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BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT 

JEGYZŐJE 

Készült a Képviselő-testület 2017. január 25-i ülésére! 
Készítette: Temesi Istvánné önkormányzati referens 

Tárgy: Javaslat a Polgármesteri Hivatal Szervezeti és 
Működési Szabályzatának módosítására 

Tisztelt Képviselő-testület! 

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete a 16/2016. (IX. 19.) 
önkormányzati rendeletében (a továbbiakban: Rendelet) az Önkormányzat Szervezeti és 
Működési Szabályzatáról szóló 10/2011. (IV. 20.) önkormányzati rendelet módosításáról 
döntött. 

A Rendelet 17. §-a értelmében a Beszerzési Iroda a Gazdálkodási Ügyosztálytól a Jegyzői 
Kabinethez került át. 

A Belső ellenőrzés 2016. decemberében elvégzett külső minőségértékelésének jelentésében 
leírásra került, hogy a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről 
szóló 370/2011. (XII.31.) Kormányrendelet előírásainak való megfelelés érdekében a 
Budapest XVI. kerületi Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatában 
szövegszerűen is meg kell jeleníteni, hogy: „közvetlen utasítási joga csak a jegyzőnek van, 
továbbá a jegyző felé számol be a belső ellenőrzés". A minőségértékelési jelentésben 
szerepel, hogy a Belső ellenőrzés feladatairól szóló összegzéssel szintén ki kell egészíteni a 
Budapest XVI. kerületi Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatát. 

A Belső ellenőrzés Műszaki Ügyosztályra vonatkozó vizsgálatának 2016. december 21- i 
ellenőrzési jelentése megállapította, hogy a Budapest XVI. kerületi Polgármesteri Hivatal 
Szervezeti és Működési Szabályzata VI. fejezet- Az egyes ügyosztályok feladatai „Műszaki 
Ügyosztály" alcíme a feladatok felsorolásánál nem tartalmazza a Műszaki Ügyosztályvezető 
önálló tevékenységeit. 

A fent hivatkozott rendelkezésből, a Belső ellenőrzés külső minőségértékelésének 
jelentéséből és a Műszaki Ügyosztályra vonatkozó ellenőrzési jelentésből kifolyólag a 
Budapest XVI. kerületi Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának 
szervezeti felépítésre vonatkozó szabályozását (III. fejezet - Szervezeti tagozódás 3. pontja, 
valamint VI. fejezet - Az egyes ügyosztályok feladatai) is szükséges módosítani. 

Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy a határozati javaslatot támogatni szíveskedjen! 



Határozati javaslat: Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete 
Budapest XVI. kerületi Polgármesteri Hivatal Szervezeti és 
Működési Szabályzatát az alábbiak szerint módosítja: 

A „III. Szervezeti tagozódás: 
[...] 
3. [...] 
- Jegyzői Kabinet 

Igazgatási és Ügyfélszolgálati Iroda 
Építésügyi Iroda 
Közterület-felügyelet 
Belső ellenőrzés 

Gazdálkodási Ügyosztály 
Költségvetési és Pénzügyi Iroda 
Vagyonhasznosítási Iroda 
Beszerzési Iroda" 

szövegrész helyébe az alábbi szöveg lép: 

A „III. Szervezeti tagozódás: 
[...] 
3./\..y 
- Jegyzői Kabinet 

Igazgatási és Ügyfélszolgálati Iroda 
Építésügyi Iroda 
Közterület-felügyelet 
Belső ellenőrzés (közvetlen irányítási, utasítási, 
beszámoltatási joggal a Jegyző rendelkezik) 
Beszerzési Iroda 

- Gazdálkodási Ügyosztály 
Költségvetési és Pénzügyi Iroda 
Vagyonhasznosítási Iroda" 

A VI. fejezet „Az egyes ügyosztályok feladatai" cím „Jegyzői 
Kabinet" alcím az alábbi szövegrésszel egészül ki: 

„Belső ellenőrzés 

Az Önkormányzat és a Hivatal, az Önkormányzat irányítása és 
felügyelete alá tartozó költségvetési intézmények és szervek, az 
önkormányzati többségi tulajdonú gazdasági társaságok belső 
ellenőrzési tevékenységének ellátása. 
A nemzetiségi önkormányzatok számviteli nyilvántartásainak 
ellenőrzése. 
A nem önkormányzati fenntartású intézmények fenntartója 
részére működtetésre átadott önkormányzati vagyon 
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vonatkozásában belső ellenőrzési tevékenység ellátása. 
Tanácsadó tevékenység ellátása." 

„Beszerzési Iroda 

A Hivatal üzemeltetési és fénymásolási feladatai, az irodához 
tartozó költségvetési keretek nyilvántartása, a beérkező 
számlákhoz tartozó ügyvitel. 
A Hivatal technikai feladatainak, rendezvények 
lebonyolításának gyakorlati megszervezése, kivitelezése. 
A közbeszerzési eljárások lebonyolítása, közbeszerzések jogi, 
pénzügyi kontrollja. 
A Hivatal egész napos felügyelete, ügyfélirányítás, a hivatali 
gépjármüvek üzemeltetése." 

A VI. fejezet „Az egyes ügyosztályok feladatai" cím „Jegyzői 
Kabinet" alcímben az alábbi szövegrész hatályát veszti: 

„- Ellátja a belső ellenőrzéssel kapcsolatos tevékenységeket." 

A VI. fejezet „Az egyes ügyosztályok feladatai" cím 
„Gazdálkodási Ügyosztály" alcímben az alábbi szövegrész 
hatályát veszti: 

„Beszerzési Iroda 

A Hivatal üzemeltetési és fénymásolási feladatai, az irodához 
tartozó költségvetési keretek nyilvántartása, a beérkező 
számlákhoz tartozó ügyvitel. 
A Hivatal technikai feladatainak, rendezvények 
lebonyolításának gyakorlati megszervezése, kivitelezése. 
A közbeszerzési eljárások lebonyolítása, közbeszerzések jogi, 
pénzügyi kontrollja. 
A Hivatal egész napos felügyelete, ügyfélirányítás, a hivatali 
gépjárművek üzemeltetése." 

A VI. fejezet „Az egyes ügyosztályok feladatai" cím „Műszaki 
Ügyosztály" alcím az alábbi szövegrésszel egészül ki: 

Előtervezések készítése beruházásokhoz, felújításokhoz. 
Építési koncepciók és fejlesztési programok koordinálása." 
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A Képviselő-testület felkéri a Jegyzőt a módosítások átvezetésére. 

Határidő: 2017. január 31. 
Felelős: Kovács Péter polgármester 

(elfogadása minősített szótöbbséget igényel az SzMSz. 18. § (2) 
bekezdés m) pontja alapján) 

Budapest, 2017. január 11. 
/ 

Láttam: 

• 

Kovács Péter 
polgármester 

léiül 
Ancsin László 

jegyző 
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