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Budapest-Csepel ~ n k o r m h n ~ z a t a  
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rendelet mddosithsBr61 

A R 40.8 az alibbiak szerint m6dosul: 

Budapest-Csepel OnkormBnyzata Kepviselo-testiilete alland6 bizottshgai b 
albizottsdgai 

1 .) ~gyrend i ,  Jogi 6s Kozbiztonsiigi Bizottsig 
~gyrend i ,  Jogi Albizottsiig 
Kozbiztonsiigi Albizottsig 

2.) Pinziigyi 6s V6llalkozisi Bizottsig 
Pinziigyi Albizottsiig 
Vallalkozisi Albizottsig 

3.) Oktatisi, KozmGvelodCsi, Ifj6sigi 6s Sport Bizottsig 
KozmuvelodCsi Albizottsiig 
Ifj6siigi Albizottsig 
Sport Albizottsig 

4.) Viirosfejlesztksi 6s KornyezetvCdelmi Bizottsiig 
Komyezetvkdelmi Albizottsiig 

5.) Szociiilis 6s Egkszskgugyi Bizottsiig 
Szociiilis Albizottsig 
Egkszskgugyi Albizottsiig 

A R 41. §-a az aliibbiak szerint mbdosul: 

( l ) A  kCpviselo-testiilet dontkseinek elokkszitkskre, illetve a dontksek 
vkgrehajtisira illandb bizottsdgot, annak keretein beliil albizottsdgot 
(tovbbbiakban: bizottsdgot), vagy ideiglenes (ad-hoc) bizottsigot hoz letre. 
Az onkorminyzat iillandb bizottsigai, albizottsdgai 6s a bizottsagi, 
~Jbizottsdgi tagok jegyzkkit a 2. sziim6 mellkklet tartalmazza. 



(2) A kkpviselo-testtilet hatirozza meg bizottsigi szervezetkt ks vhlasztja meg 
bizottshgait. 
A bizottsig hatirozatkkpesskgkre 6s hatirozat hozatalira a kkpviselo- 
testiiletre vonatkoz6 szabilyokat kell alkalmazni. 

(3) A bizottsig elnokkt 6s tagjainak tobb mint a felkt a telepiilksi kkpviselok 
koziil kell vilasztani. Az albizottsig(-ok) elnokk(-ei-)t a bizottsig tagjai kozul 
kell vilasztani. 
A polgirmester az alpolgirmester(ek), vagy a kkpviselo-testiilet hivatalinak 
dolgoz6ja nem lehet bizottsig elnoke, tagja. 

(4) Egy kkpviselo legfeljebb egy illand6 bizottsignak e's kkt albizottscignak lehet 
tagja. 

,/ 

(5) A bizottsig tagjaira javaslatot tehet a kkpviselo-testiilet birmelyik tagja. A 
bizottsigok legkevesebb 5 fobol, az albizotfshgok legkevesebb 3 fo"b6l 
illhatnak. 

(6) Birmelyik kkpviselo tanicskozisi joggal rkszt vehet bhrmely bizottshg 
iilkskn. 

(7) A bizottsigok belso mukodksi szabhlyaikat a jogszabhlyok keretei kozott sajht 
maguk hatirozzik meg. 

(8) A bizottsigok mukodksknek fobb szabhlyait az SZMSZ tartalmazza. A 
rkszletszabilyokat az SZMSZ rendelkezkseivel osszhangban a bizottsigok az 
iigyrendjiikben hllapitjhk meg. A bizottshg az iigyrendjkt maga kksziti 6s 
fogadja el, az albizottscigok iigyrendje't maga ke'sziti el e's a bizottscig fogadja 
el, de azokat tijkkoztaths ckljab61 a kkpviselo-testiilet elk kell terjeszteni. 

(9) A bizottsig munkaterv alapjhn mukodik, iilkst legalhbb havonta tart, az 
albizottscig iilkst feladatai Jiiggvknykben az iigyrendjkben foglaltak szerint 
tart. 

