Iktató szám: 207/2011.
Budapest Főváros IX. kerület
Ferencváros Önkormányzata

ELŐTERJESZTÉS
a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2011. szeptember 21-i ülésére

Tárgy: Javaslat a Polgármesteri Hivatal SZMSZ-ének elfogadására
Előterjesztő:
Készítette:

dr. Bácskai János polgármester
dr. Nagy Hajnalka jegyző

Előzetesen tárgyalja:

valamennyi bizottság

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

A döntéshez minősített többség szükséges.
Az előterjesztés a kifüggesztési helyszínen közzétehető: igen
Az előterjesztés rövid tartalma:
Javaslat a Polgármesteri Hivatal hatékonyabb működése érdekében a 2011. október 1.
napjától történő szervezeti tagozódásának meghatározásra és az ezzel összefüggő
döntések meghozatalára.

Tisztelt Képviselő-testület!
A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény (a továbbiakban: Ötv.) 1. § (6)
bekezdés a) pontja szerint az önkormányzat a törvény keretei között önállóan alakíthatja
szervezetét. Az Ötv. 9.§ (2) bekezdése szerint az önkormányzati feladatokat a képviselőtestület és szervei- ezek között a polgármesteri hivatal – látják el.
A képviselő-testület hivatala az Ötv. 38. § (1) bekezdése értelmében az önkormányzat
működésével, valamint az államigazgatási ügyek döntésre való előkészítésével
kapcsolatos feladatok ellátására létrehozott egységes szervezet, amelynek létrehozása és
szervezeti tagozódásának megváltoztatása a képviselő-testület át nem ruházható
hatásköre. A polgármesteri Hivatal szervezeti tagozódásának meghatározására a
polgármester az Ötv. 35. § (2) bekezdés c) pontja alapján a jegyző javaslatára nyújthat be
előterjesztést.
A Képviselő-testület 2010. decemberében döntött a Polgármesteri Hivatal szervezeti
tagozódásának megváltoztatásáról, a változtatás célja az új bizottsági rendszerhez
igazítás, a munkafolyamatok racionalizálása, a munkavégzés hatékonyságának,
gyorsaságának növelése volt.
Dr. Nagy Hajnalka jegyző értékelte az elmúlt időszak tapasztalatait, azokból
következtetéseket vont le, mindezek nyomán javaslatokat fogalmazott meg.
Az értékelés megállapítja, hogy a Polgármesteri Hivatal szervezeti tagozódása alapvetően
igazodik a követelményekhez és a célokhoz, azonban a szervezet túlságosan tagolt, a
feladatmegosztás néhány esetben nem szolgálja sem az eredményességet, sem a
hatékonyságot.
Az értékeléssel és a javaslatokkal egyetértek, mindezek alapján az alábbi előterjesztést
teszem:
Kezdeményezem:
• a Városüzemeltetési, Környezetvédelmi és Közbiztonsági Iroda megszűntetését, a
városüzemeltetési és közterület-használati feladatok átadását a vagyonkezeléssel
foglalkozó szervezeti egységbe, a környezetvédelmi hatósági tevékenység
átadását a Hatósági Irodába, a Vagyonkezelési és Felújítási Iroda megszüntetését,
a Vagyonkezelési Városüzemeltetési és Felújítási Iroda létrehozását,
•

A Közterület-felügyeleti tevékenység ellátására önálló intézmény, valamint
átmenetileg jegyzői közvetlen irányítás alá tartozó csoport létrehozását. A
Közterület-felügyelet Hivatalon belüli végleges megszűntetésére a szükséges
humánpolitikai és pénzügyi intézkedések megtételét követően, az önálló
intézmény nyilvántartásba vételét követő 30. napon kerülne sor.

