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A R. 5. szamu mellkklete 8. pontja az alabbiak szerint modosul: 
8. A Polgarmesteri Hivatal belso tagoz6diisa 

A Polgarmesteri Hivatalt a polgarmester iranyitja. E jogkoreben eljarva a valasztott 
tisztsegviselok kozotti feladatok megosztasa az alabbi: 

Polgarmester iranyitasaval latja el feladatat 
- alpolgarmester: a polgarmester altal megallapitott feladatkorrel, altalanos helyettesi 

jogkorrel 
- alpolgarmester: a polgarmester altal megallapitott hataskorrel 
- Oktatasi, Muvelod6si, Ifjusagi 6s Sport Agazat vezetoje 

o muvelodesi, oktatasi intezmenyek vezetoi 
- kommunikaci6Crt, sajt6kapcsolatokert felelos fotanacsad6 (SZMSZ 3. szami~ fiiggeleke) 
- kozrend-, kozbiztonsagi ugyintezo 

Alp~lg~rrne~ster  (altalanos helyettes) iranyitasaval latja el feladatat (munkakori leiras az 
SZMSZ 5. szamu fuggeleke) 

- beruhazasi tanacsadok es fotanacsadok, (SZMSZ 3. szamu fuggeleke) 
- Europai Unios koordinator, (SZMSZ 3. szhmu fuggeleke) 
- foepitesz 
- Varosrendezesi Iroda vezetoje 
- Vitrosgazdalkodiisi Agazat vezetoje 
- onkormanyzati tulajdonu gazdasagi tarsasagok vezetoi 

-- Alpolg~rrne~ster iranyitasaval latja el feladatat (munkakori leiras az SZMSZ 5. szamu 
fuggeleke) 

- Szocialis es Egeszsegugyi Agazat vezetoje 
- egeszsegugyi es szocialis intezmenyek vezetoi 
- protokoll es nemzetkozi ugyintezo 
- kisebbsegi onkormanyzatok ugyeivel, valamint 
- a civil szervezetek es egyhazak ugyeivel foglalkozo munkatarsak 

Az emskges PolgIarmesteri Hivatal belso felCpitCse; 
A Polgarmesteri Hivatalt a jegyzo vezeti. 

Jegyzo, aljegyzo 
o minosegugyi vezeto 
o jogtanacsos 
o belso ellenorok 



Az BgazatonkCnti felosztasu szervezeti egyskgek Cs belso tagoz6dhsuk: 

I.) Oktatasi, MuvelodCsi, Ifjusagi es Sport ~ ~ a z a t  
- Gazdasagi es SzemClyugyi Csoport 

Kozoktatasi Iroda 
Kozmliitel6disi, Ifjusrigi i s  Sport I r o h  

II.) Szocialis es Egeszsegugyi ~ ~ a z a t  
Szocialis Iroda 
Gyamugyi Iroda 

III.) Varosgazdalkodasi Agazat 
Varosgazdalkodasi Iroda 
Adoiigyi Iroda 

IV.) Humanpolitikai es Uzemeltetesi Agazat 
- humanpolitikai ugyintezo 

Szervezesi Iroda 
Informatikai Iroda 
Hivatal Uzemeltetesi Csoport 

V.) Igazgatasi Agazat 
jogi ugyintezo 
kozbeszerzesi ugyintezo 

Igazgatasi Iroda 
- ~ l t a l a n o s  Igazgatasi Csoport 
- Anyakonyvi Csoport 
- Kereskedelmi Csoport 
- Iktato Csoport 

~ ~ ~ f 6 l s z o l ~ a l a t i  es Okmany Iroda 
- Okmany Csoport 
- ~ ~ ~ f e l s z o l g a l a t i  Csoport 

Varosepitesi Iroda 
- ~ ~ i t e s h a t o s a ~ i  Csoport 
- Kornyezetvedelmi Csoport 

Az BgazatonkCnti felosztasu szervezeti egysCgeken kiviili irodak, munkatarsak 
kozvetlen valasztott tisztsCgviseloi iranyitissal: 

1 .) Varosrendezesi Iroda 
2.) Politikai tanacsadok, fotanacsadok 
3.) Protokoll es nemzetkozi ugyek ugyintezoje 
4.) Kozrend- 6s kozbiztonsagi ugyintezo 

