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A képvĺselő.testületi ülés ĺdőpontjaz20Ll. decembeľ l5. . sz. napiľend

Táľgy: Javaslat a Képviselő.testĺilet és Szeľveĺ Szeľvezeti és MíÍktidési Szabályzatárő|
sző|ó 1912009. ff. 06.) iinkoľmánvzati ľendelet módosításáľa

A napirendet nyílt ülésen kell tárgyalni, a hatáľozat és a rendelet elfogadásához minősített
szav azat1iĺbb ség szüksé ges

ElorÉszÍľo SZERVEZETI pcysÉc: lpcy zolKABINET JoGI CSoPoRT

KÉszÍrprrp : MÁľnłHÁzI JIIDIT, MEZEINÉ DR. LUDvAI ERZSÉBgT, DR. BoJszA KRIszTrNA

\

PÉľzÜoyI FEDEZETET lGÉNYeL, lcazorÁs: ĺcl, . i |,. t; Í."+ ; Yč'*
; l,,ł"lu-,ĺ.fJL'Á}.,ł . i|, ą\

,/, fub/yDn. MÉszÁnErurĺ

JoclroľrRoI.l-: {o-\.
TonvÉľypssÉcl pl.l.pľonzÉs:

d ĺrcy zor HBryprľpsÍro p'ĺlncy zo

Váľosgazdálkodási és Pénzůigyi Bizottság véleményezi X /

Humánszolgá|tatási Bizottság véleményezi X
Határ ozati j av as|at a bizottsétg, szélľrar a:

A Vráľosgazdálkodĺási és Pénzügyi Bizottság és a Humánszolgáltaüísi Bizottság javasolja a KépvĹ
selő-testületn ek az e|ł5teriesztés mestĺĺreyalását.

I.

Tĺsztelt Képvĺselő.testĺilet!

A Képviselő-testiilet 234ĺ20Il. (V. l9.) száműhatźtrozatának2|. pontjával a Teleki Téri Piac
önállóan működő költségvetési szeľv elnevezését 2011. július l-jétől Józsefuárosi Váľosiize-
meltetési Szolgálat (a továbbiakban JVSZ) elnevezésľe módosítottą ezt követően pedig annak
a|apítő okiľata is módosíüísrakeriilt. Aza|apítő 2011. októberf0-étn40812011. (X.20.) szźlmtl
határozatźpal a költségvetési intézmény alaptevékenységét szélesítette, feladatait bővítette és
|étszátmált megemelte, tovźbbá ehhez kapcsolódóan gazdáikodási jogkörét önállóan mtĺködő és
gazdálkodó besorolásúvá módosította.

A Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Mtĺkiidési Szabá|yzatáltő| sző|ő |9/2009. (V.
06.) számű önkormányzati rendelet (a továbbiakban: sZMsZ) 17. $-a szabéůyozza a Képvise-
lő-testĹileti előteľj esaési ľendj ét.

Tekintettel a IYSZ-I érintő stľuktuľális változásoka, továbbá az intezmény megnövekedett
fe|adate||źúélsára, ajövőbeni döntések meghozatala és a fe|adate||áúás elősegítése éľdekében
indokoltnak tartom az SZMSZ módosítását oly módon, hogy az onkoľmányzat gazdasági
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il.

n.

táľsaságainak vezetői mellett a JVSZ vezetőjének is önálló előterjesĺési joga lehessen a Kép-
viselő-testület és bizottságai üléseire. Javasolom továbbá azönźilő előteľjesztési jog megadá-

sát a Józsefváľosi Közterület-felügye|et igazgatójának, valamint a Józsefvárosi EgészségĹigyi
Szolgálat foigazgatójának is.

A helyi önkoľmányzatokról szóló 1990. évi LXV. töľvény 18.$ (1) bekezdése alapjén a Kép-
viselő-testület a működésének részletes szabéiyait a szervezeti és míĺködési szabźůyzatról szó-
ló rendeletébęn határ ozza me g.

A Városgazdálkodási és Pénziigyi Bizottság I724/f0Ll. CxI. 16.) szétmű hatźrozatźnak 2.

pontjában felkéľte a jegyzot helyettesítő a|jegyzőt, hogy teľjesszenbe egy javaslatot a KépvĹ
selő-testiilet eIé a polgáľmesteľi utólagos beszámolás időkeľeténęksZMSZ-ben töľtćnő szabér
|yozásźra. Ennek jogszabá|yi feltételeit a hivatal kidolgozta, a javaslat szerint az utólagos be-

számolás határideje 30 nap vagy az azt kiivető első Képviselő-testiilęti ülés legyen mind a
polgármester, mind a bizottságok esetében.

