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Tisztelt Képviselőtestület!

A Pápai Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési SzabáIyzatát (a továbbiakban:
SZMSZ) a Képviselőtestület a 100/201l. (IV.14.) határozatával hagytajóvá.

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete hatáskörében eljáró Pápa Város
Onkormányzatának Polgánnestere 223l2020. (XII.21.) határozatábal úgy döntött, hogy 2020.
december 31. napjával hatályon kívül helyezi Pápa Város Önkormányzata
Képviselőtestületének 148, 149, l50, 15l,152, 15312019. (XL22.), 1'71, 17212019. (XII.19.)
határozatait, melyben a Borsosgyőri, Kéttomyulaki, Tapolcaföi és Öreghegy-Kishegy-
Törzsökhegy Városrész Onkormányzata elnökeit és tagjait megválasztotta.

A településrészi önkonnányzatok megszűnése miatt indokolt a Pápai Polgármesteri Hivatal
Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása.

összeállította: Takács krisztina köztisztviseló

P6pa,202|. január 20.
)Pl--

o.. ÁraYJPu-a.
polgármester

HATÁROZATI JAVASLAT

Pápa Város Önkormrányzatának Képviselőtestülete - a katasztrófavédelemről és a hozzá
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVII. törvény 46. § (4)
bekezdése szerinti - hatáskörében eljáró Pápa Város Önkormányzatának Polgármestere a
veszélyhelyzet kihirdetéséról szóló 47812020. (XI.3.) Korm. rendelettel kihirdetett
veszélyhelyzetben a következő döntést hozza:

Pápa Város Önkormányzatának Poigármestere a Pápai Polgármesteri Hivatal Szervezeti és
Működési Szabályzaténak módosítását az előterjesztés mellékletében foglaltak szerint
jóvihagyla.

A Polgármester utasitja a jegyzőI, hogy a Szervezeti és Miiködési Szabályzat módosításáról a
Hivatal köztisztviselőit tájékoztassa, valamint a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt
Szabályzatot készítse el.

Határidó: azowtal, illetve folyamatos
Felelős: Dr. Nagy Krisztina jegyző

Dr. Benkő Krisztina önkorm ényzati és szervezési osztályvezető



Melléklet

Pápai Polgármesteri Hivatal
Szervezeti és Működési §zabályzatának

nródosítása

1. A Pápai Polgrirmesteri Hivatal Szervezeti és Működés| Szabályzata (a továbbiakban:
SZMSZ) 2.1 . pontja helyébe a következó rendelkezés lep:

,,2.1. A Hivatal ellálja az önkormányzati ügyek előkészltését, az önkormányzati döntések
végrehajtását, a képviselőtestület és a bizottságok működésével kapcsolatos adminisztratív
teendőket, mell,rrek során

a) döntésre előkészíti az önkormányzati hatósági ügyeket,
b) szakmailag elókészíti az önkoíntányzati rendeletek tervezetét, a testületi

előterjesztéseket, ahatátozati 1avaslatokat, biztosítja azok törvényességét,
c) nyilvántartja a képviselőtestület döntéseit,
d) előkészíti a bizottsági elóteíjesztéseket, jelentéseket, beszámolókat és egyéb

anyagokat, tájékoztatást n},trjt a bizottsági kezdeményezés megvalósítási
1ehetóségeirő1,

e) gondoskodik a képviselótestületi és bizottsági döntések végrehajtásáról,

I ellátja a képviselótestület és a bizottságok munkájával kapcsolatos egyéb
nyilvántartási, ügyviteli és adminisztrativ feladatokat,

g) Magyarország helyi önkorm ínyzataitól szóló törvényben foglaltak szerint biztosltja
a települési képviselői munkához szükséges tájékoztatást, ügyviteli
közremúködést."

