SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA

Ikt. szám: IV. 509/2015.

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata polgármesterének és jegyzőjének
9/2015. (VIII. 17.) együttes utasítása
a képviselői megkeresések kezelésének eljárásrendjéről

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 23. § (4) bekezdés j) pontja alapján a következő
utasítást adjuk ki:
1. Általános rendelkezések
1. § Az önkormányzati képviselő Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 32. § (2) bekezdés f) pontja alapján a polgármestertől igényelheti a
képviselői munkájához szükséges tájékoztatást. Közérdekű ügyben kezdeményezheti a
polgármester intézkedését, amelyre annak harminc napon belül érdemi választ kell adni.
2. § Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatánál az 1. §-ban foglalt előírások érvényre
juttatása érdekében a helyi önkormányzati képviselők részéről érkezett megkeresések
benyújtása és intézése során jelen utasításban foglaltnak megfelelően kell eljárni.
2. A képviselői megkeresések benyújtásának rendje
3. § (1) A képviselői megkeresések benyújtására írásban kerülhet sor.
(2) A képviselők képviselői munkájukhoz szükséges írásbeli tájékoztatáskérést a
polgármesterhez kell címezni. Az elektronikus formában történő igénylést a
postmaster@szekszard.hu e-mail címre kell elküldeni. A kérelmeket, írásos megkereséseket az
alpolgármester intézi.
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4. § Az iratkezelésre Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának Egyedi
Iratkezelési Szabályzatában foglaltak az irányadók.
3. A képviselői megkeresések intézésének rendje
5. § (1) Amennyiben a képviselői megkeresés pénzügyi kihatású, így különösen, ha lakossági
igényekhez igazodó városüzemeltetést érintő kisebb feladatok megvalósítására irányul, ezeket
az igényeket megvalósíthatóság (műszaki, pénzügyi) szempontjából az alpolgármester - a
jegyző útján - egyezteti a Polgármesteri Hivatal illetékes igazgatóságaival, majd tájékoztatja az
érintett képviselőket.
(2) Amennyiben a képviselő ügyviteli közreműködést igényel a Polgármesteri Hivataltól, vagy
képviselői munkájához kér segítséget, tájékoztatást, az alpolgármester egyeztet a jegyzővel, aki
a beérkezett igényt megvizsgálja és elrendeli a képviselői segítés módját, illetve írásbeli
tájékoztatás megadásához kijelölheti az érintett vezetőt, ügyintézőt a válasz megadására.
6. § Amennyiben a képviselői megkeresés közérdekű adatok megismerésére irányuló igény
teljesítésére irányul, a kérelem teljesítésére Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármesteri
Hivatalának közzétételi szabályzatáról szóló polgármesteri és jegyzői együttes utasításban
foglalt rendelkezések az irányadóak.
7. § Az utasításban foglaltakról a helyi önkormányzati képviselőket, valamint a Polgármesteri
Hivatal köztisztviselőit tájékoztatni kell. A köztisztviselő tájékoztatásáért közvetlen
munkahelyi vezetője felel.
4. Záró rendelkezések
8. § Ez az utasítás 2015. augusztus 18. napján lép hatályba.
Szekszárd, 2015. augusztus 17.

Ács Rezső
polgármester

dr. Varga Katalin
jegyző
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