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Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének

17/2011.  (III.31.) önkormányzati
r e n d e l  e t e

a Polgármesteri Hivatalról 

Várpalota  Város  Önkormányzati  Képviselő-testülete  az  Alkotmány  44/A.§  (2)
bekezdésében biztosított  hatáskörében,
a  helyi  önkormányzatokról  szóló  1990.  évi  LXV.  törvény  38.§.  (1)
bekezdésében foglalt  feladatkörében eljárva a következőket  rendeli  el:  1

1. §2   Az egységes Hivatal  a következő szervezeti  tagoltságban működik:

1) Polgármesteri  Kabinet Iroda,
2) Szervezési,  Intézményirányítási  és Szociális  Iroda,
3) Pénzügyi Iroda,
4) Hatósági Iroda.

2.§  (1)3  A Pénzügyi Iroda élén irodavezető áll.  A Polgármesteri  Kabinet Irodát
a  Polgármester  közvetlen  irányításával  a  jegyző  vezeti.  A Hatósági  Irodát  a
jegyző  vezeti,  a  Szervezési,  Intézményirányítási  és  Szociális  Irodát  az
aljegyző vezeti.  Az irodavezető besorolása: osztályvezető.

(2)4  A  személyügyi  és  szakoktatási  szaktanácsadói  feladatok  a  Jegyző
közvetlen vezetése alá tartoznak. 

(3)  A  szervezeti  egységek  vezetői  a  jegyző  közreműködésével  szervezeti  és
működési  szabályzatot  készítenek.  A  Polgármesteri  Hivatal  Szervezeti  és
Működési  Szabályzatát  (a  továbbiakban:  SZMSZ)  a  Jogi  és  Ügyrendi
Bizottság hagyja jóvá.  

3.§  (1) A Hivatal  munkarendje:

hétfő-kedd-csütörtök 7.30-16.00 óráig
szerda 7.30-17.30 óráig
péntek 7.30-12.00 óráig.

1  Módosí tó rendeletek  és  hatálybalépésük:
27/2011.  (V.31.) 2011.06.01.
41/2012.  (XII .15.) 2013.01.01.
12/2013.  (IV.29. ) 2013.05.01.
14/2014.  (VIII .26.) 2014.09.01.
1/2015.  (I .30.) 2015.02.01.
2  Az 1.§- t  mód.  az  1/2015.  (I .30.)  ör. 1 .§-a
3  A 2.§ (1)  bek.  mód.  az  1/2015.  (I .30.)  ör. 2 .§-a
4  A 2.§ (2)  bek.  mód.  a  14/2014.  (VIII .26.)  ör. 1 .§-a
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A munkaközi szünet kiadása az alábbiak szerint történik:

hétfő-csütörtök 12.00-12.40 óráig
szerda 17.00-17.30 óráig.

Indokolt  esetben  ez  alól  a  munkáltatói  jog  gyakorlója  adhat  alkalmi
felmentést.  

(2)5  A Hivatal  ügyfélfogadási rendje:

a) 6  az Anyakönyvi Hivatalra vonatkozóan  :
hétfő 8.00-16.00 óráig
szerda 8.00-17.00 óráig
csütörtök 8.00-12.00 óráig

b) a Hivatal  többi szervezeti  egységére vonatkozóan  :
hétfő 8,00-16,00 óráig
szerda 8,00-17,00 óráig.

4.§  (1) Ez a rendelet  2011. május 1-jén lép hatályba.

(2)  Hatályát  veszti  a  Polgármesteri  Hivatalról  szóló  9/2007.  (III.  20.)
önkormányzati  rendelet,  és  az  azt  módosító  23/2007.  (VII.  02.),  34/2008.  (IX.
18.), 35/2009. (VI. 29.) és a 26/2010. (VI.  29.) önkormányzati  rendelet.

V á r p a l  o t a ,  2011. március 31. 

Talabér Márta      Máténé dr. Ignácz Anita
polgármester       jegyző

5  A 3.§ (2)  bek.  mód.  a  41/2012.  (XII .15.)  ör. 1 .§-a
6  A 3.§ (2)  bek.  a)  pont ját  mód.  a  14/2014.  (VIII .26.)  ör. 2 .§-a
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