(10) A bizottscigi iilkst az elnok, vagy az alelnok, az albizottscig iilkse't a bizottsbg 
elnoke, vagy az albizottscig elnoke hivja ossze 6gy, hogy az krdekeltek a 
meghivdt legalhbb az iilkst megelozo 4 munkanappal kCzhez kapjhk. 
A bizottshg elnoke, igazolt tcivolle'te'ben az alelnoke - az elnokhoz cimzett 
polgirmesteri inditvhny alapjhn - koteles osszehivni a bizottshgot, 
albizottscigot, a bizottshg osszehivhsira irinyul6 polgirmesteri inditvinyt61 
szimitott 4 napon belul. 

(1 1) A kkpviselo-testtilet hltal a bizottshgokra htruhizott hatiskorok jegyzkkkt a 4. 
szim6 mellkklet tartalmazza. A bizottsigok hatiskorkbe tartozik az igazatilag 
hozzijuk tartoz6, rkszben on9116 intkzmknyek Szervezeti 6s Mukodksi 
Szabalyzathnak j6vihagyisa. 



(12) Ketto vagy tobb bizottshg kozott keletkezett feladat- ks hathskori 
osszeiitkozks esetkn a kkpviselo-testiilet hllhsfoglalhsa az irhnyad6. 

A R. 2. sz5mil mellbklete az alibbiak szerint m6dosul: 

Koordinhci6s tanhcsnok: Horvhth Gyula 
Virosiizemeltetksi tanhcsnok: Podolhk Sindor 
Sportpolitikai tanhcsnok: Kaltenecker Ghbor 

Elnok: 
Alelnok: 
Alelnok: 

- Tagok: 

Nem kkpviselo tagok: 

ugyrendi, Jogi Albizottshg elnoke: 
Tagok: 

Kozbiztonshgi Albizottshg elnoke: 
Tagok: 

Dr. Kiss Mihhly 
Nkmeth Szilhrd 
Dr. Gulyis Ghbor 
Endrody Istvhn 
Kaltenecker Ghbor 
Huszhr Tamhs 
Vhg6 Irnrknk 
Sostorics J6zsef 
Horvhth J6zsef 
Nkmeth Szilhrd 
Endrody Istvhn 
Dr. Kiss B. Mihhly 
Horvhth J6zsef 
Sostorics J6zsef 
Dr. Gulyhs Ghbor 
Kaltenecker Ghbor 
Dr. Kiss B. Mihhly 
Huszhr Tamhs 
Vhg6 Imrknk 



Elnok: 
Alelnok: 
Alelnok: 
Tagok: 

Nem kkpviselo tagok: 

Pknziigyi Albizottsig elnoke: 
Tagok: 

Vallalkozisi Albizottsag elnoke: 
Tagok: 

HajdG Bkla 
Balogh Ilona 
Svercsics J6zsef 
Bicskey Tibor 
Fiileki Rudolf 
Bajnokni Nagy Zsuzsanna 
Csaba Pkter 
SiposnC R6zsa Joltin 
Liszl6nk Balhzsovits Magdolna 
Balogh Ilona 
Bicskey Tibor 
Fiileki Rudolf 
Bajnoknk Nagy Zsuzsanna 
Laszl6nC Balazsovits Magdolna 
Svercsics J6zsef 
Bicsey Tibor 
Hajdd Bkla 
Csaba Piter 
Siposnk R6zsa Jolan 

Elnok: Gergely Istvin 
Alelnoke: Glavanov Mikl6s 
Tagok: Horvath Gyula 

Podolak Sandor 
Sarnu Ferenc 
Csizrnadia Karoly 

Nern kkpviselo tagok: Mehrl JBnos 
Porkolbb LBszl6 
Marcs6 J6zsef 
Papp Miklbs 

Kornyezetvkdelrni Albizottsag elnoke: Glavanov Mikl6s 
Tagok: Csizrnadia Kiroly 

Horvith Gyula 
Marcs6 J6zsef 
Mehrl Jinos 



OKTATASI, KOZMUVELODESI, IFJUSAGI ES SPORT BIZOTTSAG 

Elnok: 
Alelnok: 
Tagok: 

Nem kkpviselo tagok: 

Kozmuvelodksi Albizottsig elnoke: 
Tagok: 