SpeciBlis jog;illasu szervezeti egysCg, munkaltat6i jogkort a jegyzo gyakorolja: 

Gyamhivatal (szakmailag onallo irodai jogallassal) 



Az agazatok kozvetlen szakmai iranyitasat az agazatvezetok, az irodak kozvetlen 
szakmai iranyitasat az irodavezetok vegzik, az agazatok es az irodak mukodesenek 
torvenyessegi felugyeletet a jegyzo, az aljegyzon keresztul gyakorolja. 
A Polgarmesteri Hivatal valamennyi koztisztviseloje vonatkozasaban a jegyzo 
gyakorolja a munkaltatoi jogokat. 
A Polgarmesteri Hivatal vezetiseert, mukodesenek torvenyessegeert a jegyzo felelos. 

A R. 5. szamu mellkklete 9. pontjaban szereplo: ,,A Hivatal ugykezelesi szabalyait a jegyzo 
intezkedeseben rogziti." mondat helyett az alabbi rendelkezes lep; 

9. Az iratkezeles szervezete, felugyelete, iratkezelesi feladat- es hataskorok 

Az egyseges 6s szabalyszeru ugyirat-kezelesi gyakorlatot az ~ n k o r m a n ~ z a t  jegyzoje 
felugyeli. A jegyzot az iratkezeles felugyeleteben tartos tavollet eseten az aljegyzo 
helyettesiti. 

Az ugyiratkezeles jogszabalyszerii teljesiteseert felelos szemelyeket a jegyzo jeloli ki, 
reszletes feladat- 6s hataskoruket munkakori leirasukban allapitja meg. 

A Polgarmesteri Hivatal az iratkezeldst a szervezeti tagozodasnak, valamint 
iratforgalomnak megfeleloen vegyes iratkezelesi szervezettel latja el. 

Az iratok iktatasa elektronikus iktatoprogram segitsegevel a kozponti iktatoirodaban 
tortenik. Ez a161 kivetelt kepeznek az alabbi szervezeti egysegek, ill. ugyek: 
- Varosgazdalkodasi Iroda (pknzugyek), 
- szemelyzeti 6s munkaugyek, 
- minositett (allamtitkot, szolgalati titkot tartalmazo) ugyek. 

A hivatal kozponti iratkezelesevel kapcsolatos feladatait (a kuldemenyek atvetele, 
felbontasa, erkeztetese; kezbesitese; az iratok elektronikus iktatasa, irattarozasa, 
selejtezese). Az Igazgatasi Agazat Igazgatasi Iroda Iktato Csoport szervezeti egysege 
latja el. 

Az Iktat6 Csoport iranyitasat, ellenorzes6t az Igazgatasi Iroda vezetoje az Iktato Csoport 
vezetojknek kozremukod~s6vel latja el, biztositja a csoport mukodesenek felteteleit. 

Az irattarb61 az iratot hivatalos hasznalatra kikerhetik: 
- barmely iratot korlatozas nelkul a jegyzo, az aljegyzo; 
- a polgarmesterre iktatott iratot korlatozas nelkul a polgarmester, az alpolgarmesterek; 
- az adott iroda ugyiratait korlatozas nelkul az agazat- 6s irodavezeto, tavolleteben 
helyettese; 
- az adott iroda ugyiratait korlatozassal az a szemely, akit erre az agazat-, vagy 
irodavezeto feljogosit; 
- a sajat nnCre iktatott ugyiratot korlatozas nelkul az ugyintezo. 

A reszletes szabalyokat a jegyzo altal kiadott utasitas, AZ IRATKEZELESI 
SZABALYZAT tartalmazza. 



Az Szervezeti 6s Mukodesi Szabalyzatot az alpolgarmesterek munkakori leirasat tartalmazo 5. 
szamu fuggelekkel kiegesziti. 

4. § 
Az SZMSZ 5. szamu melleklet e rendeletben nem erintett rendelkezesei valtozatlanul 
hatalyban maradnak. 

