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Tisztelt Képviselő-testület! 
 

 

A helyi önkormányzatok kötelező feladat- és hatáskörét 2013. évtől a Magyarország helyi 

önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. (a továbbiakban: Mötv.) határozza meg. Az 

Mötv. alább idézett rendelkezései szabályozzák a polgármesteri hivatal alapvető 

kötelezettségeit, valamint a hivatal tevékenységéről szóló beszámolási kötelezettséget. 

 

„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.” 

„81. § (1) A jegyző vezeti a polgármesteri hivatalt vagy a közös önkormányzati hivatalt.   

… 

(3) A jegyző 

… 

f) évente beszámol a képviselő-testületnek a hivatal tevékenységéről;” 

 

Osztályvezető kollégáimmal közösen összegyűjtöttük mindazokat a feladatokat, 

tevékenységeket, melyeket a Polgármesteri Hivatal az Önkormányzat működésével, a 

polgármesteri, valamint a jegyzői hatáskörbe tartozó ügyekkel kapcsolatban a 2021. évben 

végzett.  

 

Jelen előterjesztéshez mellékelt beszámoló a Polgármesteri Hivatal 2021. évi szervezeti 

struktúrájának figyelembevételével, a 2021. évben működő szervezeti egységek szerinti 

bontásban készült. 

 

Fentiek alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testülettől, hogy a mellékelt beszámoló 

áttanulmányozását követően hozzon döntést a beszámolóról alábbi határozati javaslat alapján. 

 

Határozati javaslat:  

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-testületének 

…./2022. (II. 17.) határozata a Polgármesteri Hivatal 2021. évi tevékenységéről szóló 

beszámoló elfogadásáról: 

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy  

I. a Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksári Polgármesteri Hivatal 2021. évi 

tevékenységéről szóló beszámolót elfogadja. 

 

II. a Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksári Polgármesteri Hivatal 2021. évi 

tevékenységéről szóló beszámolót nem fogadja el. 

 

Az előterjesztést a Képviselő-testület saját hatáskörében, döntési joggal tárgyalja. A határozati 

javaslat elfogadása egyszerű szótöbbséget igényel. 

 

Budapest, 2022. február 4. 

 

        dr. Szabó Tibor 

               jegyző  

          előterjesztő  

Melléklet: Beszámoló 