Ifj6sigi Albizottsag elnoke: 
Tagok: 

Sport Albizottsig elnoke: 
Tagok: 

Kisari Tamis 
Nagy J6zsef 
Polyiknk Hajas Ilona 
Zelenyinszki Gibor 
T6th Jinos 
Pilfay Rita 
Zanati BCla 
Kormosnk T6th ~ v a  
Miskolcink Hajtun Zsuzsa 
Hegyaljai Tamisnk 
Kil Kiroly 
Nagy J6zsef 
Polyiknk Hajas Ilona 
Miskolcink Hajtun Zsuzsa 
Polyiknk Hajas Ilona 
Kisari Tamis 
Nagy Jbzsef 
Ki1 Kiroly 
KormosnC T6th ~ v a  
Zelenyinszki Gibor 
T6th Jinos 
Zanati BCla 

Elnok: 
Alelnok: 
Alelnok: 
Tagok: 

Nem kkpviselo tagok: 

Szociilis Albizottsig elnoke: 
Tagok: 

EgkszsCgiigyi Albizottsig elnoke: 
Tagok: 

Benko ViktornC 
Kalmir Lajos 
Dr. Sikl6sy Ferenc 
Dobik Istvin 
Lenkei Liszl6 
Schmidt TerCz 
Sandor J6zsef 
Dr. Hajnal Mirton 
Cser KirolynC 
Kalmir Laj os 
Dobik Istvin 
Lenkei Lisz16 
Sindor J6zsef 
Cser KirolynC 
Dr. Sikl6sy Ferenc 
Benko ViktornC 
Dobhk Istvhn 
Dr. Hajnal Mirton 
Schmidt TerCz 



A R. 4lE. szhmu mellkklete az alhbbiak szerint m6dosul: 

A Z  ~ N K O R M ~ N Y Z A T  SZER VEINEK FELADA TAIROL, AZ 
ATR U&O TT HA T~SKOROKROL, EZEK C ~ M Z E  TTJEIROL 

Budapest-Csepel ~ n k o r m d n ~ z a t  K6pviselo-testiilete dltal az 
Oktatiisi-, Kozmuvelod6si-, Ifjlisiigi 6s Sport Bizottsiigra htruhdzott 

hatdskorok 

Elokksziti - feladatkorkben - a kkpviselo-testiilet dontkseit, szervezi 6s ellenorzi a 
dontksek vkgrehaj tisht. 
(tobbszor mddositott 1990. kvi LXV. torvkny 23. 5 (1)) 

Ellenorzi - feladatkorkben - a hivatalnak a kkpviselo-testiilet dontkseinek az 
elokksziteskre, illetoleg vkgrehajtisira irhnyulb munkijit. 
(tobbszor mbdositott 1990. kvi LXV. torvkny 27. 5.) 

Kezdemknyezheti a polgirrnester intkzkedkskt, ha a hivatal tevkkenyskgkben a 
kkpviselo-testiilet illispontjit61, cCljait61 va16 eltkrkst, az onkonninyzati krdek 
skrelmkt, vagy a szukskges intkzkedks elmulasztisit kszleli. 
(tobbszor mddositott 1990.kvi LXV. torvkny 27. 5.) 

Kozgy@temknnyel kapcsolatos feladat- 6s hatciskorok 

Javaslatot tesz testiileti egyetkrtksi jog gyakorlisira a megsziint m6zeum 
anyaghnak elhelyezkskre szolgi16 mas kozgyiijtemkny kijelolkskvel 
kapcsolatban. 
(tobbszor mddositott 199 1. kvi XX. torvkny 1 15. 5) 

Muvkszettel kapcsolatos feladat- ks hatciskorok 

Nem onkonninyzati tulajdonil kpuleten lkvo miivkszeti alkotisokat, - 
szakvklemkny kikkrkskvel - vkdeni koteles, Cj elhelyezks esetkn velemknyezksi 
joga van. 
(tobbszor mddositott 199 1. kvi XX. torvkny 109. 5 (3)) 

