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ELŐTERJESZTÉS 
 

Tiszavasvári Város Önkormányzata  
Képviselő-testületének 

2014. február 20-án tartandó ülésére 
 
 

Az előterjesztés tárgya: a Tiszavasvári Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési 
Szabályzatának kiegészítése 

 
Ügyiratszám:                     2115/2014. 
 
Az előterjesztés előadója: Dr. Fülöp Erik polgármester 
 
Az előterjesztést témafelelőse: Gazdagné dr. Tóth Marianna osztályvezető 
 
Az előterjesztést véleményező bizottságok a hatáskör megjelölésével: 
 
Bizottság Hatáskör 
Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság  SZMSZ 3. sz. melléklet 2.2.18 pontja alapján 
 
 
Az ülésre meghívni javasolt szervek, személyek: 

 
   
 
 
Egyéb megjegyzés:  
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 
 
 
 
Tiszavasvári, 2014. február 10.                    
 
 

Gazdagné dr. Tóth Marianna 
témafelelős 
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4440 Tiszavasvári, Városháza tér 4. sz. 

Tel.: 42/520-500 Fax.: 42/275–000 e–mail: tvonkph@tiszavasvari.hu 
 
Témafelelős: Gazdagné dr. Tóth Marianna  
 

ELŐTERJESZTÉS 
- a Képviselő-testülethez - 

 
a Tiszavasvári Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának 

kiegészítéséről 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A Képviselő-testület 10/2013. (I.31.) Kt. sz. határozatával alkotta meg Szervezeti és 
Működési Szabályzatát Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. 
tv. előírásainak megfelelően. 
 
A Szervezeti és Működési Szabályzat (továbbiakban: szmsz) meghatározza – többek között – 
a jegyző, aljegyző, és az egyes osztályvezetők feladatait, a hivatal képviseletének rendjét, a 
kiadmányozás rendjét stb. Azonban a helyettesítésre vonatkozó előírások még nem teljes 
körűen kerültek szabályozásra benne. Az szmsz az aljegyző alcím alatt annyit tartalmaz, hogy 
az aljegyző a jegyző akadályoztatása esetén teljes jogkörben gyakorolja a jegyző hatásköreit.  
Arra az esetre azonban amikor a jegyző és aljegyző egyidejűleg van távol nincs szabályozás, 
melyet indokolt pótolni, tekintettel arra, hogy az elmúlt néhány hónapban két alkalommal is 
adódott olyan élethelyzet (2013. november 14., 2014. január 30.), hogy a képviselő-testület 
ülésén sem a jegyző sem az aljegyző nem volt jelen.  
Ezen esetekben a jegyző szóbeli munkáltatói utasítást adott az Önkormányzati és Jogi osztály 
vezetőjének, hogy a képviselő-testületi ülésen biztosítsa a működés törvényes feltételeit, 
jogszabálysértő döntés esetén azt jelezze a döntéshozó/javaslattevő részére, írja alá a 
jegyzőkönyvet és számoljon be a testületi ülésen történtekről.  
 
Különösen fontos az szmsz kiegészítése fentebb ismertetett ok miatt, ugyanis a Szabolcs-
Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal információ kérés keretében bekérte a hivatali szmsz-t 
a helyettesítés rendjére vonatkozóan. A kormányhivatal levele az előterjesztés 1. számú 
mellékletét képezi. A kormányhivatal megkeresésének a jegyző határidőben eleget tett, 
ugyanakkor jelezte, hogy élni kíván iratbetekintési jogával. A kormányhivatal válasza az 
előterjesztés 2. számú mellékletét képezi.  
 
Fentebb ismertetett okok miatt javaslom a hivatal szmsz-ének kiegészítését. „A Polgármesteri 
Hivatal működése” főcímen belül, „A képviselet rendje” alcím után kerüljön beillesztésre egy 
új alcím az alábbi tartalommal: 
 

A helyettesítés rendje 
 

A jegyző akadályoztatása esetén az aljegyző teljes jogkörben gyakorolja a jegyző hatásköreit. 
A jegyző és az aljegyző együttes akadályoztatása esetén az Önkormányzati és Jogi osztály 
vezetője teljes jogkörben gyakorolja a jegyző hatásköreit. Amennyiben az Önkormányzati és 
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Jogi osztály vezetője is akadályoztatva van, úgy a Vagyongazdálkodási csoport vezetője teljes 
jogkörben gyakorolja a jegyző hatásköreit. 
A helyettesítő a helyettesítés körében tett intézkedéseiről az akadályoztatás megszűnését 
követően haladéktalanul, közvetlenül köteles a jegyzőnek részletesen beszámolni. 
 
 
Kérem, hogy az előterjesztést megtárgyalni és a határozat-tervezetet elfogadni 
szíveskedjenek! 
 
 
 
Tiszavasvári, 2014. február 10. 
 
 

Dr. Fülöp Erik 
             polgármester 
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A Tiszavasvári Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának 
kiegészítéséről szóló előterjesztés 1. sz. melléklete 
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A Tiszavasvári Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának 
kiegészítéséről szóló előterjesztés 2. sz. melléklete 
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határozat-tervezet 
  

TT II SS ZZ AA VV AA SS VV ÁÁ RR II   VV ÁÁ RR OO SS   ÖÖ NN KK OO RR MM ÁÁ NN YY ZZ AA TT AA   
KK ÉÉ PP VV II SS EE LL ŐŐ -- TT EE SS TT ÜÜ LL EE TT ÉÉ NN EE KK   

…/2014. (II.20.) Kt. sz.  
határozata 

 
a Tiszavasvári Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának 

kiegészítéséről 
 
Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete - figyelemmel a Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 84.§-ára, az államháztartásról szóló 2011. 
évi CXCV. tv. 10.§ (5) bekezdésére, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 
368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 13.§ (1) bekezdés g) pontjában foglalt felhatalmazás 
alapján az alábbi határozatot hozza:  
 
Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete 10/2013. (I.31.) Kt. számú a 
Tiszavasvári Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló határozatát 
az alábbiak szerint egészíti ki: 
 
Tiszavasvári Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatában „A Polgármesteri 
Hivatal működése” főcímen belül, „A képviselet rendje” alcím után beillesztésre kerül A 
helyettesítés rendjére vonatkozó új alcím az alábbi tartalommal: 
 

A helyettesítés rendje 
 

A jegyző akadályoztatása esetén az aljegyző teljes jogkörben gyakorolja a jegyző hatásköreit. 
A jegyző és az aljegyző együttes akadályoztatása esetén az Önkormányzati és Jogi osztály 
vezetője teljes jogkörben gyakorolja a jegyző hatásköreit. Amennyiben az Önkormányzati és 
Jogi osztály vezetője is akadályoztatva van, úgy a Vagyongazdálkodási csoport vezetője teljes 
jogkörben gyakorolja a jegyző hatásköreit. 
A helyettesítés körében tett intézkedéseiről az akadályoztatás megszűnését követően 
haladéktalanul, közvetlenül köteles a jegyzőnek részletesen beszámolni. 
 

 
A Képviselő-testület felkéri a Jegyzőt, hogy gondoskodjon a szabályozás tartalmának 
megismertetéséről. 
 
 
Határidő: azonnal                 Felelős: Bundáné Badics Ildikó jegyző 

 
 

 


