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'I'i sztelt I(ópvisel ó-testi.iIet !

A Magyarország lielyi örrkormány zaíaitóI szóló 201 1 . évi CLXXXIX. törvény (a

továbbiakbarl: Mötl,,) 4l. Ss (2) bekezdése értelrrtébcrl itz (jnkornrárlyzati t-eladatok ellátását a

képviselő-testtilet és szervei biztosítják. Ilivatkozott .1tlgsz-abályi rerrdelkezés értelrlrében a

képr,,iselő-testLilet szert,ei közé tartozik a polgárnresteri lrivatal is, Az Mötr,. 84. S\ (l)

bekezdése alapján a helyi ötrkort-lránl,zat képviselő-testiilete az önkot,márryzaí rlúiltödésével,

valanrint a polgárnrester vagr a.jcgrző í-elaclat tls hatiiskör,ébe tartozó í.igl,ek döntésre való

előkészítés,-1rci cls r,rigrehltjtiisii\ill l\ill]cs(l1lltils lcllltilttilk ellil1llslila 1ltllgát,nlcstcri hiratalt hoz

létre. A lrivatal közrenrtik(ldik ilz öttkot,rllátlt,zatoli egvtlliis itijzötti" l,alanlit-lt az áIlalrli

szervekkel törlériő egy Littnrűködésérrek összehangolásában.

A polgárnresteri hivatalt Mélykírt Nagyközség Örrkormányzaí Képviselő-testtilet a helyi

ötrkorrrriinl,zatokról szcilci l990. clr,i LXV. tölvént 38 § t1) hekczclése alapjáll hozta létre,

alapítását a l(épviselő-testLilet lc)91. október tl-án a l0]l199l,(X.08.) I(t. szárrlú hatiirozattal

íbgadta el. A polgármesleri hivatal 2013..jarrr"rár, 1, nap.iától hatályos elnelezése - trz Mötv.

84, § (5) bekezdésének a) porrtjára tekintettel Mély,kirti Polgármesteri Hivatal

(továbbiakban : I-Ii vatal ),

Az Mötr,. 67. s\ (1) beliezdése killltlrrd.ia. hog1 a polgiirnresícr a .jegy,ző .javaslalrira

előterjesztést nyújt be a képviselő-testüIetnck a hivatal belső szervezeti tagozóclásiinak,

létszámának, munkarendjének, valanrint ügyfelfbgadási rendjének meghatározására.

A Hivatal .ielerrleg hatályos szerr,,ezeti és működési szabálvzatát a I(épviseló-testiilet a 2019.

július 2. rrap.jár tartott ürlésérr l2112019.1VII.02.;I(t, szárrrú határozatával fbgadta cl. A

fővárosi és megyei kormányhivatalolr működésének egyszerűsítése érdekében egyes

töruények módosításáról szóló 2019. évi CX. törl,én1,, továbbri a a fővárosi és megyei

kormánl,hivataIol< műköttésónelr egvszerűsítésér,cl összcíiigg(i egves l<ormítnt,rendeleteli

módosításáról szóló -]ó()/20l9. (XIl" _10.) lio1,1ti. r,ctttlclet 2()20. .i:rnuiir l-jci lrat:illval

eg)Ies í'eladat- ós hatásl<örök teliintetében:r íiiriirosi ós nrcglci liol,rnányhivatalol<tól a

települési önkormányzatoknak fiegyzőknck) történő átadásáról is rendelkezctt. E

iogszabályváltozásra tekintettel az SZMSZ felülvizsgálata sorál megállapításra kertilt.

irogy arrnak kiegészítése és lnóclosítása a 14. pontbarr ir-rdoltolt és sziiksóges.



Szintén irrdokolt az S7,MS'4 rtltjclosítitslt az önkorllláll\ ltlt szcr\ ezctclbetl az általárlos lrelyi

választásokat köl,etóerT bekör.,ctliező - szervezcti r itltozás kijvetkeztéberr. hiszerr 201 9,

október 28. rrapjátó| , az addigi két alpolgárnlester lrelyett - egy alpolgárrlester segíti a

munkámat, Szükséges továbbá a Hivatal szervezetében 2020, március l6. napjától

bekör,etkező szervezeti változás átvezetése is, a HivataI létszáma - az önkormányzat 2020.

évi költségvetési rendelete érteln-rében - 1 í'ő hatósági Ligyintézővel bővült, Továbbá

szlikségszerítrrek látszik kLilönösen az al,iegy,zői pály,ázat crcclnróny,telerrrré rryilr,ánításra és a

2020. nlárcius l l. riap.ján kiliircjetett veszéli,h9|1791.. tekilltettel a .iegy,ző al.jegyzó

hiányában történő lielyettesítéséről i s gor-rdo skocin i,

A.|ogalI<otásrtjl szillti 20l0. óii ('X.\X. tijlrúrtr (ttlriibbialtbatl: .litt,) ]] § (]) brckezclctse

kinlorlcija. lrtlgr nornlatir hatii1,ozallran szitlrálr ozlral,ia a ltelr i iinkornliinvz:rt l<ópviselő-

testülete a saját és az iiltala irzinl,ított szervek ter,élicn1,5{gét ós csclel<r,ési prrrgranrjítt,

valamint az álta|a iránvított szervek szervezetét és működését.

