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Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
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Tárgy:  Javaslat a Polgármesteri Hivatal szervezeti és működési 
szabályzatának módosítására  

  
 
 
 
 
Előterjesztő:  dr. Göbl Richárd polgármester 
 
Készítette:   Selmeciné Sulyok Nikolett referens 
 
Egyeztetve:   dr. Deák Ferenc jegyző            
 
Ellenőrizte:  dr. Papp Judit aljegyző 
 
 
 
Tárgyalja:  Pénzügyi és Gazdasági Bizottság  
    
 
 
 
 
 

Az előterjesztés nyílt ülésen tárgyalható. 
 

A határozati javaslat elfogadásához egyszerű szavazattöbbség szükséges. 
 
 

 

Előterjesztés 
 



 

 
Budakalászi Polgármesteri Hivatal | 2011 Budakalász, Petőfi tér 1. | telefon: +36 26 340-266 | www.budakalasz.hu 

 

E L Ő T E R J E S Z T É S 

 
Tárgy:  Javaslat a Polgármesteri Hivatal szervezeti és működési szabályzatának 

módosítására  
 

 

A Hivatal szervezetére és működésére vonatkozó alapvető szabályokat, a Hivatal feladatai 

ellátásának belső rendjét és módját a Képviselő-testület elé a Mötv. 67. § (1) bekezdés d) 

pontja szerint a jegyző javaslatára a Polgármester terjeszti elő elfogadásra. 

 

A Pénzügyi- és Adóirodán az új irodavezető belépésével a munkafolyamatok felülvizsgálata 

megtörtént. Az adóigazgatási terület szoros ellenőrzése érdekében az irodán belül Adócsoport 

létrehozását tartom indokoltnak egy adóügyi ügyintéző státusz csoportvezetői státusszá 

alakításával.  

 

Az utóbbi időben nagy hangsúlyt fektettünk az adóellenőrzési tevékenység bővítésébe, az 

adókövetelés behajtási feladatok ellátása, ezen kívül a bérkönyvelés visszaszervezése 

megnövekedett terhet ró a jelenlegi létszámra. Az iroda hatékony és szakszerű működése 

érdekében egy státusz bővítését tartom indokoltnak a Pénzügyi és Adóirodán. A behajtás 

hatékonysága várhatóan fedezni fogja a bérnövekményt. Az október-november hónapra járó 

személyi költségek fedezete a Hivatal dologi kiadásaiból átcsoportosítható. A pénzügyi 

területen egy pénzügyi ügyintéző álláshely csoportvezetői státusszá alakítása indokolt, így 

biztosított az irodavezető helyettesítése, feladatai közé tartozna a pénzügyi ellenjegyző 

tevékenység és az iroda szakmai támogatása. 

 

A Környezetvédelmi és Rendészeti Irodán a rendészeti feladatokat 1 fő irodavezető és 8 fő 

önkormányzati rendész látja el. Az Irodán belül Rendészeti Csoport létrehozását tartom 

indokoltnak egy önkormányzati rendész csoportvezetői státusszá alakításával. A rendészeti 

csoportvezető státusz létrehozását a társszervekkel való kapcsolattartás, az újonnan létrejövő 

polgárőrséggel szoros együttműködés kialakítása, és a rendészeti feladatok illetve az 

irodavezetői feladatok végrehajtásának közvetlen támogatása indokolja. A csoportvezető 

státusz létrehozásával erősödik a tájékoztatás lehetősége az irodavezető és a városvezetők 

irányába.  

 

A Műszaki és Főépítészi Irodán az ingatlanok területrendezéséhez kapcsolódó feladatokat egy 

megbízási szerződéssel foglalkoztatott kolléga látja el. A feladatkör jellegéből adódóan 

indokolt a megbízási szerződéses foglalkoztatást átalakítani, és a Hivatalon belül egy 

beruházási ügyintéző státuszt létrehozni a feladat ellátására.  

