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Képvĺselő.testĺilete számár a

Tisztelt Képviselő-testület!

A Képviselő testtilet azOrlkormőnyzat20|2. évi kiiltségvetéséről szóló rendelet elfogadásával
egyidejÍĺleg a45ĺ20|2. (II. 16.) sz.hatźrozatának 11. d) pontjában felkéľte a jegyzőt,hogy
vizsgéija feltil a Polgáľmesteri Hivatal által ellátott önként vállalt feladatokat és tegyen javas-
latot a feladatok csökkentésére.Ugyanezenhatźrozat 11 a) pontjában a Képviselő.testĺilet úgy
döntött, hogy a Polgáľmesteri Hivatal 257 fos engedélyezett |étszéméú |O%o-ka|, 26 fove|
csökkenti, és2012.június 01. napjával a Hivatal engedélyezett|étszámćú23| főbenhatźtrozza
meg.
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Előteľjesztő: Dľ. Kocsis Máté polgáľmesteľ

A képviselő-testületi üles időpontjaz 2012. mźłcius 22. ' sz. napiľend

Táľgy: Javaslat a Po|gáľmesteľĺ Hivatal által ellátott fe|adatok csökkentésére, vala-
mint a Képviselő.testÍĺlet és Szeľvei Szeľvezeti és MÍĺködési Szabá|yzatárői sző|ől

19 12009. ry. 06.) tinkormánvzati ľende|et módosításá ra

A napirendet nyílt iilésen kell tárgyalni, a határozat és a rendelet elfogadásához minősített
szav azaÍIiőbb sé g szĹiksé ge s
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Váľosgazdá|kodásĺ és Pénziiryi Bĺzottság vé|eményezi X
Humánszolgáltatási Bizottság véleményezi

Határ ozati j av aslat a bizottság szátmár a:

A Városgazdálkodrísi és Pénzügyi Bizottság javasolja a Képviselo.testiiletnek az e|őterjesztés meg-
társvalĺísát.



A jelenlegi hivatali szervezeti felépítés a jegyző kiizpontri szervezęt kialakítását célozta meg
az igyosztźlly-iľoda kettős szerkezet kialakításával. A hivatkozott képviselő-testiileti hatźttozat
a|apjźn áttekintésre keľiilt a hivatali szervezeti felépítés, a szewezeti egységek á|ta| el|átott
feladatok, döntési kompetenciétk és ez a|apjőn a jegyzo jelen előterjesztésben szereplő (ügy-
félfogadási idő csökkentése, feladatok kiszervezése, feladatok szeľvezeti egységeken be|iili
átcsopoľtositása, szervezeti fe|épités módosítlása) racionalizárciőt célzó döntések meghozatal-
ára tettjavaslatot figyelemmel ana, hogy a létszámcsökkentés nem hajtható végre a Hivatal
általnyujtottszo|gźitatźlsokváltozat|anfenntartĺísamellett.

Á/ iigďelfugadási rend vóltoztatósa:
A Hivatal iigyfélfogadási rendjében javasolom az ok'ĺnányiľoda és Ügyftlszolgálati Ügyosz-
téiy, va|amint a Humánszolgáltaüási Ügyosztály Családtámogatási lroda esetében az tigyfélfo-
gadási idő csökkentésétazalźbbiak szerint: Azokłnányirodán aszerdai napokon 08.15-20.00
őráigtartő ügyfélfogadás helyett 08.15-16.30 óráig legyen iigyfélfogadás, a Csa|ádtĺímogatási
Irodán a kedd, csütörtök 08.15-16.00 őré"jgtartő iigyftlfogadás helyett a keddi és csĹittiľtöki
napokon az ügyfé|fogadás sziineteljen.

