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Tisztelt Képviselő-testület!

Magyarország helyi önkonnányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban:
Mötv. ) 67. § d) pontja szerit: a polgánnester a jegyző javaslatára előterjesztést nyújt be a
képviselő-testületaek a hivatal belsö szervezeti ta ozódásának, létszámának, munkarend'ének,
valamintü félfo adási rend'ének meghatározására.

Pilisborosjenő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elhatározta, hogy a
legfontosabb, működéset biztosító jogszabályt áttekinti, rendbe teszi és a törvényi előmsokkal
maximális mértékben összhangba hozza. A korábbi Képviselő-testületi ülésen, az elmúlt évben
a 101/2020 (Dí. 16. ) KT határozat szerint Pilisborosjenő Község Önkormányzatának
Képviselő-testulete elfogadta és megalkotta a Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési
Szabályzatát.

Nézzük a jogszabályi kömyezetet. Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törveny (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 SzMSzjóváhagyására.

Tehát a fentiek alapján a Hivatal SzMSz-ének - a jegyző javaslata alapján, a polgármester
elöterjesztése szeriiÍt - a módosításhoz szükséges a Képviselö-testület jóváhagyasa. A hivatali
SzMSz jóváhagyásakor a már említetteken túl: belső szervezeti tagozódás, hivatal létszámanak,
munkarendjének, valamint ügyfélfogadási rendjének meghatározása mellett fi^elemmel 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 aKépviselő-testmet odafigyelt, eröforrásokat csoportosított, amely életre hív egy
új'szervezeti struktúrát. A Család- és G ennek'óléti Szol álat a Hivatal szervezeti e sé én
belül lát'a el feladatát, ennek a Hivatali SzmSz-ben történő megjelenése jelen módosítás
elsődleges szükségessége. A továbbiakban a Polgármesteri Hivatal Család- és Gyennekjóléti
SzolgáÍatának megjelenése a Hivatali létszám számszaki módosításának átvezetése szükséges.
A Könyvtár épmeTének elköltözését követö székhelyváltozást is szükséges jelen módosítással
egyetemben átvezetiii.

A Hivatal módosított SzMSz tervezetejelen előterjesztés mellékeltét képezi, amelyen a régivel
összevetve láthatóak az átvezetett módosítások, a jogtechnikai javítások. Kérjük, a Tisztelt
Képviselő-testülettől az elöterjesztés megtárgyalását, illetve annakjóváhagyását!

A Tisztelt Képviselő-testület az elöterjesztést saját hatáskörben, normatív határozat keretében
jóváhagyási joggal tárgyalja. A határozat elfogadásához az Mötv. 50. §-a alapján minösített
többséget igényel.

^pSJE/Vö,
APilisborosjenő, 2021. október 08.
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Mellékletek:
1. melléklet: Pilisborosjenöi Polgánnesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata-
módosításokkal átvezefrve, egységes szerkezetben
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Pilisborosjenő Község Önkormányzatának Képviselö-testülete úgy dönt, hogy a mellékelt

Pilisborosjenöi Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatát a mellékleteivel

egyetembenjóváhagyja, valamint felkéri ajegyzőt annak végrehajtására, kihirdetésére.

Felelős: Dr. Horti Isfvánjegyző

Határidő: 2020. október 31.