 

A Jogi és Igazgatási Irodán egy fő látja el az iktató-irattáros ügyintézői feladatokat. Jelenleg a 

feladat ellátását egy megbízási szerződéssel foglalkoztatott dolgozó segíti napi 4 órában. A 

megbízási szerződéssel foglalkoztatott dolgozó jogviszonya 2021. december 31. napjával 

szűnik meg. A megnövekedett iratmennyiség és a feladatok ellátásának folyamatos biztosítása 

miatt szükséges még egy iktató-irattáros státuszt létrehozni. 
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Kérem a Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést a Polgármesteri Hivatal szervezeti és 

működési szabályzatának módosítását a határozat melléklete szerinti tartalommal 2021. 

október 1-jei hatályba lépéssel tárgyalja meg és a határozati javaslatot fogadja el. 

Felkérem a jegyzőt, hogy a Polgármesteri Hivatal belső szabályzatait az elfogadott szervezeti 

és működési szabályzat szerint módosítsa. 

 

 

Határozati javaslat 
 

Budakalász Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Polgármesteri 

Hivatal szervezeti és működési szabályzatát a határozat melléklete szerinti tartalommal 2021. 

október 1-jei hatályba lépéssel módosítja. 

 
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 

 
Budakalász, 2021. szeptember 17. 
 

 
dr. Göbl Richárd 
   polgármester 
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V. VI. A polgármesteri hivatal szervezeti tagozódása 

 

2. Szervezeti felépítés 
 

A polgármesteri hivatal az alábbi tisztségviselőkből, szervezeti egységekből áll: 

 

• Polgármester 

• Alpolgármesterek 

• Jegyző 

• Aljegyző 

• Polgármesteri Kabinet 

• Pályázati projektvezető és közbeszerzési referens 

• Humán 

• Irodák 
Pénzügyi és Adóiroda 

▪ Adócsoport  
▪ Pénzügyi Csoport 

Műszaki és Főépítészi Iroda 
▪ Beruházási Csoport  

Jogi és Igazgatási Iroda 
Környezetvédelmi és Rendészeti Iroda 

▪ Rendészeti Csoport  
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3. melléklet: Vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség 
 

a Budakalászi Polgármesteri Hivatalnál az alábbi munkakörökben dolgozók kötelezettek 

vagyonnyilatkozat tételre: 

Polgármesteri Hivatal                                            évente              kétévente                           ötévente 

    

Jegyző                                                           X   

Aljegyző                                                       X   

Humánpolitikai referens                                                              X  

Pályázati-intézményi koordinátor X   

    

Kabinet    

- irodavezető X   

- titkársági és köznevezési referens  X  

- kommunikációs ügyintéző  X  

    

Pénzügyi és Adóiroda    

- pénzügyi irodavezető                              X   

- pénzügyi csoportvezető  X  

- pénzügyi ügyintéző                                     X  

- adóügyi csoportvezető  X  

- adóügyi ügyintéző                                     X  

    

Jogi és Igazgatási Iroda    

- irodavezető X   

- igazgatási ügyintéző  X  

 - szociális ügyintéző                                                                     X  

- anyakönyvvezető                                                                        X  

- testületi és igazgatási referens  X  

- ügyfélszolgálati ügyintéző   X 

    

Műszaki és Főépítészi Iroda    
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- műszaki- és főépítészi irodavezető X   

- beruházási csoportvezető X   

- beruházási ügyintéző                                   X   

- főépítészi referens                                                                                                      X 

- vagyongazdálkodási ügyintéző                   X  

    

-Környezetvédelmi és Rendészeti Iroda    

- irodavezető  X   

- környezetvédelmi ügyintéző  X  

- rendészeti csoportvezető X   

- önkormányzati rendész   X 

 

4. melléklet: A Polgármesteri Hivatal és szervezeti egységei engedélyezett létszáma  
 

Szervezeti szintek Szervezeti egységek Engedélyezett létszám / fő 

   

Jegyző Jegyző 1 

Aljegyző Aljegyző 1 

Humán humánpolitikai referens 2 

Pályázati-intézményi koordinátor 1 

Kabinet 4,5 

Pénzügyi és Adóiroda 10 

Műszaki és Főépítészi Iroda 10 

Jogi és Igazgatási Iroda 9 

Környezetvédelmi- és Rendészeti Iroda 11 

  

Polgármesteri Hivatal engedélyezett létszáma / fő 49,5 

 

 

 

 

 

 


