
GÖDÖLLŐ VÁROS POLGÁRMESTERE 

ELŐ ERJESZTÉS 

a Képviselő-testület 2018. szeptember 20-án tartandó ülésére 

Tárgy: Javaslat Gödöllő Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 

4/2013. (II.15.) önkormányzati rendelet módosítására 

Előterjesztő: Dr. Gémesi György polgármester 



Tisztelt Képviselő-testület! 

Gödöllő Város Képviselő - testülete Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 

CLXXXIX. törvény 53. § (1) alapján megalkotta a Gödöllő Város Önkormányzata Szervezeti 

és Működési Szabályzatáról szóló 4/2013 .(11.15.) önkormányzati rendeletét, melyben 

működésének részletes szabályait határozta meg. A rendeletben kerültek szabályozásra többek 

között a Képviselő-testületre vonatkozó főbb adatok, valamint a polgármester vagy a jegyző 

feladat - és hatáskörébe tartozó ügyek döntésre való előkészítésével és végrehajtásával 

kapcsolatos feladatok ellátására létrehozott Polgármesteri Hivatalra vonatkozó rendelkezések. 

A korábbi szabályozás alapján mind a Képviselő-testület székhelye, mind a Polgármesteri 

Hivatal székhelyeként Gödöllő, Szabadság tér 7. szám lett megjelölve. A Polgármesteri 

Hivatal 2015. évben bekövetkezett kiköltözése eredményeként a Polgármesteri Hivatal 

jelenleg 4 telephelyen és 1 központi székhelyen látja el feladatát. A székhely módosulása 

szükségessé teszi a szervezeti és működési szabályzat módosítását. 

A Gödöllői Polgármesteri Hivatal szétköltözése miatt a munkaszervezeten belüli 

munkamegosztást is át kellett gondolni. A hivatalra háruló feladatok átrendezése 

hatékonyabbá teheti a mindennapi munkát, ami azonban a hivatal szervezeti tagozódásának 

megváltozását is magával vonzza. A Szervezeti és Működési Szabályzat a belső tagozódást 

irodánként tartalmazza, az irodákon belüli csoportok kialakítását, az irodák konkrét 

feladatkörét az önkormányzat szervezeti és működési szabályzatának függelékét képző 

Gödöllői Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata tartalmazza majd, 

melynek hatálybalépése 2018. október 1. napja. 

Kérem, a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy ennek megfelelően az alábbi rendelettervezetet 
fogadja el. 

Gödöllő, 2018. szeptember „ 



Gödöllő Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
.. ./2018.( .... ) önkormányzati rendelete 

a Gödöllő város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról 
szóló 17/2014.(X.22.) és 18/2014.(XI.14.), 20/2018.(VI.22.) 

önkormányzati rendeletekkel módosított 4/2013.(Il.15.) önkormányzati rendelet 
módosításáról 

Gödöllő Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d) 

pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Mötv. 53.§(1) bekezdésében meghatározott 

feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 

1. § A Gödöllő város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 

4/2013.(II.15.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: rendelet) 1.§ (2) bekezdése helyébe a 

következő rendelkezés lép: 

„(2) Székhelye: 

2100 Gödöllő, Szabadság tér 6." 

2.§ A Rendelet 30.§ (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„( 4) A Polgármesteri Hivatal belső tagozódása: 

a) Polgármesteri Kabinet 
b) Jegyzői Iroda 
e) Közigazgatási és Szociális Iroda 
d) Adó és Ingatlangazdálkodási Iroda 
e) Költségvetési Iroda 
f) Városüzemeltető Iroda 
h) Főépítészi Iroda 
i) Hatósági Iroda" 

3.§ E rendelet a kihirdetés napját követő napon lép hatályba és hatályba lépését követő napon 

hatályát veszti. 

Gödöllő, 2018. szeptember „ 

Dr. Gémesi György 
polgám1ester 

" 

Dr. Kiss Árpád 
jegyző 