B./ feladatok kiszervezése :
Javasolom 2012. ápril'is 01. napjáva| az a|őbbi feladatok kiszeľvezését a Jőzsefváľosi Váľos.
üzemeltetési Szolgálathoz:

a.) parki vizőrátk felügyelete, ügyintézése
A 2012. évi költségvetés tervezésekor felmerült annak lehetősége, hogy a Józsefuárosi
Várostizemeltetési Szolgĺĺlatnál lévő parkfenntar&ĺsi feladathoz szorosan 

,és 
szervesen

kapcsolódó parkivl.zőrélk teljes adminisztrárciója és annak fedezete keľüljön átaIYSZ-
hez. AYátosgazdátlkodási és Pénziigyi Bizottság a20|2, március 7-i ülésén jóváthagyĹaa
parki vízőrźlk szerződéseinek a módosítĺísát oly módon, hogy a jövőben díjfizetőként a
JVSZ kerül feltĺintetésre.

köztisztasági panaszok ügy intézése
Akönisnasági bejelentéseket a Hivatal Gazdátkodási Ügyosztálya fogadja és továbbítja
intézkedésľe a takarítĺásért felelős szervezetnek ( ha fővárosi terĹilet, akkoľ az FKF Zrt,ha
BKV teriilet, akkor a BKV, ha a Táľsashéaak e|őttijárdaszakasz, akkor a köziis képvise-
let, ha a parkok, akkoľ a Kisfalu (ZOFE), ha keriileti kezelésű kőzjárda akkor JVSZ
(JKKSZ)' stb.) és ezen szeÍ\ĺezetek visszajelzése a|apján készült váIasz|evéI a panaszos-
nak, az ĺigymenet a legalább kétszeres átlstmiatt lassú volt és nehézkes.
A IVSZ |étrehozélsźnat illefue fejlesztésének az volt az egyik legfontosabb cé|ja, hogy a
köztisztasági pľoblémák keze|éséhez szĹikséges infoľmációk és a megoldásukhoz sziiksé-
ges erőforrások egy heýe keľüljenek. A Hivatal GazđáJrkodźtsi Ügyosztályának akörtisz-
tasági panaszok ijgyintézésében töľténő közľemiĺködése jelen szervezeti felállásban már
felesleges párhuzamosságot eľedm ényezne.

köztertileti illegális kommunális hulladék e|széll'íttatétsának bonyolítása
Önkormányzatunk,f004. évbenhatátozat|anidőtartamrasző|ó szerz(5dést kötött a Fővá-
rosi Közterület Fenntartő Zrt-ve| mintkizárőlagos közszolgáltatóval a kerĺ'i|et közteľiilete-
in illegálisan kihelyezett kommunális hulladék (vegyes szemét) e|száůl'ítźtsátra. A JVSZ ál.
tal összegyÍĺjtött kommunális hulladék az intézmény Dankó utcai telephelyén keriil depo-
nálásra és tiimörítésre, melyet az FKF Zrt. szál|it el. Eddig a Hivatal Gazdálkodási Ügy-
osztáiya állt kapcsolatban az FKF Zľt-ve|, a szerzódés szerinti teljesítések igazolrás, a
szám|álk kiÍizetése a Hivatalban töľtént.

b.)

c.)



c./

A b.) pontban már említett infoľmáció és eľőfoľrás koncentráció éľdekében felesleges
párhuzamosságot jelent a Hivatal közbeiktatlása a feladatellátásba.
Javaslom, hogy az Önkoľmányzat mondja te| az érvényben |évó szerződését és a IYSZ
kössön űj szerzodést az FKF Zrt.ve|.

d.) kisállat tetem elszállítás
Az onkoľmányzat szerződése máľciusban a szo|gáútató felmondása miatt megszĹĺnik. Te-
kintettel arrą hogy a feladatellátés a Hivatali feladatokat tekintve a IYSZ pľofiljába job-
ban illeszkedik, javasolom ezen feladat á./radéséú a IYSZ részéľe.

e.) ktiĺeľĹileten bekiivetkezett úthibák és sorf;ík által keletkezett lakossági kárigények Ĺigyin-
tézése
Az információ és erőfonás koncentráció érdekében szintén felesleges páľhuzamosságot
jelent a Hivatal kozbeiktatása a feladatellátásba tekintettel an1 hogy u |Jgy kivizsgálá-
sához sziikséges valamennyi informáciő aWSZ rendelkezésére áll.

