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Tisztelt Képviselő-testület!
A helyi önkormányzatok kötelező feladat- és hatáskörét 2013-tól a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. (a továbbiakban: Mötv.) határozza meg. A
Mötv. 84.§ (1) bekezdése szerint:
„84. § (1) A helyi önkormányzat képviselő-testülete az önkormányzat működésével, valamint
a polgármester vagy a jegyző feladat- és hatáskörébe tartozó ügyek döntésre való
előkészítésével és végrehajtásával kapcsolatos feladatok ellátására polgármesteri hivatalt vagy
közös önkormányzati hivatalt hoz létre. A hivatal közreműködik az önkormányzatok egymás
közötti, valamint az állami szervekkel történő együttműködésének összehangolásában.”
A Képviselő-testület a Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 26/2019. (XII.13.)
önkormányzati rendeletének (a továbbiakban: SZMSZ) 148.§ h) pontja szerint:
„[A jegyző az Mötv-ben meghatározott feladatain túl:]
...
h) tájékoztatja a Képviselő-testületet a Hivatal munkájáról, feladatai végrehajtásáról
rendszeresen beszámol a polgármesternek,
...”
Fentiek figyelembevételével igyekeztünk összegyűjteni mindazokat a feladatokat,
tevékenységeket, melyeket a Polgármesteri Hivatal az Önkormányzat működésével, a
polgármesteri, valamint a jegyzői hatáskörbe tartozó ügyekkel kapcsolatban 2019. évben
folyamatosan végzett.
A mellékelt beszámoló áttanulmányozását követően kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy
a Polgármesteri Hivatal 2019. évi tevékenységéről szóló beszámolót elfogadni szíveskedjenek.
Határozati javaslat:
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének
…./2020. (II.11.) határozata a Polgármesteri Hivatal 2019. évi tevékenységéről szóló
beszámoló elfogadásáról:
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
1. a Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksári Polgármesteri Hivatal 2019. évi
tevékenységéről szóló beszámolót elfogadja.
A határozati javaslat elfogadása egyszerű többséget igényel. Az előterjesztést a Képviselőtestület döntési hatáskörben tárgyalja.
Budapest, 2020. január 29.
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