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Ikt.sz.: -/2022.                               Előterjesztés száma: 145/2022.    

 

ELŐTERJESZTÉS 

a Képviselő-testület 2022. december 8-i rendes nyilvános ülésére 

Előterjesztés tárgya: 
Javaslat a Szadai Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési 

Szabályzatának módosítására 

Előterjesztő: 

 

Pintér Lajos polgármester 

 

 

Előkészítette: 

 

dr. Finta Béla jegyző 

 

 

Szakmai 

szempontból 

ellenőrizte: 

dr. Jenei László András 

törvényességi szakreferens 

 

Pénzügyi 

szempontból 

ellenőrizte: 

Vargáné Kurfis Erika 

pénzügyi osztályvezető 

 

Jogi, törvényességi 

szempontból 

ellenőrizte: 

dr. Jenei László András 

törvényességi szakreferens 

 

Törvényességért 

felelős: 
dr. Finta Béla jegyző 

 

 

Tárgyalja: 

 

Ügyrendi Bizottság, Pénzügyi Bizottság 

Egyeztetve, 

tájékoztatva: - 

Javasolt meghívott: - 

Az elfogadásához 

szükséges 

szavazattöbbség: 

minősített szavazattöbbség (Mötv. 42.§ 2. pontja szerint „működés 

meghatározása” tényére figyelemmel) 

Az előterjesztés zárt 

kezelését kérjük 
nem 
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VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ 

 

I./ Előzmények 

 

A Szadai Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatát (a továbbiakban: 

SZMSZ) Szada Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete annak idején 95/2020.(IX.24.) 

KT-határozatával fogadta el, s azóta egy ízben, az 50/2021.(V.27.) Polgármesteri határozat 

módosította. A módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt jelenlegi SZMSZ (ld. az 

előterjesztés 2. sz. mellékleteként!) 2021. június 1. óta hatályos. 

A Képviselő-testület (tegnapi ülésén, a 131/2022. sz. előterjesztésben részletezett indokokra 

figyelemmel) 141/2022.(XI.24.) KT-határozatával – annak 3./ pontjában - úgy rendelkezett, 

hogy „a Szadai Polgármesteri Hivatal létszámkeretét +1 fő adóhatósági ügyintéző státusszal 

kívánja megemelni 18 főre, felkéri a Jegyzőt, hogy az ezzel összefüggő Szadai Polgármesteri 

Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzat módosítása tartalmú előterjesztést a Képviselő-

testület 2022. december havi rendes ülésére terjessze elő.” 

Az előbbi döntéssel egyezően rendelkezik az Önkormányzat 2023. évi költségvetés-tervezési 

koncepcióját elfogadó 149/2022.(XI.24.) KT-határozat is.  

 

II./ A döntéshez szükséges információk: 

 

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXI törvény (Mötv.) 67.§-a (1) 

bekezdésének d) pontja értelmében a Polgármester jogkörébe tartozik: 

„d) a jegyző javaslatára előterjesztést nyújt be a képviselő-testületnek a hivatal belső 

szervezeti tagozódásának, létszámának, munkarendjének, valamint ügyfélfogadási 

rendjének meghatározására;” 

 

A Képviselő-testület fentiekben idézett rendelkezése szerinti létszámkeret-bővítés indokolt, az 

az Önkormányzat 2023. évi központi normatív támogatásának számítási alapja a MÁK által a 

2023. évre már most „elismert” 17,55 fős létszámkeret – így a 18. státusz létesítése megoldható. 

A javaslat realizálása ugyanakkor első lépésben a jelen előterjesztés: 

➢ 1.sz. melléklete szerinti rendelet-tervezet elfogadásával az Önkormányzat SZMSZ-

ének módosítását igényli (a létszámkeret jogszabályi erejű módosítását), majd 

➢ 2.sz. melléklete szerinti hatályos SZMSZ-főszövegben jelölt változtatások KT-

határozattal történő elfogadását, és annak részeként: 

➢ 3.sz. melléklete szerint tartalommal az SZMSZ 2.sz. függeléke módosítását igényli. 

