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rendelet m6dositisir61 

Budapest-Csepel Onkormhyzata Kepviselo-testiilete a helyi onkormiinyzatokrol 
szolo 1990. evi LXV. tv. 18. 4. (1) bek. alapjiin az alabbi rendeletet alkotja: 

A rendelet 4. $-a az alabbiak szerint modosul: 

(1) Az onkormhvzat cimere: hegyes talpu pajzs kek mezejeben lulenc (4+2+3) 
army gabonaszd kozott hegyevel felfele, elevel kifele forditott fekete 
csoroszlya es ekevas dl .  A pajzs mezejenek also reszen a mezogazdasagi 
termelest jelkepezo zold mezo lathato. 

(2) Az onkormiin~zat zaszlaia: hosszanti oldaliin dlo, teglalap alalck, a rovidebb 
oldaliin feleben ketteosztott, felso mezo kek, also mezo piros szinu, a kerulet 
cimere a bal oldali harmadibm helyezkedik el, felette "Csepel" felirat. 

(3) A jelkepek hasmalatat Budapest-Csepel Onkormiinyzata Kepviselo-testulete 
M o n  rendeletben szabdyozza. 

Budapest-Csepel Onkormiinyzata Szervezeti es Miikodesi Szabdyzata 5. szamzi 
melle'kle te az alabbiak szerint modosul: 



A kkpviselBtestiilet hivatalanak iigyrendjkrol 

Az onkormhyzatokrol szolo modositott 1990. evi LXV. tv. 38. $. (1) bekezdese 
ertelmeben: 
"A kepviselotestiilet egyseges hivatalt hoz letre - polghesteri  hivatal 
elnevezessel - az onkormhyzat miikodesevel, valamint az dlamigazgatasi iigyek 
dontesre valo elokeszitesevel es vegrehajtasaval kapcsolatos feladatok ellatash-a." 

1. A hivatal elnevezese: Budapest-Csepel ~nkormhyzata 
Polghesteri  Hivatal 

Szekhelve: 12 1 1 Budapest, XXI., Szent Imre ter 10. 
Miikodesi teriilete: Budapest, XXI. ker. (Csepel) kozigazgatasi tenilete. 

2. A fivatal ondlo j og  szemely, sajat koltsegvetesi eloirhyzat koreben miikodik, 
koltsegvetesi szervkent. 

3. A Hivatal ircinyitha: 
A polginnester a jegyzo u t j h  irhyitja a Hivatalt, meghath-ozza a Hivatal 
feladatait. Javaslatot tesz a fivatal munkarendjere, szabdyozza a 
luadmhyozas rendjet. 

4. Je,qyz& 
Vezeti a kepviselo-testiilet hivatalat, szervezi a Hivatal munkajat, gondoskodik 
az onkormhyzat miikodesevel kapcsolatos feladatok ellatash-61, a hataskorebe 
tartozo iigyekben szabdyozza a luadmhyozb rendjet. 

5. Munkciltatdi jo,yok ,gakorlha: 
A jegyzo gyakorolja a munkdtatoi jogokat a kepviselo-testdet hvatalhak 
koztisztviseloi telunteteben. 
A lunevezeshez, vezetoi megbizashoz, felmenteshez, a vezetoi megbizas 
visszavonasihoz, jutalmazashoz - a polghester  dtal meghath-ozott korben - a 
polginnester egyetertese sziikseges. 

6. A hivatal mzlnkaideie: heti 40 ora, 5 napos osztatlan munkaido-beosztasban. 

C&yfe'lfo,~adhi rendie: Hefo: 13,30 - 18 oraig 
Szerda: 8,00 - 16,30 or&g 
Pentek: 8,00 - 11,30 or&g 



~gyfe l szo l~da t i  es Panasziigyl Iroda iigyfi5lfogadasi rendje: 
Hefo: 8,00 - 18,OO or&g 
Kedd: 8,00 - 16,OO 6r&g 
Szerda: 8,00 - 16,30 or&g 
Csiitortok: 8,00 - 16,OO or&g 
Pentek: 8,00 - 13,30 6r&g 

Az ettol eltero munkarendben dolgozok munkarendj et a munkdtato kulon 
utasitasban szabdyozza 

7. A Polghrmesteri Hivatal belso" tagozddha bs mfikode'se: 
A Polghes ter i  Hivatal belso felepitese; 

~nkorman~zati  stratkgialis feladatok ellatasat vCgzo irodak: 
Polghesteri  Titkhrsag (irodai jogdlassal) 
Oktatasi, Miivelodesi es Sport Iroda 
Vhrosgazddkodasi Iroda 
Vhrosfejlesztesi es Korny ezetvedelmi Iroda 
Vagyonhasnositasi es Beruhhzasi Iroda 

Kozigazgatasi hatosagi tevCkenysCget vCgzo irodak: 
Adoiigyi Iroda 
Gyhiigyi Iroda 
Jegyzoi Cs Igazgatasi Iroda 
Szocidis Iroda 
~gyfe l szo l~da t i  es Panasziigyi Iroda 
Vhrosepitesi Iroda 

Az irodcik kozvetlen szakmai irbyitasat az aljegyzo, az irodavezetok vegzik, az 
irodak miikodesenek torveny essegi feliigyeletet a j egyzo gyakorolj a. 
Az onkormhnyzati strate'gihlis feladatokat ellato irodhk irhyitasat kozvetlenul a 

I \ l t  

polghes ter ,  illetve az dtala kijelolt alpolghester vegzi. 
A kozigazgatki hatdshgi teve'kenyse'get ykgzo" iroa'hk irhyitasaert a jegyzo felelos. 

