
 

Budapest Főváros XVIII. kerület Pestszentlőrinc- Pestszentimre Önkormányzata 

Képviselő- testületének 

 

5/2015. (II. 25.) önkormányzati rendelete 

a Képviselő- testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 42/2011. (XII. 20.) 

önkormányzati rendelet módosításáról 
 

Budapest Főváros XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata Képviselő- 

testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, 

az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a 

következőket rendeli el: 

 

1.§ (1) A Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 42/2011. (XII.20.) 

önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 71. § (2) bekezdés a) pontja helyébe a 

következő rendelkezés lép: 

 

 (A munkaidő) 

 „a) a Polgármesteri Hivatalban a b) pontban meghatározott kivétellel 

  aa) hétfőn 08.00-18.00 óráig; 

  ab) kedden 08.00-16.00 óráig; 

  ac) szerdán 08.00-17.00 óráig; 

  ad) csütörtökön 08.00-16.00 óráig; 

  ae) pénteken 08.00-13.00 óráig” 

 (tart) 

 

(2) A Rendelet 71. § (3) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

 (Az ügyfeleket) 

 „a) a Polgármesteri Hivatal a Közterület-felügyeleti csoport, a Főépítészi csoport, valamint a 

 központi és a kihelyezett ügyfélszolgálati csoportok kivételével 

  aa) hétfőn 13.30-18.00 óráig; 

  ab) szerdán 08.00-17.00 óráig; 

  ac) pénteken 08.00-12.00 óráig” 

 (fogadja) 

 

(3) A Rendelet 71. § (3) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

 (Az ügyfeleket) 

 „c) a Közterület-felügyeleti csoport a Bp. XVIII. kerület Kondor Béla sétány 1. szám alatti 

 hivatali épületben 

  ca) Hétfőn: 8:00-18:00 óráig; 

  cb) Kedden: 8:00-16:00 óráig; 

  cc) Szerdán: 8:00-17:00 óráig; 

  cd) Csütörtökön: 8:00- 16:00 óráig; 

  ce) Pénteken: 8.00-13:00 óráig” 

 (fogadja) 

 

 

 

 



 

(4) A Rendelet 71. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

 „(4) A Polgármesteri Hivatal a lakosság ügyeinek közvetlen intézésére ügyfélszolgálati irodákat 

 működtet. A Közigazgatási és Hatósági Iroda központi és kihelyezett Ügyfélszolgálati csoportja 

 az ügyfeleket 

  a) hétfőn 10.00-18.00 óráig; 

  b) kedden 08.00-16.00 óráig; 

  c) szerdán 08.00-18.00 óráig; 

  d) csütörtökön 08.00-16.00 óráig; 

  e) pénteken 07.00-12.00 óráig 

 fogadja.” 

 

2.§ Ez a rendelet 2015. március 1. napján lép hatályba, és a hatályba lépését követő napon hatályát 

veszti. 

 

 

 

Általános indokolás 

 

A Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc- Pestszentimre Önkormányzata Képviselő- testületének a 

Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 42/2011. (XII. 20.) önkormányzati 

rendelet (a továbbiakban: Kt. SZMSZ) módosítása az alábbi szempontok szerint indokolt. 

Önkormányzatunk folyamatosan vizsgálja azokat a fejlesztési területeket, amelyek lehetőséget 

biztosíthatnak akár új technikai megoldások bevonásával, akár az ügyintézési színvonal javításával 

vagy az ügyintézés lehetőségeinek kiterjesztésével arra, hogy a hivatali ügyintézést az ügyfelek 

számára könnyebbé, rugalmasabbá, valamint könnyebben hozzáférhetővé tegyük. Ennek 

szellemében egy többütemű fejlesztés első állomásaként kerül bevezetésre az ügyfelek ügyintézési 

lehetőségének kiterjesztése a munkaidő átsrtukturálásával. 

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17.§-a alapján megvizsgáltuk a szabályozás várható 

következményeit. A szabályozás legjelentősebb hatása társadalmi jellegű, nevezetesen az 

ügyfeleknek hosszabb idő áll rendelkezésre ügyeik intézésére. Szerdán a Hivatal az eddiginél egy 

órával hosszabb- 17:00 óráig tartó- ügyfélfogadást biztosít, pénteken  pedig az Ügyfélszolgálat 

07:00 órakor nyit. A Hivatal dolgozói részére mindez nem jelent megnövekedett heti munkaidőt, 

figyelemmel arra, hogy a szerdai hosszabb nyitva tartás ellentételezésére pénteki napon a munkaidő 

1 órával csökken, így a munkahét utáni hétvégi pihenőidő hamarabb megkezdődhet. 

A szabályozásnak gazdasági hatása nincs, egészségügyi következményekkel nem kell számolni és 

nem gyakorol semminemű hatást környezeti, pénzügyi szempontból sem. A jogszabály megalkotása 

szükséges, lakossági igény merült fel arra nézve, hogy az ügyintézésre hosszabb nyitva tartás 

nyújtson lehetőséget. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és 

pénzügyi feltételek fennállnak. 

 

Részletes indokolás 
 

1.§-hoz: Az új ügyfélfogadási rend kerül átvezetésre. 

2.§-hoz: A Jat. 7. § (1) bekezdése szerint a jogszabályban meg kell határozni a hatálybalépésének 

napját, amely a jogszabály kihirdetését követő valamely nap lehet. A Jat. 12. § (1)-(2) bekezdése 

szerint a módosító rendelkezés a hatálybalépéssel végrehajtottá válik, és a végrehajtottá vált 

rendelkezés a végrehajtottá válást követő napon hatályát veszti. 
 

 



 

 

 