Az Ötv. 35. $ (2) c) pontja szerint a polgáľmester a jegyzőjavaslatára előterjesztést nyújt be a
képviselő-testületnek a hivatal belső szervezeti tagozódásának, munkarendjénet valamint
ügyfélfogadási ľendjének meghatĺározásźtra. Az SZMSZ 5. mellékletę tarta|mazza a Pol'gźr-
mesteri Hivatal szęrvezeti felépítését.

A jelenlegi hivatali szervezeti felépítés a jegyzo központú szervęzet kialakítását cé|oztameg
az ügyosztátly-iroda kettős szerkezet kialakításával. A hivata| vezetője áttekintette a hivatali
szervezeti felépítést és a szęrvezeti egységek álta| ellátott feladatok és a diintési kompetenciák
a|apján javaslatottettraciona|izérciőtcé|ződö,ntésekmeghozata|ára.

Az egyes szervezeti egységek jelenlegi foľmája 2010. decembeľ 1. napjával alakult ki, az ad-

digi Népjóléti Ügyosztály és a Művelődési Ügyosztály összevonásával létrejiitt a jelenlegi
Humánszol gá|tatasi Ugyosztály' amely így u önkoľmányzat va|amennyi intézményével kap-
csolatos feladatokéľt felelős szervezeti egységként |źttjaeltevékenységét_ ideéľtve a közokta-
tási, közmiĺvelődési, gyermekvédelmi, egészségügyi és szociális intézményeket is. A Humán-
szolgáltatási Ügyosztályon belül létrejiitt azOktaÍási és Kultuľális Iroda, melynek szervezęté-
be źryyaződva elkülöniilt csoportként kezdte meg miĺködését a kulturális csopoľt tekintettel
aľra, hogy tevékenysége részben, illetve közvetve kapcsolódik az lJgyosnźily źital ellátott
feladatokhoz; akłĺzintézményekkel kapcsolatos feladatokon tulmutató tevékenységi köľéhez
tartozik a civil szervezetekke|, egyházakka|, a|apítvélnyokkal kapcsolatos feladatok, iĘúsági
alkohol- és drogmentes szabadidő szervezése' a józsefuárosi helýöľténeti kutató- és gyujtő-
munka feltételeinek biztosítása, művészęti alkotások, szobrok, emlékművek elhelyezésével
kapcsolatos feladatok, kerületi éságazatirendezvények lebonyolítása, tuľisztikai feladatok, az
önkoľmányzati a|apitélsú kulturális célú Kft.- k szakmai felügyelete, és Józsefváľos honlapjá-
val kapcsolatos hivatali teendők ellátĺása.

Józsefváros kultuľális életének magasabb szintre emelése, a kulturális programok széles körtĺ
népszeríĺsítése, összefogottabb szervęzése éľdekében 2011. októbeľében kulturális referens

keriilt kinevezésľe a ĺegyzoi Kabinet állományába. Feladatai közé taĺtozik a keriileti kultuľális
programok felméľése, kulturális, közművelődési teľvek, koncepciók iisszeállítása, a helýöľté-
neti, illetve a keriileti vonatkozású kiállítások megľendezése, kiadványok megjelentetése,

kapcsolattartás az önkormányzati és nem önkormányzati fenntarüasli közművelődési intézmé-
nyekkel, a kultuľális civil szervezetekkel, alapítványokkal, miĺvészeti csoportokkal, bemutat-

kozásuk segítése, javaslattétel az önkormfinyzat honlapjának szeľkesztésével és tarta|méxa|

kapcsolatban. A kultuľális ľeferens feladatait - munkaköľi leíľásában foglaltak szerint - a

Humánszolgáltatási Ügyosztály oktatási és Kultuľális Iľoda kulturális csoportjával együttmű-
ködve láda el tekintettel ana,hogy az e||átott feladatkörök szervesen kapcsolódnak egymás-
hoz' néhol átfedést is mutatnak.