A feladatok áúadása ahatározatban szereplő 9.000,0 e Ft-on tÚ| a JYSZ részéró| többlet-
kiiltséget nem igényel' ebből 7.500,0 e Ft,- a kiizteľületi illegális kommunális hulladék el-
szái|ittatásálnak bonyolítási díja, l.500,0 e Ft,. a parkivízőrétkköziizemi számláinak ki-
egyenlítésének díj át foglalj a magátban,

s ze rve z e ti fe Ié p íté s mó do s ít ás a
a.) Azilj szabil|yséľtési ttiľvény (2012. évi II. tv. ), amely 20|2. źryri|is 15. napjával lép ha-

tźiyba, egyik legfőbb véútozásának tekinthető, hogy a jelenlegi szabźiyozátshoz képest
megszünteti a jegyző hatásktirét a szabáiyséľtési eljárások tekintetében, a hatályba lépést
követően általános szabáiysértési hatóságként a Íövárosi, megyei kormányhivatalok jáľ-
nak el. A Polgármesteľi Hivatal Szabályséľtési Irodájának jelenlegi betöltött |étszőma |0
fó, ebből 5 fő a jegyzőhöz címzett feljelentésekkel kapcsolatos alapeljárások lefolýatásá-
va|, a szabátlyséľtési nyi|vőntartétsokkal, kiizérdekű munkáľa kijelöléssel, Ĺigyvitellel (ikta-
tás, iľattáľozás), végrehajtasi e|járátsokkal; a Déri Miksa utcai iľodában lévő 5 fo az azon-
na|i e|óő||ítasokkal kapcsolatos meghallgatásokkal és az ehhez fíJződő azonna|i döntésho-
zata||a| foglalkozik. Az ezen iigyekhez kapcsolódó ,,háttéľmunkát'' a hivatalon belĺil elhe-
|yezkedő 5 fő végzi. A Szabálysértési lrodán azidei évben 2138 iigy (+ gyűjtőszámon kb.
600 Ĺigy) került eddig iktatĺĺsľą amelyből jelenleg kb. 1800 van folyamatban, folyamat-
ban van továbbá 485 zsák szabő|ysértési hatóságunk által jogerősen elkobzott hamis és

egyéb áru közérdekű felajánlásą melyből kb. 185 zsátkbeszáilítĺísa (kiilső vámraktárok-
ból) átvétele és közérdekíĺ felajánlása még nem ttirtént meg. A jogszabéiyvéůtozás miatt
ápľilis 15. napjáva| a Szabá|yséľtési Iroda létszáma csiikkentésľe keľül 5 főre, akik a fo.
lyamatban lévő kb. 1800 Ĺiggyel kapcsolatos feladatok e||átétsźtt (+ kiizéľdekű felajánlás)
fogiák végezni. A jogszabál|yváitozős éľinti a a Szabályséľtési Iľoda megszakítás né|küli
munkaľendjét is, hiszen a Déri M. u. 3. sz. a|atti telephelyen a kihe|yezett Szabálysértési
Iroda műkö dőtt 24 órában.

