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Tisztelt Képviselő-testület!
A Polgármesteri Hivatal szervezeti egységeinek és jegyző úrnak az elmúlt időszak szervezeti
és jogszabályi változásaira tekintettel tett javaslatai alapján a Polgármesteri Hivatal SZMSZének alábbiak szerinti módosítását javaslom:
Javaslom az SZMSZ IX. fejezet 2.3.2. pontját az alábbiakra módosítani:
2.3.2. Az Ecseri u. 19. Ügyfélszolgálati Kirendeltség dolgozójának munkarendje:
Hétfő:
8.00 - 18.00
Csütörtök:
8.00 - 16.00
Kedd:
8.00 - 16.00
Péntek:
8.00 - 14.00
Szerda:
8.00 - 16.00
Indokolás
Az Ecseri út 19. szám alatti ügyfélszolgálati kirendeltségen 2014. február óta váltotta fel a
heti kétnapos ügyfélfogadást a mindennapos ügyfélfogadási rend. Az ügyfelek a
Közszolgáltatási Iroda többi szervezeti egységétől eltérően hétfői napon 17.00 óráig, pénteki
napon 15.00 óráig kereshetik fel a kirendeltséget. A módosítással egyrészt a helyi lakosság
részéről felmerült kérésnek tennénk eleget a hétfői 18.00 óráig tartó nyitva tartással, másrészt
az irodán egységes lenne a munkarend.
Javaslom az SZMSZ IX. fejezet 3.3.3. pontját az alábbiakra módosítani:
3.3.3. Ecseri u. 19. Ügyfélszolgálati Kirendeltség
Hétfő:
8.00 - 18.00
Csütörtök:
8.00 - 16.00
Kedd:
8.00 - 16.00
Péntek:
8.00 - 14.00
Szerda:
8.00 - 16.00
Indokolás
A 2.3.2. pontra vonatkozó javaslatnál leírtakra tekintettel.
Javaslom az SZMSZ X. fejezet 3.1.3.2. pontját az alábbi n) ponttal kiegészíteni:
n) ellátja a vendéglátó üzletek éjszakai nyitva tartásának rendjéről szóló önkormányzati
rendeletben meghatározott feladatokat.
Indokolás
A vendéglátó üzletek éjszakai nyitva tartásának rendjéről szóló önkormányzati rendelet
megalkotása szükségessé tette a Hatósági Iroda feladatainak e tevékenységre vonatkozó
kiegészítését.
Javaslom az SZMSZ X. fejezetét az alábbi új 3.1.5. ponttal kiegészíteni:
3.1.5. Egyéb feladatok:
Lefolytatja a közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek elmulasztásának
jogkövetkezményeiről szóló önkormányzati rendeletben meghatározott eljárást.
Indokolás
A közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről
szóló önkormányzati rendelet megalkotása szükségessé tette a Hatósági Iroda feladatainak e
tevékenységre vonatkozó kiegészítését.
Kérem, hogy a Képviselő-testület az előterjesztést tárgyalja meg, és döntsön a határozati
javaslat elfogadásáról.
Budapest, 2015. május 14.
dr. Bácskai János s.k.
polgármester

Normatív Határozati Javaslat
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 46/2015 (II. 19.) számú KT
határozattal elfogadott Szervezeti és Működési szabályzatát a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény, a közszolgálati tisztviselőkről szóló
2011. évi CXCIX. törvény, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, az
államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet,
valamint a hatályos polgármesteri és jegyzői együttes, valamint polgármesteri, jegyzői
intézkedésekre, szabályzatokra figyelemmel az alábbiak szerint módosítja:
1./
Az SZMSZ IX. fejezet 2.3.2. pontja az alábbiakra módosul:
2.3.2. Az Ecseri u. 19. Ügyfélszolgálati Kirendeltség dolgozójának munkarendje:
Hétfő:
8.00 - 18.00
Csütörtök:
8.00 - 16.00
Kedd:
8.00 - 16.00
Péntek:
8.00 - 14.00
Szerda:
8.00 - 16.00
2./
Az SZMSZ IX. fejezet 3.3.3. pontja az alábbiakra módosul:
3.2.3. Ecseri u. 19. Ügyfélszolgálati Kirendeltség
Hétfő:
8.00 - 18.00
Csütörtök:
Kedd:
8.00 - 16.00
Péntek:
Szerda:
8.00 - 16.00

8.00 - 16.00
8.00 - 14.00

3./
Az SZMSZ X. fejezet 3.1.3.2. pontja az alábbi n) ponttal kiegészül:
n) ellátja a vendéglátó üzletek éjszakai nyitva tartásának rendjéről szóló önkormányzati
rendeletben meghatározott feladatokat
4./
Az SZMSZ X. fejezete az alábbi új 3.1.5. ponttal kiegészül:
3.1.5. Egyéb feladatok:
Lefolytatja a közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek elmulasztásának
jogkövetkezményeiről szóló önkormányzati rendeletben meghatározott eljárást.
5./
Az SZMSZ módosításai 2015. június 01-jén lépnek hatályba, míg a módosításokkal nem
érintett részei változatlan tartalommal hatályban maradnak.
Felelős: dr. Szabó József Zoltán jegyző
Határidő: 2015. június 01.

