ahhoz csatolt mellékletek és függelékek
sora, amelyek a hivatal bels  szabályozottságát hivatottak megjeleníteni azokban a szabályzatokban, amelyek a
hivatal köztisztvisel i, közalkalmazottai és munkaviszonyban állók munkavégzése során végzett adatkezelések
(akár személyes, akár közérdek , akár elektronikus, akár személyi anyag, vagy iratkezelésr l legyen szó), vagy a
különféle juttatások, mint pl. a képzettségi pótlék, a cafatéria juttatás és az ezekkel összefügg , a polgármester által
gyakorolt egyetértési jog kiterjesztése és még sok egyéb fontos igazgatásszervezési és annak végrehajtására irányuló,
a teljesítmények mérését is szolgáló leírások sora áll rendelkezésre azok számára is, akik a nyilvánosságra
hozott adattartalom iránt érdekl dést tanúsítanak, akár az önkormányzat honlapján, akár a hivatal hirdet -
tábláján, vagy akár a nyilvános könyvtárban elhelyezett dokumentumokból is hozzájuthatnak  közérdek
adatokat magukban foglaló szabályzatok tartalmához.

Tisztelt Képvisel -testület!

Javasoljuk a beterjesztett tárgyi el terjesztésben és a hozzá csatolt, a hivatal  szervezeti és m ködési
szabályzatában, annak mellékleteiben és függelékeiben foglaltak megvitatását,  változtatás nélküli elfogadását
és az alábbi határozati javaslatban foglaltak jóváhagyását.

C s a n y t e l e k , 2012. március 11.

Tisztelettel:

Forgó Henrik Kató Pálné
Polgármester    jegyz



……./2012. (IV. 01.) Ökt határozat

Tárgy: Csanytelek Község Önkormányzata Polgármesteri Hivatala szervezeti és m ködési szabályzata jóváhagyása

H a t á r o z a t i   javaslat

Csanytelek Község Önkormányzata Képvisel -testülete megtárgyalta fenti tárgyú, a polgármester és a jegyz
írásos el terjesztésében foglaltakat és az alábbi döntés rögzítését rendeli el.

1.)  A Képvisel -testület változtatás nélkül jóváhagyja ezen határozat  mellékletét képez Csanytelek
Község Önkormányzata Polgármesteri   Hivatala Szervezeti és M ködési Szabályzatát.

2.)  A Képvisel -testület változtatás nélkül tudomásul veszi az 1.) pont szerinti szabályzathoz annak
mellékleteként és függelékeként hozzárendelt alábbi szabályzatokat:

A Polgármesteri Hivatal Szervezeti és M ködési Szabályzata
 1. melléklete Közszolgálati Szabályzat és annak függelékei
 1./a függeléke Hivatal szervezeti felépítése ábrázolása,
 1./b függeléke                Polgármesteri Hivatal alapító okirata szerinti alapfeladatai és a
 2. függeléke Képzettségi pótlékra jogosító munkakörök meghatározása,
 3. függeléke Vagyonnyilatkozat tételére kötelezettek körének meghatározása,
 4. függeléke A kiadmányozás rendjének szabályozása,
 5. függeléke Közszolgálati Adatvédelmi és Adatkezelési Szabályzat,
 6. függeléke Közérdek  adatok kezelésének, nyilvánosságra hozatala szabályozása,
 7. függeléke Iratkezelési szabályzat,
 8. függeléke Informatikai szabályzat,
 9. függeléke Munkavédelmi Szabályzat,

         10. függeléke zvédelmi Szabályzat
         11. függeléke Munkaköri leírások,
         12. függeléke Köztisztvisel k teljesítménykövetelményeinek el írása,
         13. függeléke Cafetéria szabályzat,
         14. függeléke Egyetértési jog gyakorlására megállapodás,
         15. függeléke Dohányzás szabályzata.
           2. melléklete Pénzügyi Ügyrend és függelékei
           1. függeléke Bels  ellen rzési szabályzat,
           2. függeléke Közbeszerzési értékhatárt el nem ér  beszerzések szabályairól szóló,
           3. függeléke Szabálytalanságok kezelésér l szóló szabályzat,
           4. függeléke Közbeszerzési szabályzat,
           5. függeléke Gépjárm  használat engedélyezésének szabályozása,
           3. melléklete Szervezeti egységek közfeladat ellátását szabályozó szabályzatok,
           1. függeléke Községi és Általános Iskolai Könyvtár SZMSZ-e,
           2. függeléke Közösségi tér m ködési szabályai,
           3. függeléke Véd i Szolgálat Szervezeti és M ködési Szabályzata.

3.)  A Képvisel -testület felkéri  Kató Pálné  jegyz t, hogy gondoskodjon a képvisel -testület ezen határozata
1.) pontjában jóváhagyott és a 2.) pontjában tudomásul vett szabályzatokban foglaltak folyamatos
naprakészségér l gondoskodni és a Képvisel -testület elé beterjeszteni köteles.

Végrehajtás határideje:  folyamatos
Végrehajtásért felel s:   Kató Pálné jegyz
Beszámolás határideje:  a hivatali szmsz módosításakor

Határozatról értesítést kapnak:
- Csanytelek Község Önkormányzata Képvisel -testülete Tagjai (Helyben)
- Forgó Henrik polgármester
- Kató Pálné jegyz  és általa
- Polgármesteri Hivatal köztisztvisel i, közalkalmazotti jogviszonyban és munkaviszonyban álló

foglalkoztatottak személy szerint (Helyben)
-  Irattár


