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Tisztelt Képviselő-testület!

A közszolgáltatásokhoz való hozzáférés biztosítása érdekében az Aszódi úti lakótelepen
lakók részéről lakossági igényként merült fel egy posta kialakítása, mivel a lakótelepen
élők jelenleg a József Attila lakótelepen, illetve a X. ker. Üllői úton lévő 100-as postán
vehetik csak igénybe a szolgáltatásokat. Sok kisgyermekes, idős ember él a környéken,
akik számára komfortérzet-növelő lenne, ha nem kellene utazniuk, hogy egy csekket
befizessenek.
Fentiekre tekintettel döntött a Képviselő-testület 191/2013. (VIII.26.) számú
határozatában arról, hogy a Budapest. IX. ker. Gyáli úti 17-19. szám alatt működő
Merényi Gusztáv Kórház területén lévő 22,1 m2 alapterületű helyiségben postát kíván
kialakítani és működtetni. A hivatkozott határozatban a képviselő-testület egyben döntött
arról is, hogy a Polgármesteri Hivatal létszámát 2 fővel meg kívánja emelni, és felkért,
hogy az erre vonatkozó SZMSZ módosítás előkészítésről gondoskodjak.
A döntés végrehajtásaként a Polgármesteri Hivatal SZMSZ-ének áttekintése megtörtént,
mely alapján jegyző asszonnyal egyeztetve abban az alábbi módosítások szükségesek:
1. Az SZMSZ preambulumát módosítani szükséges.
Indokolás: A módosító határozat számát a preambulumon is szükséges átvezetni.
2. Az SZMSZ I. fejezet 8.2. pontja (telephelyek) kiegészül a Budapest, IX. Gyáli út 1719. számmal.
Indokolás: A postashop a Polgármesteri Hivatal telephelyeként fog működni, ezért
szükséges a telephelyek felsorolásnak kiegészítése.
3. Az SZMSZ III. fejezet 1. pontjában a „Szervezeti egység” cím alatt a
Közszolgáltatási Iroda „Engedélyezett létszáma” 20-ról 22 főre változik:
Indokolás: Az új postai kirendeltség megnyitására tekintettel 2 fővel szükséges
megemelni a Közszolgáltatási Iroda létszámát.
4. Az SZMSZ X. fejezet 6.2.3. pontjának l) pontja az alábbiak szerint módosul:
l) „Posta Shop”-okat működtet,
Indokolás: Az új postai kirendeltség megnyitásával az iroda szervezetéhez 2 db „Posta
Shop” fog tartozni.
5. Az SZMSZ X. fejezet 6.2.3. pontjának m) pontja hatályát veszti.
Indokolás: A Hálózat Budapesti Díjfizetőkért és Díjhátralékosokért Alapítványt a
Díjbeszedő Holding Zrt. Igazgatóságának tagjai hozták létre a lakásfenntartási költségek
támogatására. Az alapítvány ügyeinek intézése 1996 óta a Hivatal ügyfélszolgálatán
történik, de 2002. évben, amikor a szociális törvény bevezette az adósságkezelési
támogatás intézményét, az alapítványi támogatásokkal kapcsolatos ügyintézés a krízis
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támogatás előkészítésének kivételével a Családsegítő Szolgálatokhoz került. Jelenleg az
ügyfélszolgálat dolgozói intézik ezeket az ügyeket a Családsegítő Központ
szakembereivel együttműködve, mivel az alapítvány az ő javaslatuk alapján dönt a
támogatás odaítéléséről. A Közszolgáltatási Iroda 2013. évi átszervezése során a
Családsegítő Központ Adósságkezelő Csoportjának dolgozói kezdeményezték az
alapítvány által nyújtott krízistámogatásra vonatkozó ügyintézés átvállalását, mivel a
többi adósságkezeléssel és alapítványi támogatással kapcsolatos ügyben is ők járnak el. A
személyes kapcsolatot ők tartják a szociálisan rászoruló családokkal, személyekkel, ők
ismerik az adott élethelyzetet, ezért ők jobban meg tudják állapítani, hogy annak
javítására melyik támogatási forma felel meg leginkább. Előbbiekre tekintettel célszerű,
ha a jövőben nem a Polgármesteri Hivatal, hanem a Családsegítő Központ látja el ezt a
feladatot, így az összes alapítványi támogatással és adósságkezeléssel kapcsolatos
ügyintézés egy helyen történne. Természetesen a feladat SZMSZ-ből történő törlése
ellenére a Hivatal dolgozói a jövőben is megadják a szükséges információt az ügyfélnek,
ha az ügyfélszolgálaton kér segítséget problémája megoldására.
A jelenleg hatályos SZMSZ-t, illetve a javasolt módosításokat kiemelve tartalmazó,
egységes szerkezetű SZMSZ terjedelmére tekintettel az előterjesztésnek nem képezik a
mellékletét, azonban azokat az előterjesztések elektronikus változatai között
megtalálhatják.
A Polgármesteri Hivatal telephelyeinek kiegészítésére tekintettel szükséges továbbá az
alapító okiratát is módosítani.
Kérem, hogy a Képviselő-testület az előterjesztést tárgyalja meg, és döntsön a határozati
javaslatokról.
Budapest, 2013. szeptember 19.
dr. Bácskai János s.k.
polgármester
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Határozat javaslatok
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy
dönt, hogy a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencvárosi Polgármesteri Hivatal
engedélyezett létszámát 2013.10.16-ától 225 főben határozza meg.
Határidő: 2013. október 16.
Felelős: dr. Bácskai János polgármester
Normatív Határozati Javaslat (1)
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencvárosi Polgármesteri Hivatalának Szervezeti és
Működési Szabályzatának módosításáról
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete a
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencvárosi Polgármesteri Hivatal (továbbiakban:
Hivatal) 266/2011. (IX.21.) számú KT határozattal elfogadott, 373/2011. (XII.07.) és
332/2012 (IX.07.) sz. KT határozattal módosított Szervezeti és Működési szabályzatát
(továbbiakban: SZMSZ) a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény
(továbbiakban: Ötv.), a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény (továbbiakban Mötv.) a Közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi
CXCIX. törvény (továbbiakban: Kttv.), az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV.
törvény (továbbiakban: Áht) az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló
368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet (továbbiakban: Ávr), valamint a hatályos
polgármesteri és jegyzői intézkedésekre, illetve hatályban lévő utasításokra,
szabályzatokra figyelemmel az alábbiak szerint módosítja:
1./
Az SZMSZ preambulumának szövege az alábbiakra módosul:
„Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Polgármesteri Hivatalának
(továbbiakban: Hivatal) Szervezeti és Működési szabályzatát a helyi önkormányzatokról
szóló 1990. évi LXV. törvény (továbbiakban: Ötv.), a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban Mötv.) a
közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény (továbbiakban: Kttv.), az
államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht) az
államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet
(továbbiakban: Ávr), valamint a hatályos polgármesteri és jegyzői, polgármesteri, jegyzői
intézkedésekre, szabályzatokra figyelemmel Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros
Önkormányzatának Képviselő-testülete 266/2011 (IX.21.), 373/2011. (XII.07.), 332/2012
(IX.07.), 487/2012 (XII.06.), 81/2013. (IV.04) számú és a ………/2013 (X.03.) számú
határozataival az alábbiak szerint hagyta jóvá.”
2./
Az SZMSZ I. fejezet 8.2. pontjának szövege az alábbiakra módosul:
„
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8.2.