Testnevelkssel ks sporttal kapcsolatos feladatok ks hatciskorok 

Miikodksi teriileten, figyelemmel a magyar sportban meghathrozott 
cklkitiizksekre, fejlesztksi elvekre, irinyokra javaslatot kkszit a testnevelksi 6s 
sportfejlesztksi cklkitiizksekre 6s feladatokra. 
(2000. kvi CXL V. torvkny 59. f (2) a)) 



Nevelis-oktatcissal kapcsolatos feladat- ks hatciskorok 

A nevelksi programra 6s a pedag6giai programra vonatkoz6 dontks kialakitisa 
elott koteles szakkrto vklemknykt figyelembe venni. 
(tobbszor ~nddositott 1993.kvi LXXIX. torvkny 44. 5 ( 1 ) )  

A nevelksi, illetve pedag6giai program j6vihagyisit akkor tagadhatja meg, ha az 
a) nem felel meg a torvknyben eloirt kovetelmknyeknek; 
b) olyan tobbletfeladatokat tartalmaz, amelyekhez a feltktelek nem 

biztositottak, 6s annak megteremtkskt nem villalja, illetve nem tartalmazza 
azokat a feladatokat, amelyeket - a sziikskges feltktelek biztositisa mellett - 
meghatirozott. 

(tobbszor mddositott 1993. kvi LXXIX. torvkny 103. 5 (2)) 

~ r t ~ k e l i  a nevelksi-oktatisi intkzmkny foglalkozisi, illetve pedag6giai 
programjiban meghatirozott feladatok vkgrehajtisit, a pedag6giai-szakmai 
munka eredmknyesskgkt. 
(tobbszor nzddositott 1993. kvi LXXIX. torvkny 102. 5 (2)  f, 104. tj (4))  

Dont annak a miikodksi (felvkteli) korzetenek a meghatirozisir61, amelyben 610 
gyerrnekek, tanul6k felvktelkt, itvCtelkt az 6voda, iskola, nem tagadhatja meg. 
(tobbszor nzddositott 1993. kvi LXXIX. torvkny 90. 5 ( 1 ) )  

Vizsgilhatja az iskolik pedag6giai programjinak j6vihagyisini1, hogy a helyi 
tanterv az e torvkny 46. 5-aban foglaltak szerint biztositja-e az iskolaviltast, a 
tanulb itvktelet az iltala fenntartott iskolhkban. 
(tobbszor mddositott 1993. kvi LXXIX. torvkny 102. 5 (7)) 

Budapest-Csepel ~nkormcin~zat  Kkpvisel6-testulete ciltal az 
Ijljliscigi Albizottscigra citruhcizott hatciskorok 

Elokksziti - feladatkorkben - a kkpviselo-testiilet dontkseit, szervezi 6s ellenorzi a 
dontksek vkgrehajtisit. 
(tobbszor mddositott 1990. kvi LXV. torvkny 23. 5 ( 1 ) )  

Ellenorzi - feladatkorkben - a hivatalnak a kkpviselo-testiilet dontkseinek az 
elokkszitksCre, illetoleg vkgrehajtisira irinyul6 munkijit. 
(tobbszor ~nddositott 1990. kvi LXV. torvkny 27. 9.) 

Javaslatot tesz a polgcirmester feli a tcirgy kvi kolts&gvet&sben @tiscigpolitikai 
cilokm jdvbhagyott osszeg felhasznblciscira. 



Budapest-Csepel ~nkormdn~za t  Kkpvisel8-testulete ciltal az 
Sport Albizottsdgra citrulzdzott hatdskorok 

Elokksziti - feladatkorkben - a kkpviselo-testiilet dontkseit, szervezi 6s ellenorzi a 
dontksek vkgrehaj tisit.  
(tobbszor mddositott 1990. kvi LXV. torvkny 23. tj ( 1 ) )  

Ellenorzi - feladatkorkben - a hivatalnak a kkpviselo-testiilet dontkseinek az 
elokkszitkskre, illetoleg vkgrehajthsira irinyulb munkijit. 
(tobbszor mddositott 1990. kvi LXV. torvkny 27. 5.) 

Javaslatot tesz a polgcirmester fele' a tcirgy e'vi koltse'gvetksben sportpolitikai 
ce'lokra jdvcihagyott osszeg felhaszncilciscira. 