Ez a rendelet kihirdetese napjan 1 

_ I  ' 
I -, .':,,[ \ il;\ ./ 

~ 6 t h  Mih ly 
polgbrmester 

Zhrad6k: 
A rendelet kihirdetksenek napja: 2006. december 19. 

szervezksi 



1.) A munkakort betolto neve: 0 r o s z Ferenc 

2.) A munkakor megnevezkse: alpolgarrnester 

3.) A munkavCgzCs helye: 
3.1 .) Szervezet neve: Budapest-Csepel Onkorrnanyzata 

Polgdrrnesteri Hivatal 
3.2.) Szervezeti egyseg neve: - 

4.) Felettesei: 
4.1 .) Kozvetlen felettese: 
4.2.) Tovabbi felettese: 
4.3.) A munkaltatoi jogkor 

gyakorloja: 

4.4.) Az iranyitoi jogkor 
gyakorloja: 

5.) A kozvetlen iranyitasa alatt 
mukodo szervezeti egysCgek: 

rnunkathrsak: 

Ke'pvisel6-testiilet, 
torve'nyben meghaturozott egye'b jogkorben 
polgarrnester 

polgarrnes ter 

Vcirosgazdblkodcisi kgazat 
Vbrosgazdalkoddsi Iroda 
Addiigyi Iroda 

Vhrosfejleszte'si kgazat 
F6e'pite'szi Iroda 

az onkorrnanyzat fejleszte'se'vel osszefuggo 
feladatokat elldtd politikai fotancicsaddk, e's 
rnunkdjukat segit6 el6ad6, rnunkakori leirastik 
sze r in t, 
alpolgarrnesteri titkarsag 

6.) HelyettesitCsCt ellat6 szemCly: Tdth Mihdly polgarmester, illetve 
Horvath Gyula alpolgcirrnester 

7.) Helyettesitendo szemCly: Tdth Mihaly polgarrnester 

8.) Jogallasa, felelossCgi kore: 

Felelos az bltala irbnyitott szervezeti egyse'gek rnunkatcirsak munkcijae'rt, jogszeru 
rnukode'se'e'rt, az irdnyithsa ala tartozd rnunkatcirsak onkorrncinyzati feladatellcithsdnak 
koordincilisbe'rt, a kapcsolddd donte's-elBke'szite'si, ellen6rze'si, tcije'koztatdsi feladatok 
ellrithscie'rt a jogszabblyban rneghatarozott jegyz6i hathskor kive'tele'vel. 



Felelos az dltala iranyitottak feladatellatascihoz szukse'ges, a hatalyos koltse'gvete'si 
rendeletben eloirtak betartdsae'rt e's betartatasae'rt, koteles az iranyitottak 
pe'nzfelhasznalascit, naprake'szen figyelernrnel kise'rni e's a felhasznalbsrdl negyede'v ve'gdn 
a polg~rrnestert, irksban taje'koztatni. Az el6iranyzat tzille'pe'se'nek vesze'lye esetkn koteles 
a tudorncisszerze's uthn halade'ktalanul irasban taje'koztatni a polgarmestert, e's javaslatot 
tenni a proble'rna rendeze'se're, sziikse'g esete'n koteles a pe'nzfelhaszndlast a kiitelezci'en 
ellatandd feladatokra korldtozni, e's sajat hataskore'ben a szukse'ges inte'zkede'st rnegtenni. 

Feladatellbtcisa soran koteles az adatve'delrni szabdlyok eloirasait betartani, a szolgalati 
e's uzleti titkot rnegorizni, a koze'rdeku" adatok nyilvcinosscigat biztositani. 

Az bltala irbnyitott politikai fotancicsaddk esete'ben rnunkaltatdi jogot nem gyakorol, e 
ke'rde'skorben javaslatte'teli joga van a polghrrnester fele'. 