•

az Oktatási Kulturális és Sport Iroda megszűntetését, feladatainak átadását, a
Családvédelmi és Ügyfélszolgálati Iroda megszűntetését, a Humánszolgáltatási
Iroda létrehozását,
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•

a Humánpolitikai és a Főépítészi Iroda megszüntetését, feladataik átadását, a
Polgármesteri Kabinet megszűntetését, a Polgármesteri és Jegyzői Kabinet
létrehozását,

•

a pályázati feladatok Polgármesteri Hivatal általi ellátását, a Jogi Iroda
megszüntetését, a Jogi és Pályázati Iroda létrehozását,

•

az Anyakönyv és Okmányiroda megszűntetését, a Közszolgáltatási és
Okmányiroda létrehozását,

•

Az Ellenőrzési Iroda megszűntetését és a jegyző közvetlen irányítása alá tartozó
Belső Ellenőrzési Csoport létrehozását.

Javasolom az ügyfélszolgálati tevékenység újraszabályozását, az Adóiroda feladatai
közül a részletfizetéssel értékesített bérlakások nyilvántartásával és adósságkezelésével
kapcsolatos feladatok átadását a létrejövő Vagyonkezelési Városüzemeltetési és Felújítási
Irodára, a várakozási hozzájárulások kiadásának átadását a Parkolási Kft-nek, a
gondnoksági feladatok átadását a Szervezési Irodának.
Javasolom, hogy a Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal szervezeti tagozódását
2011. október 1. napjától az alábbiak szerint határozza meg:
Vagyonkezelési Városüzemeltetési és Felújítási Iroda
• Lakásügyi csoport
• Bérleményellenőrzési csoport
• Ingatlangazdálkodási csoport
• Helyiséggazdálkodási csoport
• Felújítás előkészítési csoport
• Műszaki ellenőri csoport
• Közterület-üzemeltetési csoport
Közszolgáltatási és Okmányiroda
• Anyakönyvi csoport
• Okmány csoport
• Ügyfélszolgálati csoport
Hatósági Iroda
• Igazgatási és Ipar-kereskedelmi csoport
• Szabálysértési csoport
• Építésügyi hatósági csoport
Belső Ellenőrzési Csoport
Jogi és Pályázati Iroda
• Jogi csoport
• Pályázati csoport
Polgármesteri és Jegyzői Kabinet
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•
•
•
•
•

Titkárság
Főépítészi csoport
Humánpolitikai csoport
Protokoll csoport
Környezetvédelmi csoport

Humánszolgáltatási Iroda
• Gyermekvédelmi csoport
• Szociálpolitikai csoport
• Egészségügyi csoport
• Gyámhivatal
• Oktatási Kulturális és Sport csoport
Pénzügyi Iroda
• Költségvetési csoport
• Pénzügyi csoport
• Számviteli csoport
Adóiroda
• Helyi Adó csoport
• Gépjárműadó csoport
• Behajtási csoport
Szervezési Iroda
• Szervezési csoport
• Ügyviteli csoport
• Informatikai csoport
• Gondnokság
Közterület-felügyelet
(Önálló intézmény nyilvántartásba vételét követő 30. napig)
Álláspontom szerint a javasolt átalakítással a Polgármesteri Hivatal alkalmasabbá válik
az Ötv. szerinti feladatainak ellátására, megvalósítható a profiltisztítás, elkerülhetők az
átfedések, a szervezet horizontálisan kevésbé tagolttá válik, csökken a felső vezetők
száma mindez könnyebbé teheti az irányítást, felügyeletet. A szervezeti egységek
számának csökkenéséből következik, hogy többségében a korábbinál nagyobb létszámú
irodák jönnek létre, ennek következtében a szervezet vertikálisan tagoltabbá válik.
Kérem, hogy a Képviselő-testület az előterjesztést tárgyalja meg, és döntsön a határozati
javaslatokról.
Budapest, 2011. szeptember
dr. Bácskai János s.k.
polgármester
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Határozati javaslat
Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testülete
1. Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának Polgármesteri
Hivatala Anyakönyvi és Okmány, Családvédelmi és Ügyfélszolgálati, Ellenőrzési,
Főépítészi, Humánpolitikai, Jogi, Oktatási Kulturális és Sport, Polgármesteri
Kabinet, Vagyonkezelési és Felújítási, Városüzemeltetési Környezetvédelmi és
Közbiztonsági Irodáit megszünteti.
2. Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának Polgármesteri
Hivatala szervezeti tagozódását az alábbiak szerint határozza meg:
Vagyonkezelési Városüzemeltetési és Felújítási Iroda
• Lakásügyi csoport
• Bérleményellenőrzési csoport
• Ingatlangazdálkodási csoport
• Helyiséggazdálkodási csoport
• Felújítás előkészítési csoport
• Műszaki ellenőri csoport
• Közterület-üzemeltetési csoport
Közszolgáltatási és Okmányiroda
• Anyakönyvi csoport
• Okmány csoport
• Ügyfélszolgálati csoport
Hatósági Iroda
• Igazgatási és Ipar-kereskedelmi csoport
• Szabálysértési csoport
• Építésügyi hatósági csoport
Belső Ellenőrzési Csoport
Jogi és Pályázati Iroda
• Jogi csoport
• Pályázati csoport
Polgármesteri és Jegyzői Kabinet
• Titkárság
• Főépítészi csoport
• Humánpolitikai csoport
• Protokoll csoport
• Környezetvédelmi csoport
Humánszolgáltatási Iroda
• Gyermekvédelmi csoport
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•
•

