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A Füzesgyarmati Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata és  

Alapító Okiratának elfogadása 
 
 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 67. § c) pontja 
alapján a Jegyző javaslatára előterjesztést nyújtok be a Füzesgyarmati Polgármesteri Hivatal 
(továbbiakban: Hivatal) belső szervezeti tagozódásának, létszámának, munkarendjének, 
valamint ügyfélfogadási rendjének meghatározására létesült Szervezeti és Működési 
Szabályzat jóváhagyására. 
 
Többségében törvényi és a személyi változások indokolták a szervezeti változások 
végrehajtását, így pl. a közigazgatás korszerűsítése, járási hivatalok létrejötte, stb. miatt.  
 
A Hivatal szervezeti egységei elnevezése a tervezet szerint változna:  
- Irodák helyett Osztály az elnevezés,  
- Hatósági Iroda elnevezés helyébe Igazgatási Osztály lép, 
- Törzskari csoport elnevezést hoztunk létre, mert korábban nem volt nevesítve a  
   Polgármester és a képviselő-testület munkáját közvetlenül elősegítő dolgozók köre, 
- a Műszaki csoport átkerült az Igazgatási Osztályhoz. 
 
A Hivatal létszámában a korábbiakhoz képest csökkenés következett be, mivel a járások 
kialakításához több dolgozó áthelyezése vált szükségessé. A dolog másik oldala az, hogy az 
állam létszám- és bérnormatívát állapít meg a Hivatalok vonatkozásában, azaz a központilag 
meghatározott köztisztviselői létszám bér és dologi kiadásait finanszírozza. Ettől függetlenül a 
Hivatalnál, ha a bértömeg biztosítja, további dolgozók is alkalmazhatók. 
 
Jelenlegi létszámunk még bővítésre szorul, mivel pl. nem teljesen megoldott az informatikus, 
a rendszergazdai feladat ellátása. Véleményem szerint ide teljes munkaidős létszámra lenne 
szükség, ha nem is köztisztviselői, lehet munkaszerződéses alkalmazás is. 
 

 



 

 

2 

 

Változatlanul hagyjuk a napi munkarendet, ennek inkább a betartására kellene nagyobb 
hangsúlyt helyezni: nagy az ügyfélforgalom a félfogadási időn túl, amely a szakmai munkától 
veszi el az időkeretet. 
 
Nagyobb hangsúlyt kell helyezni a Munkavállalói oldal jogaira is: az éves szabadság letöltését 
szükséges biztosítani tárgyévben, amelynek azonban létszám, valamint bér vonzata is van. 
Erre a költségvetés tervezeténél is figyelemmel voltunk. 
 
A kiadmányozás gyakorlásának szabályozásában lényegi változás nem következett be. Szinte 
változatlanul formában történik a bizottsági munka segítése, a vagyonnyilatkozat-tételi 
kötelezettséggel járó munkaköri jegyzék. Jogszabályon alapul a képzettségi pótlékra jogosító 
munkakörök felsorolása, amely folyamatosan változhat szakmai végzettségek megszerzése 
esetében. 
 
Változás következett be a Hivatal által ellátott szakfeladatok körében, ezt a törvényi 
változásoknak megfelelően soroltuk fel. 
 
 
Határozati javaslat: 
 
..../2012.(II.14.) Kt. hat. 
 
A képviselő-testület a Füzesgyarmati Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési 
Szabályzatának módosítását a melléklet szerinti tartalommal elfogadja. 
 
Utasítja a Polgármestert és e Jegyzőt, hogy a Szabályzat kiadásáról gondoskodjon. 
 
Határidő: 2013. február 28. 
Felelős: Bere Károly polgármester 
   dr. Makai Sándor jegyző 
 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A Füzesgyarmati Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának módosítása is szükségessé vált. 
 