9.) A polgarmester feladatellatashnak segitCse CrdekCben az alabbi feladatadatokat litja 
el Cs hataskoroket gyakorolja: 

9.1 .) Rendszeres onkormanyzati feladatok: 
Javaslatot tesz: 

o gazdasagi prograrnra, 
o koltse'gvete'si rendeletre, rnddositbsbra, ve'grehajtasara, 
o egye'b gazdasdgi, gazddlkodcisi tcirgyzi eloterjeszte'sekre, 
o zarszarnadrisi rendeletre, 
o htrneneti gazdblkodasrdl szdlb rendeletre, 
o koltse'gvete'si irbnyzatok cjtcsoportosithsa targyhban, 
o az elkiilonitetten szereplo tartale'k eloiranyzatok targyciban, 
o pdtkoltse'gvete's kiszite'se're, 
o onkorrnanyzati orokle's, illetve vagyonrdl torte'no lernondhs esete'n az orokle's, a 

vagyon evogadas targyaban, 
o az onkorrnanyzati vagyonnal vald gazdcilkodcisra, 
o onkorrnanyzati biztos kirendele'se're, 
o a keruleti e'rdekegyeztetb tanacsot e's a kisebbse'gi onkorrnanyzatokat e'rinto 

koltse'gvete'sre, 
o Jizete'ske'ptelense'g esete'n a Jizete'si kotelezettskgre vonatkozd 

hatbrozathozatalra, 
o a birdsugndl kezderne'nyezheto addssagrendeze'si eljarasra, 
o a hitelezokkel kotendo egyezse'gre, 
o v~ls~gkoItse'gvete'sre, 
o visszate'ritendo tcirnogatas ige'nybeve'tele'nek kezderne'nyeze'se're a 

beliigyrniniszterne'l, 
o reorganizcicids prograrnra e's egyezse'gi javaslatra, 
o vagyon atadd bizottsiigi utolagos donte's kezderne'nyeze'se're ingatlan 

onkorrnanyzati tulajdonba addsa tbrgyaban, 
o onkorrnbnyzati vagyoni iigyekben perek inditdsara, folytatasara, 
o koncesszids szerzode's aldirasrira, 
o helyi e'pite'si szabcilyzatra 6s telepiile'srendeze'si szabalyzatm, e's 

telepiile'srendeze'si tervre, 
o onkorrnhnyzati berzrhazcisokra, fejleszte'si feladatokra, e tdrgykdrben a 

prioritasokra, 



o az iranyitott teriilettel osszefiiggo vitbk rendeze'se're, panaszok kezele'se're, a 
tisztcizashoz sziikse'ges vizsgalatok lefolytatcisdra, 

o hazai e's nemzetkozi befektetoi kapcsolatok kialakitasara, 
o mCkode'si e's fejleszte'si hitelek felve'tele're, 
o onkormanyzati tulajdonzi ingatlanok, vagyonelemek fejleszte'se're, racionalis 

struktzirhjdnak kialakitcisrira. 
A polgcirmester kiilon inte'zkede'se alapjan utalvanyozcisra, kotelezettse'gvallaIbsra e's 
kiadmanyozasra jogosult. 
Az onkormanyzati alapitaszi e's tulajdonzi gazdasbgi tarsasiigok Lfeladatellatasiinak 
irdnyitcisa, elleno"rze'se, illetve koordinalcisa. Javaslat te'tele a vezetokkel kapc.solatos 
donte'sekre, a szervezeti fele'pite'siikre, a koltse'gvete'siikre, az altaluk ellutott ,felau'at 
b6vite'se're, mddositasbra. 
A Varosfejleszte'si kgazat feladatellatasanak iranyitasa, ezen beliil 

o a F6e'pite'sz teve'kenyse'ge'nek feliigyelete, jigyelembe ve've a foe'pite'sz 
jogbllasardl szdld rendeletben foglaltakat, 

o a F6e'pite'szi Iroda feladatelldtciscinak ircinyitasa, ellenb'rze'se, illetve 
koordinalbsa - jegyz6i hatdskor kive'tele'vel - koltse'gvete'si felhaszncilasra 
javaslat ke'szite'se e's a felhasznblas ellenb'rze'se, 

A feladatkorhoz kapcsolddd pdlybzatok Jigyele'se, pdlybzati anyagok elke'szite'se, a 
sziikse'ges testiileti donte'sek eloke'szite'se e's a benyzijtasrdl torte'no gondoskodas. 
EU-s iigyek (belee'rtve palycizatok is), valamint EU koordinator munkajanak ircinyitasa e's 
.feliigyelete. 
Az irrinyitasa alatt mukodii teriilet feladatkore'be tartozd testiileti eloterjeszte'st ke'szit, 
ke'szitettet e's terjeszt a ke'pviselo"-testiilet ele'. Gondoskodik a testiileti donte'sek 
ve'grehajtatbsa, illetve a ve'grehajtas iranyitasardl e's feliigyelete'rb'l. 
Feladatellbt~sa sorcin az Ugyiratkezele'si Szabhlyzatban foglaltakat alkalmaznia kell. 