Ez a szoros együttmÍikiidés a munkaszeruezés logikáján mindenképpen megalapozott és indo-
kolt, azonban felelősségi, továbbá feladat. és hatasköri kérdéseket vet fel mind vezetői szinte-
ken, mind a szervezeti egységek szintjén, hiszen a kulturális referens és a hasonló feladatok-
kal foglalkozó kulturális csopoľt kiilönbiiző szervezeti egységekben helyezkednek el, így kti-
lönböző vezetők alá vannak rendelve. Az elte|t időszakban végzett munka rámutatott arra,

hogy a kultuľális terület olyan szerteágaző fe|adatköľt tilel fel, melynek hatékony ellátása in-
dokolttá teszi egy önálló szęrvezeti egység létrehozásźlt és mÍikiidtetését, mely lehetővé teszi
az önkormőnyzati és a hivatali érdekek maradéktalan teljesítését és a kitrĺzött célok összehan-
golt munkával töľténő elérését.

Fentiek a|apján javasolom egy önálló iroda létrehozásélt Kultuľális Iroda elnevezésselo mellyel
egy időben a Humánszolgáltatási Ügyosztály oktatrási és Kulturális Iľodájának kulturális cso-
poľtja megszĹintetésre kerül, a kulturális ľeferens feladatköre, valamint a kulturális csoport
által ellátott feladatok egy része, valamint az azokat el|átó tisszesen 3 fos köztisztviselői sze-

mélyi állománnyal együtt a létĘövő Kulturális Iľodához keľül.

A Humánszo|gáltatási Ügyosztályon beliiljelenleg 3 iľoda: a Szociális lroda, a Gyeľmekvé.
delmi lľoda és az oktatási és Kulfurális lroda működik, valamint ide taľtozik az egészségiigyi
feladatokat koordináló egészségügyi refeľens is. Az iigyosztályon beltil ellátott feladatok a

fentieken kívül további racionalizáiést, a feladatok belső átcsopoľtosítását is indokolttőteszik.
Az tĺnkormányzat által fenntaľtott intézmények felĹigyelete a szakmai sajátosságokon tűl sok
hasonlóságot mutat a jelenlegi Szociális lroda és oktatási és Kulfuľális lľoda feladatai közö'tt,

illetve az egészségýgyi területtel. Ilyenek pl. a munkaiigyi, munkajogi, intézmény-irányítási
feladatok; az intézményvezetők kinevezésével, átsoľolásőva|, vagyonnyilatkozatával, minősĹ
tésével, a keľületi munkaerő-gazdálkodással kapcsolatos feladatok; a közalkalmazottak fog-
lalkoztatása; kiiltségvetés; keriileti közalkalmazotti érdekegyeztetés; intézményi juttatĺĺsok

rendszere; intézményi dokumenfumok; szabályzatok jóválhagyása. A feladatel|átás igény|i az
intézményi egyiittmÍĺködések erősítését az egységesebb, minden intézményre kiterjedő napi
kapcsolatok kialakítását. A feladatok kiizött nincs átfedés, de jelenleg pźthuzamosságok, és

ezek különbiizősége fellelhető. Emiatt a Humánszolgáltatási Ugyosztá,|yon beliil javasolt a

Szociális Irodán azlntézménymiĺködtetési csoport megsziintetése és azintézmény feltigyeleti
feladatok lJgyosztźiyon belĹili összevonása. Az intézmények felügyelete így ew irodán belül
töľténhet, me|y az oktatási és Kulfurális Iroda feladatainak és nevének Intézményfeliigyeleti
Iľoda névľe módosításával megvalósulhat. A Szociális lroda támogatási fo proÍiljának megfe-
lelően javasolom az lroda nevét Családtámogatási [ľoda névre módosítani.

A Humánsz o|gét|tatźłsi Ügyosztály jelenlegi struktúrája:
- oktatási és Kulturális Iroda
- Gyeľmekvédelmi Iroda
- Szociális Iroda

o Rendszeres támogatások csopoľt
o Eseti támogatások csoport
o Intézményműködtetési csoport
Egészségügyi referens

Javaslom a Humánszolgáltatási Ügyosztályon belül az a\é'},bi struktúra kialakítását:
- Íntézményfelügyeleti Iroda (közoktaĺís, szociális, gyermekjóléti, egészségugyi intéz-

mények)
- Gyeľmekvédelmi Iľoda (gyeľmekvédelmi hatósági feladatok)
- Családtiĺmogatási Iroda (szociális ellátások, közfoglalkoztatás)

. Rendszeľes támogatások csopoľt
o Eseti tłĺmogatások csopoľt



Iv. A szervezeti felépítés módosítása ezen kíviil adminisztľatív és szerkesztési vá|tozatési
javaslatokattarta|maz, így javasolom a Polgári Védelem szetvezetí egységként tiiľténő feltün-
tetésének mellőzését tekintettel aną hogy a Polgári Védelem nem része a Hivatali szervezet-
nek.