2013. január 01. napjától a Polgármesteri Hivatal által ellátott államigazgatási feladatok egy 
részét, főként a szociális, jegyzői gyámhatósági, és a körzeti államigazgatási feladatokat 
(okmányirodai, gyámhivatali, építéshatósági ügyek) a Békés Megyei Kormányhivatal 
Szeghalom Járási Hivatala látja el. 
 
A feladatellátás változása miatt a Polgármesteri Hivatal alapító okiratából ki kell emelnünk a 
körzeti feladatellátásra vonatkozó szövegezéseket, és a járáshoz átkerült feladatok szakfeladat 
számait és azok szöveges megjelölését.  
Ki kell emelnünk a hatályon kívül helyezett helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. 
törvényre (régi önkormányzati törvény) való hivatkozásokat, a Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 2013. január 1-jén hatályba lépett 
rendelkezéseire való hivatkozásokra. 
 
A fentiek alapján az alábbi módosítási javaslatot terjesztjük a Képviselő-testület elé: 
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Határozati javaslat: 
 
..../2013.(II.14.) Kt. hat. 
 
Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Füzesgyarmati Polgármesteri 
Hivatal alapító okiratát 2013. március 1-i hatállyal az alábbiak szerint módosítja: 
 
 
Az alapító okirat  3./ Vezetőjének kinevezési rendje: alatti szövegrész az alábbiak szerint 
módosul módosul: 
A Jegyző kinevezése a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. 
törvény (a továbbiakban: Mötv.) 82. §-a, valamint a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. 
évi CXCIX. törvény rendelkezéseinek megfelelően történik. 
A település Polgármestere – pályázat alapján határozatlan időre – nevezi ki a Jegyzőt. 
Felette a munkáltatói jogokat a Polgármester gyakorolja. 
 
Az alapító okirat 5./ pontjában a Jogszabályban meghatározott közfeladata: alatti 
szövegrész az alábbiak szerint módosul: 
A Mötv. 84. § (1) bekezdése alapján a Polgármesteri Hivatal ellátja az önkormányzatok 
működésével, valamint a Polgármester vagy a Jegyző feladat- és hatáskörébe tartozó ügyek 
döntésre való előkészítésével és végrehajtásával kapcsolatos feladatokat. A hivatal 
közreműködik az önkormányzatok egymás közötti, valamint az állami szervekkel történő 
együttműködésének összehangolásában. 

Az alapító okirat 6. Működési területe:  pontja teljes szövegezése az alábbiak szerint 
módosul: Füzesgyarmat Város közigazgatási területe 

 
Az alapító okirat 8./ alaptevékenység: c./ pontjából kiemelésre kerül az alábbi szövegrész: 
Körzeti államigazgatási feladatok – okmányiroda, építéshatósági és gyámhivatal – Bucsa és 
Kertészsziget közigazgatási területén is. 
 
Az alapító okirat 8./ alaptevékenység: d./ pontjában az irodavezetők szövegrész helyébe az 
Osztályvezetők megjelölés kerül. 
 
Az alapító okirat 8./ alaptevékenység: pontjában az alaptevékenység szakfeladatok 
felsorolásból kiemelésre kerülnek az alábbi szakfeladat számok és szöveges megjelölésük:  
882114 Helyi rendszeres lakásfenntartási támogatás  
882115 Ápolási díj alanyi jogon 
889935 Otthonteremtési támogatás 
889967 Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása 
 
Felkéri a jegyzőt, hogy a határozat szerint az egységes szerkezetbe foglalást végezze el, és 
arról az érintetteket értesítse. 

 
Határidő:  2013. március 1. 
Felelős:  dr. Makai Sándor jegyző 
 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 



 

 

4 

 

Javasolom a fentiekben ismertetett Szervezeti és Működési Szabályzat, valamint az Alapító 
Okirat tervezetének jóváhagyását. 
 
Füzesgyarmat, 2013. február 1. 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                  Bere Károly 

polgármester  
 
 