 

Figyelemmel a +1 adóhatósági ügyintézői státusz létesítése nyomán szükséges szervezeti belső 

teendőkre (érintett munkaköri leírások vezetői felülvizsgálata, feladatok újra-osztása, átadás-

átvétele stb.), továbbá az évzárás-évkezdés, a költségvetés-tervezési időszak enélkül is bőséges 

feladatterheire, e státuszt célszerű és elegendő 2023. március 1.-től kezdődő hatállyal 

létrehozni – akkorra a szervezeti belső előfeltételek is akadálytalanul megteremthetőek. 

Az SZMSZ mostani módosítása ugyanakkor lehetőséget kínál arra is, hogy – figyelemmel a 

Jegyző által korábban (részben a lakosságszám-növekedés kapcsán, döntően pedig az 

Önkormányzat Környezetvédelmi Programja tervezetének előkészítésekor és tárgyalásakor) 

prognosztizált további, jövőbeni többletfeladatok élőmunka-igényére - a Képviselő-testület 

megteremtse +1 fő vezetői státusz 2023. június 1-től történő létesítésével egy aljegyző 

(legkorábban) akkortól történő kinevezésének keretfeltételét. 

Az aljegyzői státusz betöltésének előfeltételét jelentő vezetői álláspályázat tényleges 

meghirdetésére ugyanis célszerűen majd a települési környezet védelméről szóló helyi rendelet 

tervezetének (Munkaterv szerint a 2023. áprilisi rendes testületi ülésre történő) előkészítése 

után – legkorábban tehát 2023. április közepén – kerülhet sor, a pályázatbenyújtásra kötelezően 

előírt min. 30 napos határidőre tekintettel pedig legkorábban május második felében bírálhatóak 

el a beérkező pályázatok, így a jegyző javaslatára a polgármester által kinevezhető aljegyző 

munkába állítása 2023. június 1-nél korábbi időpontban eleve nem várható.  
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Jogi előfeltétel ugyanakkor, hogy a 2023.III.1-től 1 státusszal 18 főre, majd 2023.VI.1-től (+ 1 

fővel), 19 főre növelt „engedélyezett” létszámkeretet – munkajogi és költségvetés-tervezési 

előírások miatt - az Önkormányzat SZMSZ-e, majd a 2023. évi költségvetési rendelete előre 

feltüntesse – ennek alapján tehetőek meg ugyanis a szükséges jegyzői és munkáltatói 

intézkedések. (Az Önkormányzat SZMSZ-e módosításához szükséges rendelet-tervezetet ld. a 

jelen előterjesztés 1. sz. mellékleteként!) 

 

A Mötv. vonatkozó rendelkezései értelmében: 

„82. § (1) A polgármester - pályázat alapján határozatlan időre - nevezi ki a jegyzőt. A 

tízezer főnél kevesebb lakosú települések önkormányzatánál és a tízezer főnél kevesebb 

együttes lakosságszámú települések közös önkormányzati hivatalánál a polgármester - a 

jegyzőre vonatkozó szabályok szerint, a jegyző javaslatára - kinevezheti, más önkormányzatnál, 

közös önkormányzati hivatalnál kinevezi az aljegyzőt. A jegyzői és az aljegyzői kinevezés vezetői 

munkakörnek minősül, a jegyzőre, aljegyzőre alkalmazni kell a közszolgálati tisztviselőkről 

szóló törvény vonatkozó rendelkezéseit. Megyei jogú városban több aljegyző is kinevezhető.” 

 

További fontos tudnivaló, hogy az aljegyző fölött a jegyző csupán az ún. „egyéb munkáltatói 

jogokat” gyakorolja, a munkáltatói jogok gyakorlása (a Mötv. fentiekben idézett rendelkezése 

alapján) a polgármester jog- és hatásköre. 