A Hivatalban több szeľvezeti egység is e|lát jegyzői hatáskörbe taftoző hatósági feladato-
kat, aGazdálkodási Ügyoszĺály létszámleépítéssel érintett 3 álláshelyének a megszĹinteté-
sénél felmerült a hatósági feladatok más szervezeti egységhez telepítésének az igénye. A
Gazdálkodási Ügyosĺály feladatkörébe taľtozó kis számban előforduló, azonban ennek
e|lenére embeľt, kapacitást igénylő hatósági iigyeket (fakivágás engedé|yezése, jáľdaépĹ
tés engedélyezése, vizgazdáikodási hatósági jogköľö,k, cimigazoLás' paľlagfrĺ mentesítés,
stb). ápľilis l5-től a jelenlegi Szabálysértési Iroda |éúnéL e|, a feladatok źúadásá.ľa| azLroda
fő tevékenységi kiire is megváltoznao emiatt az lij profilhoz illeszkedően javaso|om az
Iroda e l nev ezését Ható ság i Iroda e lnev ezésr e v áitoztatni.



Javasolom a Hatósági Ügyosztály Építéstigyi Irodájának corvin csopoľtjának meg.
szüntetését, a csopoľt önálló fenntaľtĺĺsa a továbbiakban indokolatlan, a csopoľt által
ellátandó feladatot azBpitésiigyi Iľoda a továbbiakban is ellátja.

A munka optimálisabb elosztásą a feladatok és folyamatok racionalizźůźsa, valamint
a feladat- és haüĺskörtĺk átláthatósága érdekében a Szeľvezési és Üzemeltętési Ügy-
osztźiy szęrvęzetében és feladatkiirében aza|átbbiváitoztatásokatjavasolom megvaló-
sítani:
A jelenleg ĺizemeltetési csopoľt a Jegyzói Kabinethez kerüljön át, tekintettel a csopoľt
kifejezetten ellátó jellegére. A Hivatalt érintő emberi, informatikai és technikai eľő-
foľľások ew szęrvezeti egység vezetése alá keriilve, azok hatékonyabb irálnyítását,
terv ezését" felhasználását és ellenőrzését teszik lehetővé.
Tekintettel anao hogy a kerületen belĹili kézbesítői feladatok e||átását már második
éve közfogla|koztatás keretében tźtjae|a Hivatal, ajelenlegi Szeľvezési és Üzemelte-
tési Ügyosztály kézbesítő csoportją mint külön egység fenrltartźlsa nem indokolt,
ezért javasolom a kézbesítő csopoľt megszüntetését. A továbbiakban a postiĺzási fela-
datokhoz szeľvesen kapcsolódó kézbesítői és kooľdinációs feladatokat az Ĺigyviteli
csopoľt veszi źú.

Azüzeme|tetési csopoľt áthe|yezésével, valamint a kézbesítői csopoľt megszĹintetésé-
vel egy időben javasolom a Szervezési és Üzemeltetési |Jgyoszta|y iĺnálló irodaként
tiiľténő tovább miĺködtetését Szervezési és Ügyviteli Iľoda elnevezéssel, mely a to-
vábbiakban két csopoľha, a szervezési csopoľtľa és az ügyviteli csopoľtľatagoződva
|éLtněL e| feladatait.
Tekintettel aną hogy a képviselői feladatok aszervezési csopoľt fe|adatéthoz szorosan
illeszkednek, ezekellátlása a Polgáľmesteri Kabinet feladatkö,ľéből átkerĹil aSzervezé-
si és Ügyviteli lroda feladatköľébe. A feladatbőviilésre tekintettel a Polgáľmesteri
Kabinet képviselői feladatokat e|lőtó 2 munkatĺársa álláshellyel egyiitt áthelyezésľe
kerül a szervezési csopoľthoz.

A szervezeti felépítés módosítása bénömegemelkedést nem eľedményez20||. évhez képest.

Azotv.35. $ (2) c) pontja szerint a polgármester a jegyző javas|atáraelőteľjesztést nyújt be a
képviselő-testiiletnek a hivatal belső szeľvezeti tagoződősénak" munkaľendjének, valamint
ügyfélfogadási rendjének meghatiíľozésfua, Az sZNĺsZ 5. melléklets tarta|mazza a Polgár-
mesteri Hivatal szewezeti felépítését. A Képviselő-testiilet és Szeľvei Szervezeti és Miĺkt'dési
Szabáůyzatáről szóló 19/2009. (V.06.) ök. számú rendelete 54. $ (3) bekezdése a|apján a Hiva-
ta| Szervezeti és Miĺködési Szabá|yzatát a jegyző javas|atfua a polgármesteľ hagyja jóvá, a
hivatali sZMsZ 3. sz. mellékletében jelen előterjesztésben felsorolt feladatok véútozása źúve-
zetésre keľiilnek.

