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Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: 

Mötv.) 53. §-a alapján a képviselő-testület működésének részletes szabályait a szervezeti és 

működési szabályzatáról szóló rendeletében határozza meg.  

A képviselő-testület az önkormányzati választásokat követően 2014. október 27-ei ülésén 

megalkotta fenti tárgyú rendeletét, melyet az eltelt idő alatt három alkalommal módosított.  

 

Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi 

CCXXII. törvényben foglaltak értelmében a helyi önkormányzat elektronikus ügyintézést 

biztosító szervnek minősül és 2018. január 1-jétől köteles az ügyek elektronikus intézését a 

törvényben meghatározottak szerint biztosítani.  

Polgár Város Önkormányzata 2018. január 1. napjával csatlakozott az ASP rendszerhez, így az 

ASP által biztosított szolgáltatások és ASP szakrendszerek az általuk ellátott feladatok 

tekintetében megfelelnek a törvény elektronikus ügyintézésre vonatkozó előírásainak.  

Jelenleg az önkormányzat gazdálkodási, adó, ipar- és kereskedelmi, hagyatéki leltár, 

ügyiratkezelés, birtokvédelmi, anyakönyvi és szociális ügyei támogatottak szakrendszeri 

fejlesztésekkel az önkormányzati ASP rendszeren keresztül, de az ún. e-papír szolgáltatás 

segítségével bármilyen ezen kívüli ügy elektronikusan indítható.  

 

A jogszabályváltozás indokolttá tette az önkormányzati szabályzatok felülvizsgálatát is, így 

érintetté vált az önkormányzat és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 20/2014. 

(X. 27.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: SzMSz) módosítása is, mivel annak 57. §-a 

csak feltételesen tartalmazta az elektronikus ügyintézés alkalmazását.  

 

Az SzMSz módosításának aktualitása során szükséges pontosítani a jegyző helyettesítésére 

vonatkozó szabályozást is. Az Mötv. 81. § (2) bekezdése alapján a jegyzőt az aljegyző 

helyettesíti. Tekintettel arra, hogy hivatalunknál megszüntetésre került az aljegyzői státusz - az 

Mötv. 82. § (1) bekezdésben foglaltak figyelembe vételével - így a módosítás érinti az SzMSz 

56. § (2) és (4) bekezdéseit, melyben a jegyző helyettesítésére a Hatósági Iroda vezetője kerül 

megjelölésre.  

 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására és a rendelet-tervezet 

elfogadására.  

 

Polgár, 2018. május 10.  

     Tisztelettel:  

 

          Tóth József 

          polgármester  



Polgár Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

…../2018. (….) önkormányzati rendelet-tervezete 

az önkormányzat és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 20/2014. (X. 

27.) önkormányzati rendeletmódosításáról 

 

Polgár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. Cikk (2) 

bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. Cikk (1) 

bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Polgár Város Önkormányzat 

képviselő-testületének  az  önkormányzat és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról 

szóló 20/2014. (X. 27.) önkormányzati rendelet 5. sz. mellékletében biztosított véleményezési 

jogkörében eljáró Polgár Város Önkormányzatának Humánfeladatok és ügyrendi bizottsága  

véleményének kikérésével az alábbiakat  rendeli el:  

 

1. § 

Az önkormányzat és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 20/2014. (X.27.) 

önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 56. § (2) bekezdése helyébe az alábbi 

rendelkezés lép: 

„ 56. §  

(2) A jegyzőt távolléte, vagy akadályoztatása esetén a Polgári Polgármesteri Hivatal Hatósági 

Irodájának vezetője helyettesíti. A jegyzői tisztség betöltetlensége, illetve tartós 

akadályoztatása esetére a jegyzői feladatok ellátásának rendjét a polgármester határozza 

meg.” 
 

2. § 

A Rendelet 56. § (4) bekezdésben „az aljegyző” szövegrész helyébe „a Hatósági Iroda vezetője” 

szöveg lép.  

 

3. § 

A Rendelet 57. § (1) bekezdés helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

„57. §  

(1) A Képviselő-testület egységes hivatalt hoz létre – Polgári Polgármesteri Hivatal 

elnevezéssel – az önkormányzat működésével, valamint a közigazgatási hatósági ügyek 

döntésre való előkészítésével és végrehajtásával kapcsolatos feladatok ellátására, biztosítva az 

elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi 

CCXXII. törvény szerinti elektronikus ügyintézést.”  

 

4. § 

Ez a rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti.  

 

 

Polgár, 2018. május 31.  

 

  Tóth József      dr. Váliné Antal Mária 

  polgármester                 jegyző 

 

A rendelet kihirdetése megtörtént:  

Polgár, 2018. június ….-én 

 

     dr. Váliné Antal Mária 

        címzetes főjegyző 


