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Tisztelt Képviselő-testület!

A Képviselő-testület 2011. március 31-i ülésén került  elfogadásra a Polgármesteri  Hivatalról szóló
önkormányzati rendelet, melyet az elmúlt időszakban több alkalommal módosítottunk. 

A hatékonyabb  feladatellátás  érdekében  javaslatot  teszek  a  Városüzemeltetési,  Városfejlesztési  és
Vagyongazdálkodási Iroda szervezeti egység megszüntetésére 2015.02.01-jétől, mely döntést követően
az eddig az iroda keretei között ellátott  feladatok és munkakörök a Hivatal megmaradó szervezeti
egységeibe kerülnek átcsoportosításra. Mindezen átszervezés álláshely megszüntetésével nem jár.

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (a továbbiakban: Jat) 17. §-a szerint a jogszabály
előkészítője  – a  jogszabály feltételezett  hatásaihoz igazodó részletességű – előzetes  hatásvizsgálat
elvégzésével felméri a szabályozás várható következményeit. A hatásvizsgálat során vizsgálni kell a
tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatását, melynek az alábbiak szerint teszek eleget:

1. A rendelet társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai:
Az  önkormányzati  rendeletet  módosító  rendelet  megalkotását  a  Magyarország  helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 67. §. (1) bekezdés d)
pontja teszi lehetővé, megalkotását az önkormányzati ciklusban meghatározott, hangsúlyosabbá váló
új  feladatok  (gazdaságfejlesztés,  munkahelyteremtés)  indokolják.  A  rendeletben  foglaltak
végrehajtásának közvetlen gazdasági, költségvetési hatása nincs. 

2. A rendelet környezeti és egészségi következményei:
A rendelet-tervezet  elfogadásának  és  alkalmazásának  környezeti  és  egészségügyi  következményei
nincsenek. 

3. A rendelet adminisztratív terheket befolyásoló hatásai:
A rendeletben foglaltak végrehajtásának adminisztratív terheket befolyásoló hatásai nincsenek. 

4. A rendelet megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei:
A 2014. október 13-án kezdődött új önkormányzati  ciklusra meghatározott feladatokhoz szükséges
hozzáigazítani  a  Polgármesteri  Hivatal  szervezeti  struktúráját.  Ennek  kapcsán  az  új  feladatokhoz
(gazdaságfejlesztés, munkahely-teremtés) kapcsolódó munkakörökben foglalkoztatott köztisztviselők
a  rendelet  módosítását  követően  a  Polgármesteri  Kabinet  Irodába  kerülnek  át,  a  polgármester  és
alpolgármester  közvetlen  irányításával  hatékonyabban végezhetik  feladataikat.  Az  irodáról  át  nem
kerülő köztisztviselők létszáma a továbbiakban nem indokolja önálló szervezeti egység fenntartását,
feladataikat be lehet illeszteni a megmaradó irodák keretei közé. 

5. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek:
A jogszabály alkalmazáshoz szükséges személyi, tárgyi, szervezeti, pénzügyi feltételek rendelkezésre
állnak.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztés megtárgyalása után szíveskedjen döntést
hozni a Polgármesteri Hivatalról szóló önkormányzati rendelet módosításáról!

Várpalota, 2015. január 28.

Talabér Márta
polgármester



Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének
../2015. (___. ___.) önkormányzati

r e n d e l e t e
a Polgármesteri Hivatalról szóló 17/2011. (III. 31.) önkormányzati rendelet módosításáról 

Várpalota  Város  Önkormányzati  Képviselő-testülete  Magyarország  Alaptörvényének  32.  cikk  (1)
bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján,
a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 67. § (1) bekezdés d)
pontjában foglalt feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1.  §  A Polgármesteri  Hivatalról  szóló 17/2011.  (III.  31.)  önkormányzati  rendelet  (a továbbiakban:
Rendelet) 1. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: 

„1. § Az egységes Hivatal a következő szervezeti tagoltságban működik:

1.) Polgármesteri Kabinet Iroda,
2.) Szervezési, Intézményirányítási és Szociális Iroda,
3.) Pénzügyi Iroda, 
4.) Hatósági Iroda.”

2. § A Rendelet 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„2.  § (1)  A Pénzügyi  Iroda  élén  irodavezető  áll.  A Polgármesteri  Kabinet  Irodát  a  polgármester
közvetlen  irányításával  a  jegyző  vezeti.  A  Hatósági  Irodát  a  jegyző  vezeti,  a  Szervezési,
Intézményirányítási és Szociális Irodát az aljegyző vezeti. Az irodavezető besorolása: osztályvezető.”

3. § Ez a rendelet 2015. február 1-jén lép hatályba, és 2015. február 2-án hatályát veszti. 

V á r p a l o t a , 2015. január 30.

Talabér Márta dr. Ignácz Anita Éva
polgármester jegyző
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