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Tisztelt Képviselő- testület! 
Tisztelt Képviselők!  
 
A Bordányi Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatát ( továbbiakban: 
SZMSZ ) 2019. április 25-én fogadta el a Képviselő- testület a 33/2019.(IV.25.)Ö. 
határozatával. A jelenleg is hatályos szabályzat módosítása  az alábbi indokok alapján vált 
szükségessé: 
 

1. A Magyar Köztársaság megyéiről, a megyék nevéről és székhelyéről szóló 67/1990. 
(VIII.14.) OGY határozat módosításáról szóló 19/2017. (X.5.) OGY határozat 
értelmében 2020. június 4-től megyénk megnevezése Csongrád-Csanád megyére 
változott. Az önkormányzat hivatalos körbélyegzőjében is szerepel a megye 
megnevezése, ami a fentiek értelmében Csongrád-Csanád megyére változott. 

2. A szabadság igénybevételének rögzítésére Hivatalunkban új, számítógépes 
nyilvántartási rendszert dolgoztunk ki, ami az eddig használt szabadságengedély tömböt 
váltja fel, ezért a Szabályzat érintett pontjaiban ez az eljárásrend kerül rögzítésre, 

3. A Képviselő- testület bizottságainak nevei és a pénzügyi és igazgatási csoport feladatai 
is aktualizálásra kerültek. 

 
A fenti indokok alapján az SZMSZ alábbi pontjai módosulnak: 
 
II. fejezet 1./ Munkarend pontjában az 5. bekezdés az alábbi szövegre módosul: 
 
„A munkaid ő nyilvántartása jelenléti íven a szabadság igénybevételének rögzítése a 
Központi szerveren, mindenki által - külön személyre szóló kóddal – elérhető, szabadság-
nyilvántartás vezetésével történik, melyet minden esetben a jegyző engedélyez. A 
nyilvántartások naprakész vezetése kötelező.” 
 
II. fejezet 6./ Bélyegzők leírása, használata pontjában az önkormányzat hivatalos 
körbélyegzőjének bélyegzőképe az alábbi szövegre módosul: 
 
„Bordány Nagyközség Önkormányzata, Csongrád-Csanád megye” középen a magyar 
címerrel.” 
 
II. fejezet 7./ Szabadság igénybevételének rendje pont az alábbi szövegre módosul: 
 



„ A köztisztviselők szabadságának a kiadását a jegyző engedélyezi. A szabadság 
nyilvántartása a Hivatal központi szerverén, mindenki által – külön személyre szóló 
kóddal – elérhető szabadság-nyilvántartás vezetésével történik, melynek pontos vezetése 
kötelező. A köztisztviselők igényeinek megismerése után minden év február végéig a 
jegyző éves szabadságolási tervet készít. A köztisztviselő kérelmére az alapszabadság 
kettőötödét a szabadságolási tervtől eltérően a köztisztviselő által kért időpontban kell 
kiadni, melynek igénybevételét tizenöt nappal korábban be kell jelenteni. A fél napot elérő 
töredéknap egész munkanapnak számít. 
A szabadságok kiadását a Polgármesteri Hivatal működőképességének biztosításával kell 
végrehajtani.”  
 
III. fejezet 5./ A polgármester egyetértésével a jegyző által a képviselő- testület 
bizottságaihoz rendelt titkárok: pontban a bizottságok neve az alábbi szövegre módosul: 
 
„Egészségügyi, Szociális és Ifjúsági Bizottság 
 Pénzügyi, Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság 
Mezőgazdasági, Környezetvédelmi és Energetikai Bizottság” 
 
IV. fejezet 6./ Pénzügyi csoport pontban 
az alábbi módosítások kerültek rögzítésre: 

o „előkészíti az éves költségvetési javaslatot, költségvetési rendeletet, 
o összeállítja az éves költségvetési beszámolót,” 

az alábbi új bekezdés került rögzítésre: 
o „előkészíti a Pénzügyi, Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság, a 

Mezőgazdasági, Környezetvédelmi és Energetikai Bizottság valamint az 
Egészségügyi, Szociális és Ifjúsági Bizottság hatáskörébe utalt ügyekben az 
előterjesztéseket,” 

az alábbi bekezdés hatályon kívül helyezésre került: 
o „ működteti a kistérség valamennyi településével közösen az e-önkormányzati 

informatikai rendszert, az ahhoz kapcsolódó közigazgatási szolgáltatásokat, az 
online ügyintézést”  

o  
IV. fejezet 7./ Igazgatási csoport pontban 
az alábbi módosítások kerültek rögzítésre: 

o „- a hivatalnak megküldött tulajdoni lapokat kezeli, 
o előkészíti a polgármester és az Egészségügyi, Szociális és Ifjúsági Bizottság 

hatáskörébe tartozó szociális önkormányzati hatósági ügyeket, a Pénzügyi, 
Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság, valamint a Mezőgazdasági, 
Környezetvédelmi és Energetikai Bizottság hatáskörébe tartozó ügyeket, 

o kezeli az e-Önkormányzati rendszert, 
o ellátja az Egészségügyi, Szociális és Ifjúsági Bizottság és a Mezőgazdasági, 

Környezetvédelmi és Energetikai Bizottság adminisztrációját” 
az alábbi bekezdés hatályon kívül helyezésre került: 

o „kapcsolatot tart fenn a társadalombiztosítási szervekkel,” 
  
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az SZMSZ módosításait az előterjesztés szerinti 
tartalommal elfogadni szíveskedjenek. 
 
 
Bordány, 2020. június 19. 



 
 

Dr. Fodor Ákos 
jegyző 


