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60/2022.(V.25.) számú előterjesztés 
 

 
 
 
 

Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
2022. május 25-i rendes ülésére 

 
 
 
 

Tárgy:  Javaslat a Polgármesteri Hivatal szervezeti és működési 
szabályzatának módosítására  

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

Az előterjesztés nyílt ülésen tárgyalható. 
 

Az SzMSz 20 §-sa értelmében a határozati javaslat normatív, és elfogadásához 
minősített szavazattöbbség szükséges. 

 
 

Előterjesztés 
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E L Ő T E R J E S Z T É S 

 
Tárgy:  Javaslat a Polgármesteri Hivatal szervezeti és működési szabályzatának 

módosítására  
 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

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 Környezetvédelmi és Rendészeti Iroda Rendészeti Csoportjában a rendészeti feladatokat 1 

fő csoportvezető és 7 fő önkormányzati rendész látja el. A Szentendrei Rendőrkapitányság 

2021. évi beszámolója szerint is Budakalász város közbiztonsága az elmúlt időkben 

kiemelkedően javult, a közrend, közbiztonság helyzete tartósan jónak mondható. A lakosság 

részéről kedvező megítélés alakult ki, így a jelenlegi eredmények szinten tartása, valamint 

további javítása érdekében szükséges egy 4 órás közbiztonsági tanácsadó státusz 

létrehozása. A veszélyhelyzet folyamatos enyhítése miatt a városvezetés egyre több 

közterületi rendezvény megtartását tervezi, és ezek biztonságos megszervezése, rendvédelmi 

szempontból történő biztosítása, valamint a lakosság számának megnövekedése 

következtében felmerülő rendészeti többletfeladatok ellátása indokolja az új álláshely 

létrehozását.  

 

Kérem a Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést, a Polgármesteri Hivatal szervezeti és 

működési szabályzatának módosítását a határozat melléklete szerinti tartalommal 2022. június 

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

 

Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
/2022. (  ) normatív határozata 

a Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának módosításáról 
 

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

Hivatal szervezeti és működési szabályzatát a határozat melléklete szerinti tartalommal 2022. 

június 1-jei hatályba lépéssel módosítja. 

Határidő: azonnal 
Felelős: jegyző 
 
Záradék:  

A határozatot a Képviselő-testület a 2022. május 25-i ülésén fogadta el, közzététele 2022. 

május 26. napján megtörtént.  

 
dr. Deák Ferenc  
jegyző 
 
Budakalász, 2022. május 12. 
 

 
dr. Göbl Richárd 
   polgármester  
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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 és Beszerzési Csoportvezető                                                      X   

- pályázati 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 
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Műszaki és Főépítészi Iroda    

- 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   

- közbiztonsági tanácsadó   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 és Beszerzési Csoport 2 

Kabinet 4,75 

Pénzügyi és Adóiroda 10 

Műszaki és Főépítészi Iroda 10 

Jogi és Igazgatási Iroda 9 

Környezetvédelmi- és Rendészeti Iroda 11,5 

  

Polgármesteri Hivatal engedélyezett létszáma / fő 51,25 

 
 

 