V. Az SZMSZ-ben szükséges átvezetni a Hivatal telephelyeiben bekövetkezett változást @éľi
M. u. 3.), va|amint meg kell hatźrozni a kihelyezett Szabályséľtési Iroda megszakítáls nélküli
munkarendjét és a Támpont Információs Szolgálat új ügyfélfogadási rendjét.

Jelen előterjęsztés pénziigyi hatása: az I. és IT'-hęn fog|altak feĺlezetet nem igénye|nęk, a III.
pontban foglaltak béľtömegeme lkedést nem eredmé ny ez 20 | | . évhęz képest.

Kéľem a hatátrozatijavaslat, valamint a rendelet tęrvęzet elfogadását.

H,ł,ľÁnozłTI JAVASLAT

A Képviselő-testiilet úgy dönt, hogy

1. A Polgáľmesteri Hivatal szervezeti felépítését 20|2. januálr 0l. napjáva|azal'ábbiak szerint
módosída:
a) új önálló irodát hoz |étre Kulturális Iroda elnevezéssel, ezze| egyidejűleg a Humán-

szolgáltatásiLJgyosztát|y oktatási és Kulturális Irodán belül csoportként működő kul-
turális csopoľt elnevezésíĺ szervezeti egységet megszĹinteti.

b) a Humánszo|gáitatźtsi Ügyosztályon beltil az oktatási és Kulturális lroda elnevezését
Intézményfeliigyeleti lroda elnevezésľe módosítj a.

c) a Humánszolgáltatási Ügyosztály SzociáIis Irodán beliil csopoľtként mĹĺködő intéz-
ménymíĺködtetési csoport elnevezés u szerv ezeti egységet megszünteti.

d) a Humánszo|gél|tatási Ügyosztályon belĹil a Szociális Iľoda elnevezését Csa|ádtámoga-
tási Iľoda elnevezésre módosítja.

2. Felkéľi a jegyzőt helyettesítő a|jegyzőt,łtogy az 1. pontban foglaltak szeľint a szükséges
munkáltatói intézkedéseket tegye meg, és gondoskodjon a Hivatal Szervezeti és Működési
Szabá|yzatáłnak jelenhatérozatbanfoglaltaknakmegfelelőmódosításáról.

Felelős: l. pont esetében: polgáľmester,
2. p ont e setében : j e gy zót he|y ette sítő a|j e gy ző

Hatáľidő: 20t2. január 0I.

A diintés végľehajtá sátt végző szeľvezeti egység: Jegyzói Kabinet, Humánszolgáltatási Ügy-
osztźúy

Budapest, 201l. november 2I. -il-ń
polgáľmester

Törvényességi ellenőľzés:

in.Wp*,.ą
Dr. Mészáľ Eľika

a jegy zót helyettesítő a|jegy zó

p
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B udapest Fővá ros VIII. kerüI et J őzseÍv árosi O nko ľ mány zat Képviselő-testĺiletének

.,..l201I. (... . . .) iĺnkormányzati ľendelete

a Képviselő.testület és Szervei Szeruezetĺ és Működésĺ SzabáIyzatárő| sző|ől

1912009. (v. 06.) tinkoľmányzati rendelet módosításáról

Budapest Főváros VIII. kertilet Józsefuárosi onkoľmányzat Képviselő-testtilete az Alkotmány 44/A.
(l) bekezdés e) pontjában meghatározott feladatkörében e[iárvą a helyi önkormányzatokľól szóló
1990. évi LXV. törvény 18.$ (1) bekezdésben kapott fe|hata|mazás alapján a következő rendeletet
alkotja.

l.$ A Képviselő-testiilet és Szervei Szervezeti és Miĺkiidési Szabźiyzatáról szóló 1912009. (V. 06.)
szímú önkormányzati rendelet (továbbiakban: Rendelet) l. š (8) bekezdés helyébe a következő ren-
delkezes lép:

,,(8) A Hivatal telephelyei:
1. okmányiroda és Ügyfélszolgálati Ügyostrźiy 1082 Budapest, Baross u.59.

a) anyakönyvi részleg 1083 Budapest Pnáter u.60.
2. Humánszolgáltatási Ügyoszĺíly Családtrímogatási Iroda

a) irattár
l082 Budapest, Baľoss u.66-68.
1082 Budapest Német u. 25.