8. Az irodavezeto" feladatai: 
- Felelos az egesz iroda munkajaert, annak jogszerii miikodeseert. 
- Gondoskodik az iroda feladatjegyzekenek es a munkatirsak munkakori 

leirasainak naprakeszen tartashrol. 
- Felelos az iroda feladatkorebe tartozo, illetve esetenkent a rabizott feladatok 

dontes elokesziteseert, hatiuidoben torteno vegrehajtasaert. 
- Gyakorolja a polgarmester es a jegyzo dtal rhh izo t t  korben a kiadrnanyozasi 

jogot. 
- Elokesziti a feladatkorehez tartozo testiileti eloterjeszteseket. 
- Reszt vesz a kepviselo-testiilet, illetve meghivas alapjin a bizottsagi iileseken, 

akadilyoztatasa eseten helyettesiteserol gondoskodk. 



- Kapcsolatot tart az iroda miikodeset elosegito kiilso szervekkel. 
- Felelos a kepviselo-testiilet irhyitasa alatt dlo, az iroda feladatkorehez tartozo 

intezmenyek miikodeseert. Elokesziti a vezetok kinevezesevel, munkaviszony 
megsziintet~evel 6s az egyeb munkdtatoi jogkiir gyakorlasaval kapcsolatos 
donteseket, intezkedeseket. 

- Koaemiikodik az intezmenyek irhyitasaval kapcsolatos dontesek 
elokesziteseben es a vegrehajtas megszervezeseben. 

- Koteles a vezetese alatt miikodo iroda tevekenysegi koreben tartozo 
intezmenyek miikodesCve1 kapcsolatos kerdesekriil a tisztsegviseloknek es a 
jegyzonek rendszeresen beszholni. 

- Rendszeresen beszhol a tisztsegviseloknek es a jegyzonek az iroda 
tevekeny skgerol. 

- Felelos az irodik es a szakreferensek kozotti folyamatos tajekoztatasert, 
infonnacio &rdh.sert, az egyseges polghesteri hivatal munkajat elosegito, az 
egyes irodiik egylittmiikodeset biztosito kapcsolattartasrol. 

- Ellatja a polghester, az alpolghesterek es a jegyzo dtal rabizott egyeb 
feladatokat. 

9. Az onkormanvzati strate'gialis - feladatok ellatcisat serrito" szakreferensek: 
A szakreferensek munkajukat kozvetelniil a szakteriiletet felugyelo 
polghester,  alpolgbester irhyitasaval vegzik, ugydonto hataskor nelksil. 

Humdnpolitikai referens 
Sajtd- e's koze'leti referens 
Revizor 

Szocidlpolitikai e's ege'szse'gii,ayi referem 
Kozrend-, kozbiztonsagi referens 
Foglalkoztatcis iigy i referem 

10. Szakre ferensek feladatai, kulonosen: 
- Az onkonnhyzati strategdis feladatok ellatashak szakmai elokeszitese, 

dontesi alternativ* ludolgozasa, az optimdis dontes meghozatalahoz. 
- Szlikseges kapcsolatrendszer lualakitasa es folyamatos fenntartasa az 

onkonnhyzat irodhival, intezmenyeivel, M s o  szemelyekkel 6s 
szervezetekkel. 

- A feladat ellatasihoz sziikseges naprakesz jogszabdy ismeret, szakmai 
konzultaciok szervezese. 

- A thogatasi pdyhzati lehetosegek felterkepezese es a pdyiizatok elkeszitese, 
- A szakterulethez tartozo kerdesekben felettes tisztsegviselo folyamatos es 

naprakesz tajekoztatasa. 
- A kepviselo-testiilet donteseinek vegrehajtasarol szolo beszamolo keszitese a 

kepviselo-testiilet fele. 



- Az adott szakteniletet Crinto rendelettervezetek elokkszitkse, bizottsag szintii 
egyeztetkse, tiirvknyessegi ellenorzesre eloterjesztkse. 

- A megalkotott rendelet 6letszeriisCgenek folyamatos vizsgdata es javaslat 
kkszitkse az esetleg sziikskges modositasra. 

- A szakterblet fejlesztkset, hatekonysagat szolgdo javaslatok tktele a munkajat 
irhyito tisztsegviselo fele. 

1 1. A Polgdrmesteri Hivatal mu"ko&si szabdlyai: 
A fivatal kiadmhyozasi rendjet a polghester,  illetve a jegyzo szabdyozza. 
A Hivatal pknzgazddkodasaval kapcsolatos kotelezetts~gvdlalas, 
utalvhyozasi rendjet a polghester  szabdyozza. 
A fivatal iigykezelesi szabdyait a jegyzo intezkedeskben rogziti. 
A Hivatalnd a kozszolgdati jogviszony megsziintCve1 eltavozott dolgozo utolso 
munknapjat megelozo 3 nappal elobb koteles reszletes (teteles) atadas-atveteli 
jegyzokonyvet kesziteni az iigykorkhez kapcsolodo folyamatban lkvo 

,I I feladatokrol, elintezetlen iigyiratokrol (hathridoben lev0 iigyratokrol), 
nylvhtartasok vezetesQo1, valamint szhmitastechnikai eszkozokrol. 
Az atadas-atvkteli jegyzokonyvet 3.pld.-ban kell elkksziteni, melyet az atado, 
az atvevo, illetve a hvatali felettes (irodavezeto, jegyzo, aljegyzo) ir ala. A 
jegyzokonyv egy pkldhyat at kell adni a kozponti iktatonak. 

E rendelet 1996. januh 1. napjh  lep hatdyba. 

Zairadbk: A rendelet kihirdetesre keriilt 1995. december 19. napjh. 

szervezksi irod 