 

III./ Döntési javaslatok: 

 

A peremfeltételek ismeretében a Jegyző által javasolt változtatásokat támogatom – ezért (a 

Mötv. 67.§ (1) bekezdésének d) pontja szerinti jogkörömben eljárva) előbb az előterjesztéshez 

1. sz. mellékletként csatolt rendelet-tervezet, majd az alábbiakban olvasható határozati javaslat 

elbírálását kezdeményezem. 

 

Az előterjesztés mellékletei: 

1. sz. melléklet: rendelet-tervezet Szada Nagyközség Önkormányzat Képviselő-

testületének 35/2021.(XII.10.) önkormányzati rendelete (SZMSZ) 59.§ (4) bekezdésének 

módosítására 

2.sz. melléklet: a Polgármesteri Hivatal SZMSZ-e – a javasolt módosításokkal egységes 

szerkezetben 

3.sz. melléklet: a határozati javaslat 1.4 pontjában Mellékletként hivatkozott szervezeti 

ábra (szemléltetésül) 

 

Szada, 2022. november 25. 

       Pintér Lajos 

       polgármester 

 

HATÁROZATI JAVASLAT 

 

…/2022.(XII.8.) KT-határozat  

 

1./ Szada Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a Polgármesteri Hivatal Szervezeti 

és Működési Szabályzatát (a továbbiakban: SZMSZ) 2023.március 1. napjától kezdődő 

hatállyal az alábbiak szerint módosítja: 

 

1.1. Az SZMSZ III. fejezetének 1.2. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép, a Hivatal 

belső tagozódása 1.3. pont szerinti felsorolása pedig 2023. június1-től 1 fő aljegyzővel 

egészül ki: 

1.2. A Hivatal engedélyezett létszáma 17 fő 18 fő, 2023. június 1-től kezdődően 19 fő 

köztisztviselő   
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1.2.Az SZMSZ III. fejezetének 1.4. pontja a Pénzügyi Osztály keretében önálló csoportként 

működő adóhatósággal egészül ki: 

„1.4. Az osztályok is közvetlenül a jegyző irányítása alatt állnak. A Műszaki Osztály 

keretében önálló csoportként működik a közterület-felügyelet, a Pénzügyi Osztály 

keretében pedig az adóhatóság.” 

 

1.3.A SZMSZ III. fejezetének 1.5.2. pontjában a Pénzügyi osztály szervezeti felépítését 

taglaló felsorolásban az adóhatósági ügyintézők létszáma 2 főről 3 főre módosul, és az 

1.5.4 pont szerinti táblázat ennek megfelelően kiegészül az adóvégrehajtással kapcsolatos 

feladatokat ellátó adóhatósági ügyintézővel – amelynek következtében a 11. munkakör 

megnevezése adóhatósági referensre változik, a 13. munkakört követően felsorolt 

munkakörök sorszámozása eggyel növekszik. A 19. sorszámú – környezetvédelmi hatósági 

és a jegyző által részére meghatározott feladatokra szóló - aljegyzői munkakör legkorábban 

2023. június 1-től tölthető be. 

 

1.4.Az SZMSZ IV. fejezetének 2.1. pontjának első mondata helyébe az alábbi 

rendelkezés lép: 

A jegyzőt akadályoztatása és távolléte idején – az aljegyző próbaidejének eredményes 

lejártáig - a megfelelő képesítéssel rendelkező Törvényességi szakreferens helyettesíti. 

 

1.5.Az SZMSZ 2. sz. függeléke helyébe a jelen határozat Melléklete szerinti szervezeti 

ábra lép. 

 

2./ A Képviselő-testület megbízza a Jegyzőt, hogy gondoskodjon a Polgármesteri Hivatal 

SZMSZ-ének a jelen határozat 1./ pontja szerinti módosításokkal történő egységes szerkezetbe 

foglalásáról, és a helyben szokásos módon történő közzétételéről. 

Határidő: azonnal 

Felelős: jegyző 

 