9.2.) Eseti feladatok: 
A polgdrmester utasitdsara, vagy sajcit kezdeme'nyeze'se're olyan eseti feladatokat is 

teljesitenie kell, amelyek a munkakori leirhsban te'telesen nem szerepelnek, de a munkakor 
rendeltete'se'b61 meghllapithatdan mzlnkakore'be tartoznak vagy sziikse'ghelyzetbol adbdnak. 

9.3.) Minoskgiigyi feladatok, kovetelmknyek: 
Ismernie kell a hivatal min6se'gpolitikhjcit e's a min6se'giigyi rendszer .fobb 

kovetelme'nyeit. 
Ellenorzi az iranyitott munkatbrsak dltal elke'szitett min6.~e'giigyi eljhrasok, utasitasok 

elke'szite'se't e's betarthscit. 
Gondoskodik arrdl, hogy a kozvetlen ircinyitusa alatt dlld dolgozdk a rntrnkakiirukkel 

kapcsolatos min6se'giigyi eljbrasokat ismerje'k e's napi munkbjuk soran alkalrnazzak. 

10.) MunkavCgzksCvel kapcsolatos egyCb jogok Cs kotelezettskgek: 

Munkajat elsb'sorban a hivatal e'piilete'n beliil ve'gzi, melynek igazolcisdra jelenle'ti ivet kell 
vezetnie. 

A hivatal e'piilete'n kiviili munkave'gze'srol polgarmesteri e's jegyzoi kozos utasitasban 
szabalyozott nyilvantartast koteles vezetni. A hivatal e'piilete'n kiviili munkbjat elsosorban 
tomegkozlekede'si eszkoz ige'nybeve'tele'vel ve'gzi. Indokolt esetben - '2 Polg6rmesteri 
Hivatal tulajdonciban le'v6 ge'pjcirmuvek haszncilatardl" szdld Szabalyzatban foglaltak 
Jigyelembeve'tele'vel - hivatali ge'pkocsit is ige'nybe vehet. 



Kiadmdnyozhsi jogkore'nek g y a k o r l ~ s ~ r a  "a Budapest-Csepel Onkormanyzata 
Polgarmesteri Hivatala kiadmdnyozdsi rendjinek szabdlyzatdrdl" szdld polgarmesteri i s  
jegyzb'i kozos utasithsban (a tovhbbiakban: KSZ) foglalt rendelkeze'sek az iranyaddk. 

1 .) Az aldircis formdja: A polgarmester megbizdsa alapjcin: 

.......................................... (sk. alairus) 
Orosz Ferenc 

a1polgarme.s fer 

2.) kltaldnos helyettesi minb'sigben az aldiras formaja: 

.......................................... (sk. alairds) 
Tdth Mihaly h. 
polgarmester 

Ez a munkakori leirbs 2006. oktdber 17. napjbn l ip  hatalyba. 

Budapest, 2006. okt6ber 1 7. 

......................................... 
Toth Mihcily 
polgarmester 
(rn unkaltatd) 

Munkakori Ieircisornat megisrnertem, az azokban foglaltakat tudomasul veszem. 

Budapest, 2006. oktober ... 

......................................... 
0 r o s z Ferenc 
alpolgarmester 

~rtesiilnek: datum alairas 

1. munkaltntd ........................................................................... 
2. munkavbllald ........................................................................... 
3. helyettesite'ssel megbizott(ak) ........................................................................... 