3. Hatósági Ügyoszĺály Szabálysértési Iľoda 1084 Budapest Déri Miksa utca 3. szźtm
a|att L20 m" elkiilönített ingatlanrészt ké-

4. Tervtár
5. Irattźr
6. Raktár

Dr. Mészár Erika
jegy zot helyettesítő a|jegy ző

2. $ A Rendelet 17. $ (2) f) pontja helyébe a kiivetkező rendelkezés lép:

(I7.s Q) A Testtilet elé előterjesztést tehetnek: )
,,az Önkormźnyzat éital a|apított gazdasági társaságok vezetői, a Józsefuárosi VárosĹizemeltetési
Szolgálat vezetője, a Józsefuárosi Egészségügyi Szolgálatfrigazgatőjának" a Józsefuárosi Közterület-
feliigyelet igazgatójának.,,

3.$ A Rendelet l8.$ (4) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:

,,(4) Minden hónap első rendes ülésének állandó napiľendi pontja a polgáľmesteľ ínásos tźĄékoztatőja
a|ejárt hatĺĺridejĺĺ testületi hatźrozatok végrehajtásátró|, az előző ülés óta tett fontosabb intézkedések-
ről, a jelentősebb eseményekľő| és az tinkormányzati pénzeszközö'k átmenetileg szabad rendelkezésÍĺ
részének péĺupiacijellegÍi lekötéséről. A polgármester, valamint a képviselő-testiilet bizottságai a
jogszabályban meghatározot|azonnali döntést igénylő és késedelmet nem tiĺrő, ľendkíviili siirgőssé-
get igénylő esetben tett intézkedéseiről az intézkedéstől számított 30 napon beliil vagy amennyiben
ez azért nem lehetséges meľt két egymást követő Képviselő-testületi ülés köziitt 30 napnál hosszabb
idő telik e|, azazt követő Képviselő-testĺileti tilésen beszámol.

4.$ A Rendelet 5. melléklete helyébe e rendelet l. melléklete lép.

5.$ E rende|etf0|f.január 01. napján lép hatályba.

Budapest, 201 l. december ...

pező helyisęek.
1084 Budapest Rákóczi téľ 3.
1082 BudapesĹ Kisfaludy u.28/a.
1083 Budapest, Práteľ u. 63.''

Dr. Kocsis Máté
polgáľmester





A HIVATAL BELýő 9ZERVEZETI TAGoZoDÁsA, MUNKARENDJE, VAI./|MINT AZ
Üev rÉ ĺ ro ez,oÁs nr r,ĺon

1. A HIVATAL MUNKARENDJE

hétťo: 08.00-18.00 óráig
kedd: 08.00-16.00 óľáig
szerda: 08.00-16.30 óľáig
csüttiľtök 08.00-l6.00óľáig
péntek: 08.00-13.30 óľáig

A 1084 Budapest, Déri Miksa u. 3. sz. alatti kihelyezettSzabétlyséľtési lroda munkarendje: hétfő-
vasáľnap: 0-24 óréig, megszakítás nélkiil i munkarendben.

2. A HIVATAL ÜGYFÉIFoGADÁSI RENDJE

2,I. A Polgármesteľi Hivatal álta|ános iigyfélfogadási ľendje:

2.2. Az okmányiro da é s Ü gyfé l szo l gálati Ügyo s ztá|y íigy fé|fo gadási rendj e :

hétfo:
szerda:
péntek:

hétfő:
kedd:
szerda:
csiitöľtök:
péntek:

2.2. I . Any akönyv i ré sz l e g iigyfél fo gadási rendj e :

hétfó:
kedd:
szerda:
cstitöľtök:
péntek:

2.2.2. T 

^\DoNT 
In foľmác ió s S zo l gálat iigyfe lfo gadási

hétfő:
kedd:
szerda:
csüttirtök:
péntek:

hétfő:
kedd:
szerda:
csütörtök:
péntek:

13.30-18'00 óľáig
08.15-16.30 óráig
08.15-l1.30 óráig

08.15-20.00 óráig
08.l5-16.00 óráig
08.15-20.00 óráig
08.15-16.00 óľáig
08.15-t6.00 óráis

08.15-18.00 óľáig
08.l5-14.00 óľáig
08.l5-l6.30 óľáig
08.15.14.00 óľáig
08.15-1l.30 óráis''

ľendje
08.15-18.00 óľáig
08.15-16'00 óľáig
08.l5-16.30 óráig
08.15-16.00 óráig
08.l5-13.30 őráig,,

08.15-18.00 óráig
08.15-16.00 óráig
08.15-16.30 óráig
08.15-l6.00 óráig
08.15-l1.30 óráig

f .3. Humánszol gá|tatásilJgyosztéiy Családtámogatási lľoda Ĺigyfélfogadási rendje:





a Képvĺselő-testiĺlet és Szerueĺ Szervezetĺ
és Mĺiködesi Szabá|yzatáról szóló
19 12009. (v. 06.) önkormányzatĺ rendelet

EREDETI

1. s ĺal :Á Hivatąl telephelyei:
l. olanłźnyiroda és Ügłfelszolgálati Ügosz-

tóIy 1082 Budapest, Baross u. 59.
a) anyakönyvi részleg 1083 Budapest,

Prdter u. 60.
2. Humónszolgóltatasi (IgyosztóIy Szociális
Iroda 1082 Budapest, Baross u. 66-68.
a.) irattár 1082 Budapest, Német u. 25.
3. Tervtór 1084 Budapest, RóIróczi tér 3.
4. Iraudr 1082 Budapest, KisÍaludy u

28/a.
5. RoHár 1083 Budapest, Próter u. 63.

17. $ (2) (A Testĺilet elé elöterjesztést tehetnek:

I az tnkormányz.at á|ta| a|apított gazdasági
társaságok vezetői

18.$(4) Minden hónap első rendes iilésének
állandó napirendi pontja a polgármester írásos
tájékoztatója a |ejáIt határidejű testĺileti hatĺĺ-
rozatok végrehajtrísarô|, az előzö iilés óta tett
fontosabb intézkedésekrőI, a jelentősebb ese.
ményekľől és az önkormányzati pénzeszktizök
átmenetileg szabadrendelkezésű részének
pérupiaci jel legti lekötésérő l.

a Képviselő-testĺilet és Szervei Szervezeti
és Mííki,dési Szabdlyzatdról szlíló

19/2009. (V. 06.) önkormdnyzati rendelet

IAVAsLÁT
I. g (8):A Hivatal telephelyei:
1. okmányiroda és Üryfélsmlgálati Ügyosztály

1082 Budapest, Baross u.59.
a.)anyakönyvirész|eg 1083 Budapest Práter
u.60.

2. Humáns zo|gá|tatźsi Ügyosztríly Cs alódtómog a-
tlÍsikoda 10E2 Budapest, Baross u. 66-6E.

a.) irattlír 1082 Budapest Német u. 25.
3. Hatóstźgi ÜgłoszÍlźly Szabdlysértěsí lroda

1084 \udapes"t Děri Míksa uÍca 3. szóm alatt
720 m, elkiiliinített ingaÍlanrészt képező he-
lyÍségek.

4. Terwár 1084 Budapest, Rákoczi tér 3.

5. Irattźlr l082 Budapest, Kisfaludy u.28la.
6. R.aktár 1083 Budapest, Pníter u. 63.

I7.s@ (Á Testiilet elé előterjesztést tehetrek: )

fl az tnlrormónyzat óltal alapított gazdasági tórsa-
sógok vezetői, a Jóaefvórosi Vdrosüzemeltetési
Szolgólat vezette, a Jóaefvórosi KôzÍertileĺ-
fe l üg e I et ig azg atój a, a ró zs efv áro s i E g ě s zs ég ligl i
S zo lg ól at főig arg atój a

