
    PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 64. 

 8500 PÁPA, Fő u. 5. 

 Tel: 89/515-018 

 Fax: 89/515-083  

 E-mail: polgarmester@papa.hu  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E L Ő T E R J E S Z T É S 

a Képviselőtestület 2015. május 28-i ülésére 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tárgy: I. Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének .../2015. (...) 

önkormányzati rendelet-tervezete Pápa Város Önkormányzata 

Képviselőtestületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 26/2014. 

(X.22.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 

II. Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása 

 

Előadó: Dr. Áldozó Tamás polgármester 
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Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének  

…/2015. (...) önkormányzati rendelet-tervezete 

Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének 

Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló  

26/2014. (X.22.) önkormányzati rendelete módosításáról* 
 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében kapott 

felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d) pontjában foglalt feladatkörében eljárva 

a következőket rendeli el: 

 

1. § 

 

Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 

26/2014. (X.22.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: Rendelet) 48. § (2) bekezdés helyébe a 

következő rendelkezés lép: 
 

„(2) A Hivatal munkarendje: 

hétfő: 7.30-16.00 óráig 

kedd: 7.30-16.00 óráig  

szerda: 7.30-17.00 óráig  

csütörtök: 7.30-16.00 óráig  

péntek: 7.30-12.30 óráig” 

 

2. § 

 

A Rendelet 3. melléklete helyébe az 1. melléklet lép. 

 

3. § 

 

Ez a rendelet 2015. június 1-jén lép hatályba. 

 

4. § 

 

 

(1) Hatályát veszti Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének a köztisztviselőket megillető 

juttatásokról és támogatásokról szóló 21/2012. (X.25.) önkormányzati rendelete 

a) 2. § (1) bekezdésében az „a Polgármesteri Kabinet esetében kabinetvezető”,  

b) 2. § (2) bekezdésében az „és a kabinetvezetői” és a 

c) 2. § (3) bekezdés a) pontjában az „és kabinetvezető” 

szövegrész. 

 

(2) Hatályát veszti a Rendelet 49. § (2) bekezdés a) pontja. 

 

 

Pápa, 2015. május 18. 

 

 

 Dr. Áldozó Tamás Kanozsainé dr. Pék Mária 

          polgármester címzetes főjegyző 

 

*A normál betűvel szedett szövegrész a rendelet hatályos szövegét a dőlt betűvel szedett szövegrész a 

javasolt módosításokat tartalmazzák. 
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Városfejlesztési 

Osztály 

Építésügyi csoport 

Gazdasági 

Osztály 

Költségvetési 
csoport 

Adóügyi csoport 

Vagyongazdálkodási 
csoport 

Adóbehajtási csoport 

Titkárság (osztály) 

Gondnokság (csoport) 

Emberi Erőforrás 
Osztály 

Igazgatási csoport 

Szociálpolitikai 
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(csoport) 
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Jegyző Aljegyző 

Alpolgármester 

Városi     főépítész 

1. melléklet a .../2015. (...) önkormányzati rendelethez 

 

"3. melléklet a 26/2014. (X.22.) önkormányzati rendelethez" 
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ÁLTALÁNOS INDOKOLÁS* 

 

 

Az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d) pontja alapján „a helyi önkormányzat a helyi közügyek 

intézése körében törvény keretei között meghatározza szervezeti és működési rendjét.”  

 

A rendelet-tervezet a Pápai Polgármesteri Hivatal szervezetének és munkarendjének módosítására 

tesz javaslatot. 

 

A javaslat értelmében a Polgármesteri Kabinet megszűnik, feladatait a továbbiakban a Titkárság 

látja el. A Polgármesteri Kabinet osztályvezetőjének jogviszonya közös megegyezéssel megszűnik, 

a Kabinet munkatársai a Titkárság keretében látják el a továbbiakban feladataikat. A szervezeti 

átalakítással megvalósuló Hivatalon belüli integráció hozzájárulhat a feladatok költséghatékonyabb 

elvégzéséhez.  

 

A Pápai Járási Hivatal Kormányablak és Okmányirodai Osztály a Fő utca 5. szám alól átköltözött a 

Fő utca 12. szám alatti épületbe, mely lehetőséget biztosít a Hivatal munkarendjének módosítására. 

A munkavállalói igényeket felmérve és figyelembe véve, a munkarendre a rendelet-tervezet szerint 

teszek javaslatot. 

 

 

RÉSZLETES INDOKOLÁS 

 

1. § -hoz 

A Hivatal munkarendjét 8.00 órai kezdés helyett 7.30-ban állapítja meg, míg hétfőn, kedden és 

csütörtökön 16.30 helyett 16.00-ig, pénteken pedig 13.30 helyett 12.30-ig, szerdán pedig 

változatlanul 17 óráig tart a munkaidő. 

Az ügyfélfogadási idő nem változik, ezért az ügyfelek a megszokottak szerint intézhetik ügyeiket. 

  

2. §-hoz 

A Polgármesteri Kabinet megszűnése miatt módosul a belső szervezeti felépítés ábrája. 

 

3. §-hoz 

Hatályba léptető rendelkezést tartalmaz. 