1.) A munkakort betolto neve: H o r v a t h  Gyuln 

2.) A munkakor megnevezkse: alpolgarmes ter 

3.) A munkavCgzCs helye: 
3.1 .) Szervezet neve: Budapest-Csepel Onkormunyzata 

Polgbrmesteri Hivatal 
3.2.) Szervezeti egyseg neve: - 

4.) Felettesei: 
4.1 .) Kozvetlen felettese: polgcirmester 
4.2.) Tovabbi felettese: - 
4.3.) A munkaltatoi jogkor 

gyakorloj a: Kipviselo-testiilet, 
torve'nyben meghathrozott 
polghrmester 

4.4.) Az iranyitoi jogkor 
gyakorlbja: polgarmester 

egye'b jogkorben 

5.) A kozvetlen iranyitasa alatt 
mukodo szervezeti egysCgek: Szociblis e's Ege'szsPgiigyi kgazat 

Szocialis Irodu 
Gycimiigy i Iroda 
Ese'lyegyenlb'se'gi Irodu 

onkormcinyzati szociblis e's ege'szse'gugyi 
inte'zme'nye k, 
alpolghrmesteri titkcirsag munkatarsak: 

7.) Helyettesitendo szemCly: 

Orosz Ferenc alpolgarmester 

Tdth Mihdly polgbrmester, 
Orosz Ferenc alpolgbrmester 

8.) Jogillasa, felelossCgi kore: 

Felelos az dltala ircinyitott szervezeti egyse'gek, munkatarsak munkajae'rt, jogszeru 
miikode'se'e'rt, az ira'nyitasa ala tartozd munkatcirsak onkormanyzati jeladatellutasanak 
koordinulbsae'rt, a kapcsolddd donte's-eldke'szite'si, ellenorze'si, taje'koztatbsi ,feladatok 
ellatasae'rt a jogszabrjlyban meghaturozott jegyzdi hataskor kive'tele'vel. 

Felel6s az altala iranyitottak feladatellcitbsahoz sziikse'ges, a hatblyos koltse'gvete'si 
rendeletben eloi'rtak betartasae'rt e's betartatdsadrt, koteles az ircinyitottak 
pPn.zfelhaszn4ldsdt, naprake'szen Jigyelemmel kise'rni e's gondoskodni arrdl, hogy a 
feliigyelt bgazat negyede'vente ke'szitsen tbje'koztatast a polgarmester re'sze're. Az 
elb'iranyzat ttille'pe'se'nek vesze'lye esete'n koteles a tudombsszerze's utdn halade'ktalanul 



irasban taje'koztatni a polgarmestert, 6s javaslcitot tenni a proble'ma rendeze'se're, sziiksig 
esete'n koteles a pe'nzfelhasznrjlast a kotelez6en ellatando feladatokrcr korlcitozni, Ps sajbt 
hatciskore'ben a sziikse'ges intizkede'st megtenni. 

Feladatellatasa soran koteles az adatve'delmi szabblyok el6irasait betartani, a szolgulati 
i s  iizleti titkot megorizni, a koze'rdekii adatok nyilv6nosshgat biztositani. 

9.) A polgirmester feladatellaths6nak segitCse CrdekCben az aliibbi feladatadatokat latja 
el Cs hatiskoroket gyakorolja: 

9.1 .) Rendszeres onkormanyzati feladatok: 
A kcriiletben miikod6 kise b bsigi onkormanyzatokkal osszejiiggb iigyekben az 
onkormcinyzatokkal e's elnokokkel onkormhnyzati szintu rendszeres kapcso1atturta.s. 
A Szocicilis e's Ege'szse'giigyi &azat munkiijbnak ircinyildsa. A teriilethez tartozd irodak is 
inte'zrne'nyek feladateIlatbscinakJigyelemme1 kise're'se. 
A . feladatkorhoz kapcsolddd pdlydzatok jigyele'se'ne k megszerveze'se, phlycjzati anyago k 
elke'szittete'se, a sziikse'ges testiileti donte'sek el6ke'szite'se, eloke'szittete'se i s  a beny~ijtbsrdl 
torte'nb gondoskodds. 
A feladatellhtcissal osszefiigg6 testiileti e1o"terjeszte'sek elkiszittetise, el6terjesztise i s  n 
testiileti donte'sek ve'grehajtasa, illetve a ve'grehajtcis iranyitbsa e's feliigyelete. 
Nemzetkozi, protokoll, rekldm e's propaganda iigyek, valamint nemzetkozi 6s protokoll 
iigyek iigyinte'z6 rnunk4jhnak iranyitasa e's feliigyelete. 
A keriiletben miikod6 egyhcizakkal, civil szervezetekkel osszefiiggo iigyekben a 
szervezetekkel e's a szervezetek vezet6ivel onkormdnyzati szintii rendszeres kapcsolatturtcis. 
A kiils6 onkormanyzati szervezetekkel, e'rdekke'pviseletekkel e's ke'pvi.sclbikke1 tortin6 
folyamatos kapcso1attarta.s az e targykorbe tartozd iigyek iranyitasa is,feliigyelete. 
A polgurmester kulon inte'zkedise alapjcin utalvdnyozasra i s  korelezettsip~cillalusm 
jogosult. 
Feladatellatdsa soran az Ugyiratkezele'si Szabdlyzatban.foglaltakat alkalmaznia kell. 