2. Az SZMSZ 5.3.4 pontjának a) pontja helyébe a következó rendelkezés lép:
(öNKoRMÁNvzATI És szERvEzÉsI oszTÁLy)
,,a) képviselőtestület, nemzetiségi önkormányzatok, bizottságok tevékenységével

kapcsolatos feladatok,"

3. Hatályát veszti az SZMSZ
a) 4.3. pontjának j) pontja.

4. Jelen rnódosítás Pápa Város Örrkormányzata Képviselőtestületének jóváhagyását követó
napon lép hatályba.

P ápa, 2021 . 1allrlár 20 .

Dr. Áldozó Tarnás
polgárrnester

Dr. Nagy IGisztina
jegyző
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1. fliggelékl

A Hivatal által ellátandó alaptevékenységek kormányzati funkciók szerinti besorolása

onkormányzatok és önkormanyzati hivatalok jogalkotó és általanos igazgatási
tevékenysége
Adó-, vrim- és jövedéki igazgatás
országgyilési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztáshoz
kapcsolódó tevékenységek
Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek
Támogatási célú finanszírozási műveletek
Rövid időtartamú közfoglalkoztatás
Starl-munka program - Téli közfoglalkoztatás
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás
Országos kö zf o glalkoztatási pro gram
Közfoglalkoztatási mintapro gram
Város-, kózséggazdálkodási egyéb szolgáltatások
Fertóző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás

] M9gállapította: l24120|6.(IX.23.) hatáIozat Hatályos: 2016. 09. 24-től



fiiggelék2

A Hivatal alaptevékenységeit meghatározó jogszabályok

1, Alaptörvény
2. az íl|etéke|,től szóló 1990. évi XCIII. törvény
3. aheil adókról szóló 1990,évi C. törvény
4. a gépjánnűadóról szóló 1991. LXXXII. törvény
5. a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993, évi III. törvény
6. a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonátkozó egyes

szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény
7. a kömyezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. töwény
8. a köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlev éltái. anyag védelméről szóló 1995.

évi LXVL törvény
9. a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997 . évi XXXI. törvény
10, az épített kömyezet alakításáról és védelrnéről szóló 799'7. évi LXXVIII. törvény
11.a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közmúvelődésről

szóló |997. évi CXL. törvény
12. az egészségslgyről szóló 1997 . évi CLIV. törvény
13. a gazdasági reklámok és üzletfeliratok, továbbá egyes közérdekú közlemények magyar

nyelvű közzétételéről szóló 2001. évi XCVL törvény
14. a kömyezetterhelési díjról szóló 2003. évi LXXXIX. törvény
15. a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV, törvény
16. az anyakönyvi eljárásró1 szóló 2010. évi I. törvény
17 . ahagyatékí eljarásról szóló 2010. évi XXXVIII. törvény
18,a honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben

bevezethető intézkedésekről szóló 201 1. évi CXIII. törvény
19. a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló

2011 . évi CXXVIII. törvény
20. Magyarország helyi önkormányzatairó| szólő 2011 . évi CLXXXIX. törvény
2I. anemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény
22. az államháztartásról szóló 2011, évi CXCV. törvény
23. a nemzeli vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény
24. aközszolgá|ati tisztségviselókról szóló 2011. évi CXCIX. törvény
25. a munka törvénykönyvéról szólő 2012. évi I. törvény
26. egyes rendészeti feladatokat ellátó személyek tevékenységéról, valamint egyes

tÖruényeknek az iskolakerülés elleni fellépést biztosító módosításáról szőló 2012. éyi
CXX. törvény

27, a hulladékról szőló 2072. évi CLXXXV. törvény
28, a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény
29. a vá|asztási eljárásról szőlő 2013. évi XXXVL törvény
30. a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvénv
31. az általános k özigazgatási rendtartásról szőló 2016. éviCL. törvény
32 . az ad,őzás rendj éről szóló 201'7 . évi CL. törvény
33. a mindenkor hatályos költségvetési törvény

2 Megállapította: l24 l20]l 6. (IX.23.) határozat I1atályos: 201ó. 09. 24-tól