 

4.§-hoz 

Hatályon kívül helyezi a Kabinetre utaló rendelkezéseket. 

 

 

Előzetes hatásvizsgálat 
 

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. §-a szerinti a jogszabályok előkészítése során 

előzetes hatásvizsgálat elvégzésével kell felmérni a tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek 

ítélt hatását, a szabályozás várható következményeit. Az előzetes hatásvizsgálat megállapításai a 

rendelet-tervezet esetében az alábbiak: 
 

Társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai: 

A módosítás által a Hivatal személyi jellegű ráfordításai csökkennek. 
 

Környezeti és egészségügyi következményei: 

A szabályozásnak környezeti és egészségügyi következményei nincsenek. 
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Adminisztratív terheket befolyásoló hatásai: 

A Polgármesteri Kabinet megszüntetésével a feladatai nem szűnnek meg, azokat a jövőben a 

Titkárság fogja ellátni. 
 

A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei: 

A rendelet-tervezet megalkotása illeszkedik a Hivatal feladatai ellátásának módosításához, melynek 

célja a költséghatékonyabb működés. 
 

A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek: 

A rendelet alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek 

rendelkezésre állnak. 
 
 

Összeállította: Kanozsainé dr. Pék Mária címzetes főjegyző 

 Pozsgai Zsuzsanna aljegyző 

 Dr. Puskády Norbert köztisztviselő 

 

  

Pápa, 2015. május 18. 

 
  Dr. Áldozó Tamás sk. 

  polgármester 



PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE  II. 

8500 PÁPA, Fő  u. 5. 

Tel: 89/515-000 

Fax: 89/515-083  

E-mail: polgarmester@papa.hu 

 

 

Tisztelt Képviselőtestület! 

 

A Pápai Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának (továbbiakban: 

SZMSZ) módosítását a hivatali feladatok ellátásának módosulása indokolja. Ezen átalakítás 

eredményeképp a Polgármesteri Kabinet megszűnik, feladatait a jövőben a Titkárság fogja 

ellátni.  

 

A Hivatal ezzel a szervezeti változással a feladatellátást igyekszik költséghatékonyabbá tenni. 

 

Fentieknek megfelelően - a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 

CLXXXIX. tv. 67. § d) pontjában foglaltak szerint, a jegyző javaslata alapján – az SZMSZ 

módosítására az előterjesztés mellékletében foglaltak szerint teszek javaslatot. 
  

Kérem a Tisztelt Képviselőtestületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni és az alábbi 

határozati javaslatot elfogadni szíveskedjék. 

 

Összeállította: Kanozsainé dr. Pék Mária címzetes főjegyző  

Dr. Puskády Norbert köztisztviselő 

 

Pápa, 2015. május 19. 

 

 Dr. Áldozó Tamás sk. 

 polgármester 

 

Határozati javaslat 

 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete Pápai Polgármesteri Hivatal Szervezeti és 

Működési Szabályzatának módosítását az előterjesztés mellékletében foglaltak szerint 

jóváhagyja. 

 

A Képviselőtestület határozata 2015. június 1-jén lép hatályba. 

 

A Képviselőtestület utasítja a címzetes főjegyzőt, hogy a Szervezeti és Működési Szabályzat 

módosításáról a Hivatal köztisztviselőit tájékoztassa, valamint a módosításokkal egységes 

szerkezetbe foglalt Szabályzatot készítse el. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős:  Kanozsainé dr. Pék Mária címzetes főjegyző 

   

mailto:polgarmester@papa.hu


 
 

Melléklet 

Pápai Polgármesteri Hivatal  

Szervezeti és Működési Szabályzatának  

módosítása* 
 

 

1.   A Pápai Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata (a továbbiakban: 

SZMSZ) 5.1. pontja helyébe a következő szöveg lép: 

 

„5.1. Az egységes hivatal belső szervezeti egységekre, osztályokra és csoportokra 

tagozódik. A Titkárság élén az aljegyző, az osztályok élén az osztályvezető, a csoport 

élén a csoportvezető áll.” 

 

2. Az SZMSZ 5.3.4. pontja a következő h-m) alpontokkal egészül ki: 

 

h) köznevelési ügyek, 

i) közművelődési és egyéb kulturális feladatok, 

j) külkapcsolatok szervezése, 

k) városmarketinggel kapcsolatos feladatok, 

l) ifjúsági és sport feladatok, 

m) informatikai feladatok. 

 

3. Az SZMSZ 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép. 

 

4. Hatályát veszti az SZMSZ 5.3.1. pontja. 

 

Jelen módosítás az SZMSZ egyéb rendelkezéseit nem érinti, azok változatlanul érvényben 

maradnak.   

 

 

Pápa, 2015. május 18. 

 

 

 Dr. Áldozó Tamás Kanozsainé dr. Pék Mária 

 polgármester címzetes főjegyző 

 

 

 

 

 

 

(*A normál betűvel szedett szövegrész az SZMSZ hatályos szövegét a dőlt betűvel szedett szövegrész a javasolt 

módosításokat tartalmazzák.) 
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