
Rétság Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
20/2012. (IX.21.) önkormányzati rendelete 

az önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról szóló többszörösen 
módosított 1/2011. (I.26.) önkormányzati rendelet módosításáról   

 
 
 

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990.évi 
LXV. törvény 18.§ (1) pontjában foglalt felhatalmazás alapján, az önkormányzat szervezeti 
és működési szabályzatáról szóló többszörösen módosított 1/2011. (I.26.) önkormányzati 
rendeletének (továbbiakban: Rendelet) 5.sz.mellékletét az alábbiak szerint módosítja: 
 

1.§ 
A Rendelet 5.sz.mellékletének 5 §-a helyébe a következő lép: 
 

„5.§ 
 

1. A hivatal tevékenységét az alábbi munkakörökkel és álláshellyel végzi: 
 

Polgármester 
 

1 
Jegyző 1 
Aljegyző 1 
Munkaügyi ügyintéző 1 
Irodai asszisztens (Mt) 1 
Hatósági és Igazgatási Csoport  
      - iktató 1 

- szociális és gyámügyi ügyintéző 1 
- gyámügyi ügyintéző (gyámhivatal) 3 
- építéshatósági ügyintéző (építéshatóság)    3** 

       - okmányirodai ügyintéző (okmányiroda) 5 
      Összesen: 13 fő  
Pénzügyi Csoport:  
      - csoportvezető 1  
      - adó ügyintéző 1,5* 
      - költségvetési, pénztáros ügyintéző 2,5*  
    Összesen    5  
Mindösszesen: 23 
előzőből: körzeti feladatellátás 11 
                   
Városüzemeltetési Csoport (Mt)  
    városgondnok (csoportvezető) 1 
    - szakmunkás  3,5 
    - gépkocsivezető  1 

-segédmunkás (részfoglalkoztatás összesen 10 órában) 1,5 
- autóbuszvezető/temetőgondnok 1 

    - takarító  1 
      összesen:  9 
Polgármesteri Hivatal  mindösszesen:   32*** 

            Előzőből köztisztviselő:                                                                        21 fő 
 

*1 az álláshely 2013.január 04-től szűnik meg. 



**1 álláshely megszüntetésére az ügyintéző tartós távollétének megszűnését követő 30.napon kerül 
sor. 

*** adó és pénzügy ügyintézői, valamint építésügyi ügyintézői létszám megszüntetését követően 30 
fő 

 
2.§ 

 
A rendelet 2012.szeptember 21.napján lép hatályba, és 2012.szeptember 22.napján 
hatályát veszti. 

 
Rétság, 2012. szeptember 21. 
 
 
 
 

                     Mezőfi Zoltán                                    Hutter Jánosné   
                       polgármester                                          jegyző 

 
 
Kihirdetési záradék: A rendelet kihirdetésének napja: 2012.szeptember 21. 
 
 

                                Hutter Jánosné  jegyző  
 
 

INDOKLÁS 
 

Általános indoklás 
 

Az önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról szóló többszörösen 
módosított 1/2011. (I.26.) önkormányzati rendelet módosítása a Képviselő-testület 
döntése alapján a Polgármesteri Hivatal átszervezése miatt vált szükségessé. 
 

Részletes indoklás 
1.§-hoz 

A rendelet 5.sz.mellékletét képező munkakörök és álláshelyek listáját módosítani 
szükséges. 

 
2.§-hoz 

 
A rendelet 2012.szeptember 03-án lép hatályba, és az alaprendeletbe történő 
beépülését követően a törvény erejénél fogva a hatálybalépést követő napon hatályát 
veszti. 

 
Rétság, 2012. szeptember 21. 

 
Hutter Jánosné  
     jegyző  

 
 
 
 
 