I8..s@ Minden hónap első rendes ülésének óllandó
napirendi pontja a polgarmester írásos tájélroztató-
ja a lejórt hatóridejű testťjleti hatórozatok végre-
hajtasáról, az előző ť)lés óta tett fontosabb intézlre-
déselłőI, a jelentősebb eseményelłől és az ĺinkar-
mónyzati pénzeszközök átmenetileg szabad rendel-
Irezesíĺ részének pérapiaci jelleý lekbtéséről. A
polgdrmcster, valamint a képviselő-testĺilet bizott-
súgai a jogszabdlyban meghatórozott azonnali
döntést igénylő ěs kěsedelmet nemtíĺrĄ rendkívüli
slirgősséget igénylő esetben tett íntézkeděseiről az
Íntézkedéstől szdmÍtott 30 napon belĺłl vagy
amennyíben ez azért nem lehetséges mert két
eg1lmdst követő Képviselő.testiłleti íjlés között 30
napndl hosszabb idő telík eĄ az azt követő Képvi-
s e lő-tes t ĺileĺi iilé s e n b eszómo L



E,eill|, í. *ilp.Lű}
5. m ellékte t a 19 t2009.(v. 06.) tin koľmá nyzati ren dele thez7 a

A HIVATAL BELSő SZERWZETI rAGozoDÁsA, MUNKARENDJE, VALAMINT Az
aevrÉĺrocADÁs RENDJE

Ld. Szervezeti ábra a következő oldalon

A HIVATAL MTINKARENDJE

HétÍö: 0800- 18 00 óľáig
r"a* og*-16m óráig
Szerda: 0800-16'o óníig
c'ĺitti'tol.. 0800-16 

00 ónĺig
Ľé!t.k 0ď0-1330 óraig

A HIVATAL ÜGYFÉLFoGADÁSI RENDJE

A Polgáľmesteľi Hivatal általános üryfelfogadási rendje:

hétfő:
szerda:
péntek:

Az okm ányiroda és Ügyfél szo lgálati Ügyos ztźiy ijgy ťé|fo gadás i ľendj e :

hétfb:
kedd:
szerda:
csiitöľtök:
péntek:

Anyakönyvi részleg iigyfélfogadási rendj e:

hétfő:
kedd:
szerda:
csütöľtök:
péntek:

13.30-18.00 óráig
08.l5-16.30 óľáig
08.15-l1.30 óráig

08.15-20.00 óráig
08.l5-l6.00 óráig
08.15-20.00 óráig
08.15-16.00 óráig
08.15-16.00 óráig

08.l5-l8.00 óráig
08.l5-14.00 óráig
08.l5-16.30 óráig
08.l5-l4.00 óráig
08.l5-1 l.30 óráig''

7a Módosította a4O/2O|0.(X'I5.) sz. rendelet 11. $ (2) bek. Hatályos a kihirdetés napjától.



ľÁľpoNľ Információs Szolgálat

7sHumánszolgáltatási ÍJ gyosztźiy Szociális Iroda iiryfélľogadási ľendje:

hétfti:
kedd:
szerda:
csütörtiik:
péntek:

hétfő:
szerda:
péntek:

13.30.18.00 óráig
08.15-16.30 óráig
08.15-1l.30 óráig

08.15-18.00 óráig
08.l5.16.00 óráig
08.l5.16.30 óráig
08.l5-l6.00 óráig
08.15.1l.30 óráig

75 Kiegészitette a 44ĺ2O10.(xI.04.) sz. łjk. rende|et 1. $. Hatrĺ|yos 20l l. január l-től.



ĺózsprvÁnos polcÁRMEsTERI HIvATALA szERvEzETl rBlÉpÍľÉsp

Képviseló-testiilet 

---} 

Bizotságai

Aljeryzó

Polgármesteľ

l Mődosította
28l2009.(VI.l9.) ľ.
Hatályos 2009. j l. l-tol. Majd mÓdosította
a 49 l 2009,(XII.2 l .) Ör. Hatályos 2009. dec.2 8-
tÓl. Majd mód.24l2010.(V.3l') r. Hatályos 20l0.
a kihirdetés napjátÓl. Majd mőd. 49120l0.(XI.19.)
r', hatályos a kihirdetés napjátÓl.

I

Aljegyzô

j'il. l.tol. Majd mőd' 39/20|0. (IX.24.) r. Hatályos 2010' okt. 1.tól. Majd mőd.40/2010.(x.l5.) ľ. 11. $ (2) bek. Hatĺilyos
r. Hatalyos 20l0. dec. l-töl. Majd mÓd. 1412011.(III.07.) Öľ., hatályos a kihirdetés napjátől. Majd mÓd.39/201l.(vII.l1.)

l. sz. melléklet

oktatási és Kulturális Iroda
. kulturális csopon

Szociális hoda
. rendszeres támogatások cs.

5t