A R. 4/C. szimii melldklete az alibbiak szerint m6dosul: 

A z  ONKORMANYZA T SZER VEINEK FELADA TAIROL, AZ 
A'TRUHA~OTTHATASKOROKROL, ES EZEK C ~ ~ Z E T T J E I R O L  

Budapest-Csepel ~nkormiin~zat  Khpviselo-testiilete hltal 
a P6nziigyi 6s Villalkoziisi Bizottsiigra iitruhhzott hathskorok 

Elokksziti - feladatkorkben - a kkpviselo-testiilet dontkseit, szervezi 6s ellenorzi a 
dontksek vkgrehaj tisit.  
(tobbszor mddositott 1990. kvi LXV. torvkny 23. 5 ( 1 ) )  

Ellenorzi - feladatkorkben - a hivatalnak a kkpviselo-testiilet dontkseinek az 
elokkszitkskre, illetoleg vkgrehajtisira irinyulb munkijit. 
(tobbszor mddositott 1990. kvi LXV. torvkny 27. 5.) 

Kezdemknyezheti a polgarmester intkzkedkskt, ha a hivatal tevkkenyskgkben a 
kkpviselo-testiilet illaspontjit61, ckljait61 va16 eltkrkst, az onkorrninyzati krdek 
skrelmkt, vagy a sziikskges intkzkedks elmulasztisit kszleli. 
(tobbszor mddositott 1990. kvi LXV. torvkny 27. 5.) 

A gazdcilkodcissal kapcsolatos feladatok ks hatciskorok 

Az egesz koltskgvetksi koncepci6r61 vklemknyt alkot. 
(tobbszor mddositott 21711998. ( X I I .  30.) Korrn. rendelet 28. § (3))  

Vklemknyezi az kves koltskgvetksi javaslatot 6s a vkgrehajtishr61 sz616 fklkves, 
kves beszimol6 tervezeteit. 
(tobbszor mddositott 1990. kvi LXV. torvkny 92. 5 (3)  a)) 



Figyelemmel kiskri a koltskgvetksi bevktelek alakulisit, kiilonos tekintettel a 
sajit bevktelekre, a vagyonviiltozis (vagyonnovekedks, -csokkenks) alakulhsit, 
krtkkeli az azt eloidkzo okokat. 
(tobbszor nzddositott 1990.kvi LXV. torvkny 92. 5 (3) b)) 

Vizsgiilja a hitelfelvktel indokait 6s gazdasigi megalapozottsigit, ellenorizheti a 
pknzkezelksi szabiilyzat megtartisit, a bizonylati rend 6s bizonylati fegyelem 
krvknyesitkskt. 
(tobbszor mddositott 1990. kvi LXV. torvkny 92. 5 (3) c)) 

Vizsgilati megiillapitisait haladkktalanul kozli a kkpviselo-testiilettel. 
(tobbszur mddositott 1990. kvi LXV. torvkny 92. 5 (4)) 

~ n k o r m i n ~ z a t i  biztost rendel ki a feliigyelete alii tartozb koltskgvetksi szervhez. 
(1992. kvi XXXVIII. torveny 98. 5 (6), 
tobbszor mddositott 2 1711 998. (XII. 30.) Korm. rendelet 153. tj (3),  
mddositott 1312000. (V. 16.) Kt. rend. 1. 5) 

Az onkorminyzati biztosra, illetve azon koltskgvetksi szervre, amelyhez 
onkorminyzati biztost rendeltek ki az eljiriisi szabilyokat - a rendeletkben 
meghatirozott mbdon, e jogszabilyban meghatirozott keretek kozott - 
gyakorolja, az onkormiinyzati biztos kirendelkskvel osszefiggo valamennyi 
kiadas - a kolts6gvetksi szervet terhelo, az onkorminyzati biztos 
kezdemknyezkskre felbontott, megsziintetett, mbdositott szerzodksekkel 
osszeftiggksben keletkezo kiadisokat kivkve - terheli, amennyiben a (2) 
bekezdksben megjelolt rendelet err01 miskkpp nem intkzkedik. 
(tobbszor mbdositott 2 1711 998. (XII. 30.) Korm. rendelet 153. 5 (8))  