Kérem a T. Képviselő-testü|etet. hogy a polgármesteri lrivatal szervezeti és rnűködési

szabál",,,-zatának rnciclosításlrt lrrcgvitatás tltán ttortllatír, lratározat lbrrrrá.iában clíbgaclni

szíveskeclj ék !

Mélykút" 202(). rr-rárcius 2.1.
e S úei".
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NoRMAT,IV I{A fARoZA,f:./2020.(IIL3 1 .)I(t, szárrrú

Mélykírti Polgárrnesteri Hivatal

SZMSZ-ének módosítása.

1. Mélykút Város Önkormányzat Képviseló-testülete a 121/20l9,(VI1.02.)Kt. szánrir

határozatával jór,áhagyott Mélykilti Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési

Szabál:,zatát (toi,ábbiakban: SZMSZ) 2020. április 1-.iei hatállyal az alábbiak szerirrt

nródosít ja:

1.1. Az SZMSZ 2.4. pont|tibatr az ..egy [ittrlriiköclési rllegitllailodás" szöregrclsz hell,ébe

a,.kö z i g ttz g a t ci,s, i,s, : t, r : t'í tl ti,s:' sz,ö x, eg l é p

1,2. Az SZMSZ 5. por-rtja helyébe az. alábbi szövegrész lép:

,, 5.

Az alpolgármesíer

5.1. A polgtirme.s,íer hcl.y,ette,s,ílé,séra, ntunktifúnuk,sagíté,sére

alpolgúrmes,lcr u 7llgúrntes,ler irtin);ílti,stil,ul lútlu el,/elttclulail.

5.2. Az alpolgúrnlester a polgtirntesler tiltal meghutúrozoll

továbbci kiadmún1lozcí,s i l Llgfu)t,l"sen i ntézkcclé sa ke l l as,:. "

1 .3. Az S7,MS7, 7, l . porltia hclr ólre irz aliibbi sziil cgrtlsz lép:

ntc gl,ci l.et,szt tlíí

í'e luclutkü,bcn,

,,7.], A jegyzőt a polgárntester által a jegyző.javaslaíúra kinevezetí ctljegyző, ttz

aljegyzői státusz betöltetlensége eseíén a Hiyatal Igazgaíási Csoportjónak ct

lepyzőra vonttlkozó képesíté,si előírásokkul rendelkező kózti,gztl,iselője helyettesííi

é,s ellÚtla u jeg1::(í tiltul maghcttc'il,tl:tltt ,ft,lut.lultlkul, 
"

1.4. Az SZMSZ l4. pontja aza|ábbi porrtokkal cgészlil ki:

,, ] 4,17. Elldtltt ct: i.stnt:r,e llcn holllc.sl un.\,ukön.1,1,e:é,s,él:el kupc,sol.uro,s /clat.lalokat.

]-/.-t,\. l-,llűr u kiilli;lli (tllttntptll,q,ir t.ttt.t,tlki)lt.l,ri a,satltélt.l,t'l érinlő adal.s:olgtiltuta,s

ta lje s ítú,lé bctt.



14.49, Engedélyezi az állutvásártér, úllutpiut,, állcltkiaIlítú,s helyét é,t id(ípontját.

1 1.50. Ellát.itt tt c,.sulúdyét.lclnti koorclinúc,irjyttl kttylc,.s,tlluto,s, fbludaíokut.

] 1.5l. lgu:tllti,:t tttl kt ttt,t,ól, htlg.l tt .g.t,t,t,ttttk tckltttatébat? u: ut,l.y(lkört,)lylle

b e.j e gllz e t t ct p (l \, 0.!{.l; tt t,ty u ké pza l l,s : c nl é 1.1 .

11.52. Ellár a szülők megallapodásának.felvétele ,s,clrán asztilői.lbltigclgli igg
gyakor l ás a kérdé s é be n.

14,53. Ellár a gllerme k nevének megallapítúsa tcirgyábctn.

] 4. 5 4. E llátj a az e lőze íe,\ gyárur e nde lé,s s e l ku pc s o l ut tl s ./'e l adut o ka t.

]4.55. Elldtja a képzelt szúl(j aclalainak megallapítas,ct tárgy-ábctn.

11.56. Eljár a teljes, hatúlyú apai elis,merő nyilatkozat.felvétele iigy-ében nagy,korú

é,s, cselela,őképe ,s személyek esetében.

l].5:. 7'ciiéko:ttttti,yt tttl tt rcttda:atlcn c.sultidi logúllti.s kezalé,s,ér(íl. "

1 .5. A7, SZ,MS7.22, 1 . pont ja he lr,ébe az alábbi ször cgr,úsz lóp:

,,22.1. A jeg.l;ztit ukadálvrlulásu é.l,ttiyolléte idajén uz uljegl,ző, uz uljegyzői slúíusz

betöltetlensége eselén tt Hivcttul lgazgaíci,si C.soport.júttclk u fegy^zőre vtlna!.kozó képesítési

e l ő ír d s o kka l r e n cl e l k e z ő köz t i.s z tl: i,s e l (;j e h a ly c l l es í t i. "

2, A Képviselő-testiilet felkéri a jegyzőí az SZMSZ egységes szerkezetbe foglalására.

Felelős : Kovács Tar-rrás po l gárnrc,ster

Dr. Vörös-Börcsök I írtica.icgl,zó

Határidő: azonnal