Kérem a hatfuozatijavaslat, valamint a rendelet tervezet elfogadását.

Hł'rÁnoz,ł'TI JAvÁsLAT

A Képviselő-testiilet úgy dtint, hogy

1. A Polgáľmesteľi Hivata| szervezeti felépítését 20|2. ápril'is 01. napjáva| az a|éhbiak szerint
módosítja:
a) új iinálló iľodát hoz létľe Szervezési és Ügyviteli Iľoda elnevezésse|, ezze| egyidejűleg

a Szervezési és Üzemeltetési Ügyosztály elnevezésű szewezeti egységet megszünteti

b.)

c.)



azza|,hogy a szer\ĺezési csopoľt, az Ĺigyviteli csopoľt a továbbiakban a Szervezési és
Ügyviteli ürodélhoz' az ilzeme|tetési csopoľt a Jegyzói Kabinethez keľĺil, a Szervezési
és Üzemeltetési Ügyosztály kézbesítő csopoľtot megsziinteti.

b) a Hatóságiíjgyosztźtly Épftésügyi Irodájának corvin csopoľtját megsziinteti.

2. APo|gármesteri Hivata| szervezeti felépítését 2012. ápri|is 15. napjáva| az a|átbbiak szerint
módosítja:
c) a Hatósági Ügyosztály Szabályséľtési Irodájának elnevezését Hatósági lroda elneve-

zésre váitoztatja.

3. A Polgáľmesteľi Hivatal által ellátott feladatok közij|20|2. ápľilis 0l. napjától hatáľozat|an
időľe a Józsefvárosi Városiizemeltetési Szolgálatot bizza meg az a|éhbi feladatok e||éttásźr
val:
a.) paľki v ízőrźk felĺigyelete, ĺigyintézése,
b.) köztisztasági panaszok iigyintézése,
c.) közteľĺileti illegális kommunális hulladék e|szái|itatásának bonyo|ítasa,
d.) kisállat tetem elszállítĺásának ugyintézése,
e.) közteriileten bektivetkezett úthibák és sorf;ík által keletkezett lakossági kárigények

Ĺigyintézése.

4. a.) Ahatźrozat 3 a.) pontjában foglaltak miatt az onkormányzat kiadási II40f cím dologi
e|oirányzatátt 1.500,0 e Ft-tal csökkenti és ezze| egyidejĺĺleg a kiadási 11108-02 cím műkö-
désľe átadott pénzeszköz ái|amhźztartáson belülre, ezen beliil saját kiiltségvetési szeľvek
feliigyeletitámogatźtve|őhányzatáúvgyanezenösszeggelmegemeli.

b.) a Józsefuáľosi Váľosüzemeltetési Szolgálat 80103 cím bevételi támogatźtsok, saját
kiiltségvetési szerv miĺködési felügyeleti szeľvi tálmogatősa e|oirényzatáú és a kiadási do-
logi előirányzatát I.500,0 e Ft-tal megemeli.

c.) A haüĺrozat 3 c.) pontjában foglaltak miatt az onkoľmányzat kiadási I|403 cím dologi
e|oirányzatźlt 7.500,0 e Ft-tal csiikkenti és ezze| egyidejűleg a kiadási 11108-02 cím múĺkö-
désre átadott pénzeszköz áů|amháztartáson belülľe, ezen belĹil saját kiiltségvetési szervek
felügyeletitátmogatźsaelrőirányzatáúuwanęzęniisszeggelmegemeli.

d.) a Józsefuárosi Váľostizemeltetési Szolgálat 80103 cím bevételi üímogatásot saját költ-
ségvetési szerv miiködési felügyeleti szervi támogatása e|óirálnyzatéú és a kiadási dologi
e|őirányzatáú 7.500,0 e Ft-tal megemeli.

e.) felkéri a Polgármestert, hogy a költségvetésről szóló rendelet módosítĺísánźi a 4. a.)-d.)
pontokban foglaltakat vegye figyelembe.