Szociálpolitikai csoport
Egészségügyi csoport
Gyámhivatal
Oktatási Kulturális és Sport csoport

Pénzügyi Iroda
• Költségvetési csoport
• Pénzügyi csoport
• Számviteli csoport
Adóiroda
• Helyi Adó csoport
• Gépjárműadó csoport
• Behajtási csoport
Szervezési Iroda
• Szervezési csoport
• Ügyviteli csoport
• Informatikai csoport
• Gondnokság
Közterület-felügyelet (Önálló intézmény nyilvántartásba vételét követő 30. napig)
Határidő: 2011. október 1.
Felelős: dr. Nagy Hajnalka jegyző
3.

Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Polgármesteri
Hivatalának mellékletben csatolt Szervezeti és Működési Szabályzatát elfogadja.

Határidő: azonnal
4.

Az elfogadott SZMSZ-ből adódó átszervezésre tekintettel a Polgármesteri Hivatal
létszámát 2011.10.01-vel 322 főben (a Közterület-felügyelet megszűnését
követően 282 főben, 2012.01.01-től pedig 278 főben) határozza meg, és felkéri a
polgármestert, hogy a változást a költségvetési rendelet következő módosításakor
vezesse át.

Határidő: költségvetési rendelet soron következő módosítása
Felelős: dr. Bácskai János polgármester
5.

Felkéri a jegyzőt, hogy a Polgármesteri Hivatal új Szervezeti és Működési
Szabályzatában foglalt szervezeti struktúra megvalósításához szükséges
munkáltatói intézkedéseket tegye meg.

Határidő: értelemszerű
Felelős: dr. Nagy Hajnalka jegyző

6

6. Jóváhagyja a SEM IX. Zrt. megbízási szerződésének módosítását a mellékelt
tartalom szerint, és felkéri a polgármestert annak aláírására.
Határidő: 2011. október 1.
Felelős: dr. Bácskai János polgármester
7. Felkéri a polgármestert, hogy a parkolási engedélyek kiadásával összefüggésben a
pakolási rendelet módosítására vonatkozó javaslatot terjessze a képviselő-testület
elé.
Határidő: 2011. novemberi testületi ülés
Felelős: dr. Bácskai János polgármester
Mellékletek:
1. sz. SZMSZ és mellékletei
2. sz. SEMIX Zrt. megbízási szerződésének módosítása
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