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ELŐTERJESZTÉS 
A KÉPVISELŐ-TESTÜLET  

2020. október 14–ei ülésére 
 
 
Tárgy: Javaslat Pilisborosjenői Polgármesteri Hivatal új Szervezeti és Működési 

Szabályzatának jóváhagyására. 

 

Előterjesztő: Tömöri Balázs polgármester 
 

Készítette: Dr. Horti István jegyző 

 
Előzetesen tárgyalja:  
 
Az előterjesztés a jogszabályi rendelkezéseknek megfelel:  
 
Az előterjesztéssel kapcsolatos törvényességi észrevétel:  
 
 

  Rendelet   

Határozat X normatív 

  hatósági 

  egyéb 

 

A döntéshez egyszerű   

minősített X többség szükséges. 

 
     
 
Az előterjesztés a honlapon közzétehető:  
  

igen X 

nem  

 
  

Az előterjesztést nyílt ülésen kell tárgyalni. X 

  

Az előterjesztést zárt ülésen kell tárgyalni.  

  

Az előterjesztés zárt ülésen tárgyalható.  
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Megfelelő rész X-szel kitöltendő.  



 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: 

Mötv.) 67. § d) pontja szerint: a polgármester a jegyző javaslatára előterjesztést nyújt be a 

képviselő-testületnek a hivatal belső szervezeti tagozódásának, létszámának, munkarendjének, 

valamint ügyfélfogadási rendjének meghatározására. 

 

Pilisborosjenő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elhatározta, hogy a 

legfontosabb, működését biztosító jogszabályt áttekinti, rendbe teszi és a törvényi előírásokkal 

maximális mértékben összhangba hozza. A szeptemberi Képviselő-testületi ülésen, a 56/2020 

számú előterjesztés alapján a 101/2020 (IX. 16.) KT határozat szerint döntöttek Pilisborosjenői 

Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának (a továbbiakban: SzMSz) az 

Önkormányzat rendelet szintű szabályozása alól, annak mellékletei közül kiemeli és önálló 

normatív határozat formájában megalkotja. Ez nagy munka, hiszen jelenleg egy rendelet szintű 

szabályozás tartalmazza a működésre vonatkozó irányelveket és így a rendelet szintű és a 

normatív erővel bíró határozat kötelező törvényi erejét együttesen kell kezelni, pontosan azért, 

hogy ne alakulhasson ki joghézag, valamint a folyamatos önkormányzati és hivatali működés 

biztosított legyen. Továbbá ezt a munkát a fenti Kt döntés értelmében határidő köti. 

 

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 8. § (1) bekezdés 

b) pontja alapján a helyi önkormányzat – az Mötv. vonatkozó rendelkezései szerint – alapíthat 

költségvetési szervet, jelen esetben Hivatalt, és az Áht. 9. § b) pontja feljogosítja a Hivatal 

SzMSz jóváhagyására. 

 

Tehát a Tisztelt Képviselők előtt álló feladat, a Hivatal SzMSz-ének – a jegyző javaslata 

alapján, a polgármester előterjesztése szerint – a jóváhagyása. A hivatali SzMSz 

jóváhagyásakor a már említetteken túl: belső szervezeti tagozódás, hivatal létszámának, 

munkarendjének, valamint ügyfélfogadási rendjének meghatározása mellett figyelemmel kell 

lenni az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011 (XII. 31.) Korm. 

rendelet (továbbiakban: Ávr.) 13. §-ban foglaltakra. 

 

A törvényi szabályozás és a jogszabályi keretek ismertetésén túl – ismételten felhívnánk a 

figyelmet, hogy az elmúlt egy évben a Hivatal személyi állományának összetételére, 

fejlesztésére a Képviselő-testület odafigyelt, erőforrásokat csoportosított, amely életre hív egy 

új szervezeti struktúrát. Kidolgozásra került a Hivatal távmunka szabályzata is, amelynek 

szintén meg kell jelennie az új SzMSz szabályozásában. Érdemes megjegyezni azt is, hogy a 

választást követően elfogadásra került az Önkormányzat új SzMSz rendelet szintű 

szabályozása, amely nem volt tekintettel a Hivatal működésének szervezeti szintű 

szabályozásának áttekintésére, hanem – átvezetéssel ugyan – de a régi Hivatali működési rendet 

emelte át a mellékletébe. 

 

A Hivatal új SzMSz tervezete jelen előterjesztés mellékeltét képezi, amelyen a régivel 

összevetve láthatóak az átvezetett módosítások, a jogtechnikai javításokon túl a főbb 

változásokat a következőkben mutatnánk be. 

 

Az új SzMSz egyértelműen meghatározza a hivatali út, az igazgatási munkavégzés hierarchizált 

alá-fölé rendeltségét, a munkamegosztás, a helyettesítés felelősségi köreinek munkaügyi leírás 

szerinti deklarálását. A tisztségviselői beosztásokat szükség szerint nevesíti, azokhoz érdemi 

titulust, felelősséget rendel. Ennek a szabályzat szintű deklarálásától egy jobb munkamegosztás 

szerinti, racionalizált hivatali munkavégzés várható. A hivatali folyamtok egyszerűsödnek, a 

bürokratikus rendszer tisztul. A bejövő iratok többcsatornás rendszerének – elektronikus, vagy 

személyes jegyzőkönyv szerinti és szóbeli beadványok, postai iratok – kezelhetőségét biztosítja 

az új SzMSz szervezeti ábra szerint elfogadott kerete. 



 

 

A Hivatal munkáját érintő év végi jegyzői beszámolók a tényleges működés és a jogszabályi 

környezet szerint jóváhagyott SzMSz alapján értelmezhető, láthatóvá válnak az esetlegesen 

még meglévő hiányosságok, amely egyéb további finomításokat, módosításokat hívhatnak 

idővel életre. 

 

Kérjük, a Tisztelt Képviselő-testülettől az előterjesztés megtárgyalását, illetve annak 

jóváhagyását! 

 

A Tisztelt Képviselő-testület az előterjesztést saját hatáskörben, normatív határozat keretében 

jóváhagyási joggal tárgyalja. A határozat elfogadásához az Mötv. 50. §-a alapján, valamint az 

Önkormányzat SzMSz rendelet szintű szabályozása alapján minősített többséget igényel. 

 

Pilisborosjenő, 2020. október 02. 

 

 

 

Tömöri Balázs 

polgármester 

 

 

 

Mellékletek: 

1. melléklet: Pilisborosjenői Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata 

 

 

  



 

 

H A T Á R O Z A T I   J A V A S L A T   

 

 

Pilisborosjenő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a mellékelt 

Pilisborosjenői Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatát a mellékleteivel 

egyetemben 2020. október 15. napi hatályba lépéssel jóváhagyja, valamint felkéri a jegyzőt 

annak végrehajtására. 

 

 

 

Felelős: Dr. Horti István jegyző 

Határidő: 2020. október 14. 

 

 