5. A Főváľosi Közteľület Fenntaľtó Zrt-ve| a keriilet kiizterületein illegálisan kihelyezett
kommunális hulladék (vegyes szemét) e|szái|ítására határozatlan időtartamľa megkötött
szerződést 20 1'2. március 3 l . napjźx a| kiizös megegyezéssel meg kívánja sztintetni.

6. Felkéri a jegyzőt a batározatban foglaltak szerint a szükséges munkáltatói intézkedések
megtételéľe, a feladatok átadására, valamint gondoskodjon a Hivatal Szeľvezeti és Műkö-
dési Szabályzaténak a módosításáľól.



Felelős: |.3.,6. pont esetében jegyző,4.5. pont esętében polgáľmesteľ
Hatĺíridő: |.,3.,4. pontesetében2012. április 0l.,2. pontesetébęnf0I2. április 15.,5.,6.
pont esetébęn201.2, április 30.

A döntés végľehajtását végző szervezeti egység: Jegyzői Kabinet, Gazdálkodási Üryosz-
ta|y, J őzsefváľosi Váľosiizemeltetési Szolgálat.

Budapest, 20|2. március 13.

Törvényességi ellenőrzes:
Rimán Edina

jegyzo
nevében és megbízásából,,

Í ĺ/l t

a{,rr. lUtu'n- Dr.Iv[észárBrika
a|jegyző

í*

2Ü12 l'łÁRĹ 1 3

dľcKodŠis Máté
polgäľmester
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Budapest Főváros VIII. keľület Józsefvárosi Ön koľ mány zat Képvisető-testiiletének

....ĺ2012. (......) iinkoľmányzatĺ rendelete

a Képviselő-testület és Szervei Szeľvezeti és Működósi Szabályzatárő|szóiő
l9l2009. (v. 06.) tinkormányzati ľendelet módosításáról

Budapest Főváros VIII. keriilet Józsefuáľosi Önkoľmányzat Képviselő-testülete a helyi ön-
kormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 18.$ (1) bekezdésében kapott felhatalmazás
a|apjźn, az A|aptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatiíľozott feladatkörében eljáľva a
következőket rendeli el:

1 . $ A Képviselő-testiilet és Szervei Szervezeti és Miĺködési Szabáiyzatétró| sző|ő |9/2009 . (v .

06.) önkoľmányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 5. melléklete helyébe e rendelet 1.

melléklete lép.

2.$ A Rendelet 5. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete lép.

3.$ (1) Ez a rendeleta(2) bekezdésben foglalt kivétellel 20|2. ápri|is 1-jén lép hatĺílyba.

(2) A2. $ 2012. április 15-én lép hata|yba.

Budapest, 20|2. mércius ....

Rimán Edina
jegyzo

Dľ. Kocsis Máté
polgáľmester





A HIVATAL BELso SZERVEZETI TAGozoDAsA' MUNKARENDJE' VAL'ĄMINT AZ
ÜevrÉĺroennÁs nnunn

1. A HIVATAL MUNKARENDJE

hétfib: 08.00-18.00 óľáig
kedd: 08.00-16.00 óľáig
szeľda: 08.00-16.30 óľáig
csütöľtök: 08.00-t6.00óráig
péntek: 08.00-13.30 óľáig

A 1084 Budapest, Déri Miksa u. 3. sz. alatti kihelyezettSzabétlyséľtési Iroda munkarendje: hétfő.
vasáľnap: 0-24 őréig, megszakitéts nélkiili munkarendben.