Javaslatot tesz az onkorminyzati biztos tevekenysigkre vonatkoz6 eljiris rendjkt 
- 

szabalyoz6 rendeletre, amennyiben az onkorminyzatnil idijkozben az (1) 
bekezdks szerinti adbssigrendezisi eljirist kezdemknyeztek. 
(tobbszor rnddositott 2 1711 998. (XII. 30.) Korm. rendelet 153. 5 (7)) 

Az elismert tartozisillomiiny elkrise esetkn kezdemknyezi az onkorminyzati 
biztos kirendelkskt. 
(tobbszor mddositott 2 1711 998. (XII.30.) Korm. rendelet 153. 5 (3) a), 
mddositott 1312000. (V. 16.) Kt. rend. 1. $ (2)) 

A jelolheto szemklyek koziil kivilasztja az onkorminyzati biztost. 
(tobbszor mddositott 2 1711998. (XII.30.) Korm. rendelet 153. 5 (5) 
rnddositott 13/2000. (V. 16.) Kt. rend. 3. $ (1)) 

Dont, az onkorminyzati biztos javaslatira kiilso szakkrto igknybevktelkrol. 
(mddositott 1312000. (V. 16.) Kt. rend. 3. f (2)) 



Kereskedelemmel, vendkglbtbssal kapcsolatos feladatok 6s hatbskorok 

Gyermek- 6s munkahelyi ktkeztetkst ellit6 vendkglit6iizlet, jellemzoen 
klelmiszert imsit6 iizlet ks konyvesbolt villalkoz6nak tortkno krtkkesitkskhez 
akkor jirul hozzi, ha az szerzod6sben villalja, hogy az iizletkort meghatirozott 
ideig , de legfelj ebb ot kvig csak a telepiilksi onkormin yzat hozzij irultisival 
viltoztatja meg. 
(1990. kvi LXXIV. torvkny 3. 5.) 

Az ideiglenes vbsbr- 6s az onkornzbnyzat bltal fenntartott piactartbssal 
kapcsolatos feladatok ks hatciskorok 

Javaslatot tesz a visir, illetve piac rendjknek meghatirozisira, a rendelkezkseket 
megszegokkel szemben kiszabhat6 p6tdij mkrtkkke. 
(3511995. (IV. 5.) Korm. rendelet 5. 5 (1)) 

Javaslatot tesz a helypknz, valamint a piaci irusit6 helyiskgek (pavilon stb.) 
rendelkezksre bocsitisa eset6n fizetendo bkrleti dijra. 
(3511995. (IV. 5.) Korm. rendelet 6. 5 (3)) 

A gazdascigi kamarbkkal kapcsolatos feladat- ks hatbskorok 

Gondoskodik arr61, hogy az onkorminyzat teriiletkn miikodo erdekelt gazdasigi 
krdekkkpviseleti szervezet, valamint az illetkkes teriileti gazdasigi kamara 
vklemknye, a gazdasigi eloterjesztksnek a helyi onkorminyzat kkpviselo- 
testiiletkhez va16 b e n ~ j t i s a  elott, megkkrksre keriiljon 6s a vklemknyezks sorin 
annak figyelembevktelkvel tegye meg javaslatit. 
(1 999. kvi CXXI. torvkny 3 7. § (4)) 

A fogyasztdvkdelemmel kapcsolatos feladat- 6s hatciskorok 

Javaslatot tehet az onkkntesen 6s a kamarival tortkno megillapodis alapjin 
mukodtetheto a bkkklteto testiilet feladataira. 
(1997. kvi CLV. torvkny 18. $ (5),44. 5 (1) b)) 

Javaslatot tehet a fogyaszt6k onszervezodkseinek ttimogathsira, a 
fogyaszt6vkdelmi tirsadalmi szervezetek helyi krdekkrvknyesito 
tevkkenyskgknek segitkskre. 
(1997. kvi CLV. torvkny 44. 8 (1) a)) 

Javaslatot tehet a lakossig igknyeitol fiiggoen fogyaszt6vkdelmi tanicsad6 iroda 
mukodtetkskre. 
(1997. kvi CLV. torvkny 44. 5 (1) c)) 

Javaslatot tehet a a fogyaszt6i krdekek kkpviseletkt ellit6 tirsadalmi szervezetek 
az 1997. kvi CLV. torvkny 45. 5-iban rogzitett tevkkenyskgknek elomozditishra 
Cs timogatisira. 