A Hivatal telephelyei:

Budapest, IX., Ráday u. 26.
Budapest, IX., Bakáts tér 1.
Budapest, IX., Bakáts u. 8.
Budapest, IX., Lenhossék u. 24-28.
Budapest, IX., Toronyház u. 3/b.
Budapest, IX., Ecseri út 19.
Budapest, IX., Gyáli út 17-19.”
3./
Az SZMSZ III. fejezet 1. pontjában a Közszolgáltatási Iroda létszáma 20 főről 22
főre módosul.
4./
Az SZMSZ X. fejezet 6.2.3. pontjának l) pontja az alábbiakra módosul:
„6.2.3. l) „Posta Shop”-okat működtet,”
5./
Az SZMSZ X. fejezet 6.2.3. pontjának m) pontja hatályát veszti.
6./
Az SZMSZ jelen módosításai 2013. október 16-án lépnek hatályba, míg a
módosításokkal nem érintett részei változatlan tartalommal hatályban maradnak.
Felelős: dr. Nagy Hajnalka jegyző
Határidő: 2013. október 16.
Normatív Határozati Javaslat (2)
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencvárosi Polgármesteri Hivatal
alapító okiratának módosításról
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete
…../2013. (X.03.) határozatával a Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros
Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala Alapító Okiratát az alábbiak szerint
módosítja:
1. Az Alapító Okirat 2. pontjának telephelyekre vonatkozó felsorolása kiegészül az alábbi
új g) ponttal:
„g) Budapest, IX., Gyáli út 17-19.”
2. Az Alapító Okirat jelen módosításai 2013. október 16-án lépnek hatályba, míg a
módosításokkal nem érintett részei változatlan tartalommal hatályban maradnak.
Felelős: dr. Bácskai János polgármester
Határidő: 2013. október 16.
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