2. A HIVATAL ÜGYFÉLFoGADÁSI RENDJE

2.I. A Polgáľmesteri Hivatal általános iigyfélfogadási rendje:

2.2. Azok,łnźĺnyiroda és Ügyfélszolgálati Ügyosztá|y iigyfé|fogadási ľendje:
hétfő: 08.15.20.00 óľáig

hétfő:
szerda;
péntek:

kedd:
szerda:

hétÍő:
szerda:
péntek:

13.30-l8.00 óľáig
08.15-16.30 óľáig
08.15.l 1.30 óľáig

08.15.16.00 óľáig
08.15-16.30 óráig

08.15.18.00 óráig
08.15-l6.30 óráig
08.15-1l.30 óráig

csüttiľtök: 08.l5-16.00óráig
péntek: 08.15-16.00 óľáig

2.2. | . Any akönyvi ré sz leg Ĺigyfél fo gadási rendj e :

hétfő: 08.15-18.00 óráig
kedd: 08.15-14.00 óráig
szerda: 08.15-16.30 óráig
csütiirtök: 08.15-14.00 óráig
péntek: 08.15-1l.30 óráig

2.2.2. T AIIĺJIONT Infoľm ác iós Szol gálat iigyfé lfo gadási ľendj e
hétfő: 08.15-18.00 óráig
kedd: 08.15-16.00 óráig
szerda: 08.15-16.30 óráig
csĹitörtök: 08.l5-16.00 óráig
péntek: 08.15-13.30 óľáig

2.3. Humánszol gőlltatasi Ügyosztály Családüímogatási Iroda ügyfélfogadási rendj e:



Szeľvezési és Üryvíteli koda
szervezési csoport
ügniteli csoport



A HIVATAL BELs(i ýZERWZETI TAGDZDDÁSA, MUNKARENDnE, VALAMINT AZ
Üev rÉ ĺ ro e,ąnÁs nĺ r,łn rc

1. A HIVATAL MUNKARENDJE

hétÍő: 08.00-18.00 óráig
kedd: 08.00-1ó.00 rľáig
szerda: 08.00-l6.30 óráig
csiittiľttik: 08.00-16.00 óráig
péntek: 08.00-13.30 óráig

2.r.

2, A HIVATAL ÜGYFÉLFoGADÁSI RENDJE

A Polgáľmesteľi Hivatal általános ügyfélfogadási ľendj e:

hétfő: 13.30-18.00 óráig
szeľda: 08.15-16.30 óráig
péntek: 08.15-l1.30 óľáig

Az okmányiľoda és Ügyfélszolgálati Ügyos ztźiy ngyfé|fogadási rendje:

szeľda: 08.15-16.30 óráig
csiitöľtök: 08.l5-16.00óľáig
péntek 08.15-16.00 óľáig

2.2. | . Any akönyvi ré sz leg iigyfél fo gadás i rendj e :

hétf<ĺ: 08.15-18.00 óráig
kedd: 08.15-14.00 óľáig
szerda.. 08.15-1ó.30 óráig
csiitiirtiik: 08.15-14.00 óľáig
péntek 08.15-ll.30 óľáig

2.2.2. T Äl\ftoNT Inform áci ó s Szo l gálat iigyÍé l fogadási rendj e :

hétfő: 08.15-18.00 óľáig

hétfió:
kedd:

kedd:
szerda:

hétf<i:

szeľda:
péntek:

08.15-20.00 óráig
08.15-l6.00 óľáig

08.l5.16.00 óráig
08.15-16.30 óráig

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

csütöľtök: 08.15-16.00óráig
péntek: 08.15-13.30 óráig

2.3. Humánszolgá|tatasilJgyosztźiy Családtámogatősi Iroda iigyftlfogadási ľendje:



Szervezési és Ügyviteli hoda
szeľvezési csoport
ügniteli csoport