(1997. kvi CLV. torvkny 45. 8 (1)) 

A szerencsejcitkk-szemezkssel kapcsolatos feladatok e's hatciskorok 

Jitkkkaszin6, jitkkterem az 1991. kvi XXXIV. torvkny 1. 5 (3) bekezdks d) 
pontjiban meghatirozott tevkkenyskg folytatisihoz, valamint a bing6terem 
miikodtetkskre vonatkoz6 pilyizat kiirisihoz szukskges testiileti egyetkrtksi jog 
gyakorolisira vonatkoz6 javaslatot tesz. 
(1991. kvi XXXIV. torvkny 4. 8 (1)) 

Adbhdtral&kok &rt&kesit&s&vel kapcsolatos pdlydzatok elbirdldsa. 

A R. 5. szhm6 mellkklet 6. pontja az alibbiak szerint m6dosul: 

A hivatal munkaideie: heti 40 bra, 5 napos osztatlan munkaido-beosztisban. 

~ l t a l i nos  munkarend: Hktfo: 8,00 - 18,OO 6riig 
Kedd: 8,00 - 16,OO 6riig 
Szerda: 8,00 - 16,30 6riig 
Csutortok: 8,00 - 16,00 6riig 
Pkntek: 8,00 - 13,30 6riig 

A polgciri ve'delmi elo"ad6k ciltalcinos munkarendje: 
Hktfo: 7,30 - 16,OO 6riig 
Kedd: 7,30 - 16,OO 6riig 
Szerda: 7,30 - 16,OO 6riig 
Csiitortok: 7,30 - 16,00 6riig 
Pkntek: 7,30 - 13,30 oriig 

~ l t a l inos  ug~fklfoaadis rendie: 
Hktfo: 13,30 - 18,OO 6riig 
Szerda: 8,00 - 16,30 6riig 
PCntek: 8,00 - 11,30 6riig 

Jegyzoi 6s Igazgatisi Iroda ~~yfklszolgilati  Csoport iigyfklfogadisi rendje: 
Hktfo: 8,00 - 18,OO oriig 
Kedd: 8,00 - 16,OO 6riig 
Szerda: 8,00 - 16,30 6riig 
Csutortok: 8,00 - 16,OO 6riig 
Pkntek: 8,00 - 13,30 6riig 



Jegyzoi ks Igazgatasi Iroda Okrniinv Csoport ugyfklfogadhsi rendje: 
Hktfo: 8,00 - 17,30 6rBig 
Kedd: 8,00 - 15,30 6rBig 
Szerda: 8,00 - 16,OO 6rhig 
Csutortok: 8,00 - 15,30 oraig 
Pkntek: 8,00 - 13,OO 6r6ig 

Varoskpitksi Iroda ugyfklfogadasi rendje: 
Hktfo: 13,30 - 18,OO 6rhig 
Szerda: 8,00 - 16,30 6rBig 
Pkntek: az iigyfklszolg~laton iigyeleti 

rendszerben 8,00 - 1 1,30 orhig 

Szocihlis Iroda ugyfklfogadtisi rendje: 
Hktfo: 8,00 - 18,OO 6rBig 
Kedd: 8,00 - 16,OO 6riig 
Szerda: 8,00 - 16,30 6raig 
Csutortok: 8,00 - 16,OO 6raig 
Pkntek: 8,00 - 13,30 6raig 

(1) Az SZMSZ ks mellkkletei e rendeletben nem krintett rendelkezksei 
valtozatlanul hatalyban maradnak. 

'\, . .. 
ZiiradCk: :+y 
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A rendelet kihirdetksknek napja: 2002. m'~jd2-G:;'' 