9.2.) Eseti feladatok: 
A polgbrmester tltasitdscira, vagy sajdt kezdeme'nyeze'se're olyan eseti -feladatokat is 

teljesitenie kell, amelyek a mz~nkakori leircisban te'telesen nem szerepelnek, de a rnz~nkakor 
rendeltetise'b61 rneghllapithatdan munkakore'be tartoznak vagy szukse'ghelyzetb6l adddnak. 

9.3.) Minosegiigyi feladatok, kovetelmenyek: 
Ismernie kell a hivatal min6se'gpolitikdjci.t e's a rninb'se'giigyi rendszer .fobb 

kovetelme'nyeit. 
Ellen6rzi az iranyitott munkat~rsak hltal elke'szitett minb'sigiigyi eljarcisok, utasitcisok 

elke'szitise't e's betartasat. 
Gondoskodik arrdl, hogy a kozvetlen iranyithsa alatt all6 dolgozdk a nztlnkakbriikkel 

kapcsolatos minhigiigyi eljarcisokat ismerje'k i s  napi munkajuk soran alkulmcrzzak. 

10.) MunkavCgzCsCvel kapcsolatos egyCb jogok Cs kotelezettsCgek: 

Munkbjat els6sorban a hivatal ipiilete'n beliil ve'gzi, a feladatellatcis i s  kapcsolattartds 
e'rdeke'ben sziikse'g szerint azon kiviil. 



A hivatal e'piilete'n kiviili munkave'gze'sr61 polgcirmesteri e's jegyzoi kozos tltasitasbun 
szabalyozott nyilvantartast koteles vezetni. A hivatal e'pulete'n kiviili munkajat els6.sorban 
sajcit ttilajdonti ge'pjarmuve ige'nybeve'tele'vel ve'gzi. Indokolt esetben - "A Polgarrnesteri 
Hivatal tulajdonaban le'vo ge'pjarmfiek hasznrilatardl" szdld Szabalyzatban foglaltak 
.figyelernbeve'tele'vel - hivatali ge'pkocsit is ige'nybe vehet. 

Kiadmcinyozcisi jogkore'nek gyakorlashra "a Budapest-Csepel Onkorrnanyzatu 
Polgarrnesteri Hivatala kiadrnhnyozdsi rendje'nek szabalyzatdrdl" szdld polgdrmesteri e's 
jegyzoi kozos zltasitbsban (a tovcibbiakban: KSZ) foglalt rendelkeze'sek az iranyadbk. 

I . )  Az alriirbs.formaja: A polgarmester megbizcisu ulupjin: 

, , 
......................................... (sk. alu~rcis) 

Horvuth Gytrla 
alpolgarmester 

2.) A polgarmester e's az alpolgarmesterek tavolle'te esete'n az ulciiras formaja: 

,, 
.......................................... (sk. alalrcjs) 

Tdth Mihaly h. 
polgarmester 

Ez a munkakori leiras 2006. oktdber 17. napjan le'p hatalyba. 

Budapest, 2006. oktober 17. 

.......................................... 

T d t 11 Milicily 
polgarmester 
(munkaltatd) 

Mtlnkakori leirasomat megismertern, az azokban foglaltakat tudorn~sul veszern. 

Budapest, 2006. oktober ... 

......................................... 
H o r v d t h  Gyula 

alpolgbrmester 

~rtesii lnek: datum alhiras 

1. munkaltatd ........................................................................... 
2. munkavbllald ........................................................................... 
3. helyettesite'ssel megbizott(ak) ........................................................................... 


