
Rétság Város Önkormányzatának 
10/2020.(X. 27.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE 

 
az ÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁRÓL SZÓLÓ 

1/2019. (II.13.) önkormányzati rendelet módosításár ól 
 
 

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. 
évi CLXXXIX. törvény 53. §(1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk 
(1) bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az 1/2019.(II.13.) önkormányzati 
rendeletét (továbbiakban: Rendelet) az alábbiak szerint módosítja 

 
1.§ 

 
A Rendelet 3. számú mellékletének 1.§ helyébe az alábbi rendelkezés lép 

 
„A hivatal jogállása 

1.§ 

(1)  Polgármesteri Hivatal (továbbiakban: hivatal) a Képviselő-testület által létrehozott egységes 
szerv, amely a polgármester irányításával, a jegyző vezetésével látja el feladatait. A hivatal 
munkájának megszervezéséről a jegyző gondoskodik. 

(2) A hivatal megnevezése, székhelye: Rétsági Polgármesteri Hivatal. Székhelye: Rétság, Rákóczi út 
20. 

(1) A hivatal önállóan működő és gazdálkodó közhatalmi költségvetési szerv, jogi személy. 
 

(4) A hivatal illetékessége és hatásköre Rétság város közigazgatási területének egészére terjed ki.” 
 

2.§ 

A Rendelet 3. számú mellékletének 5. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

 
 

 

„5.§ 
 

A hivatal tevékenységét az alábbi munkakörökkel és álláshellyel végzi: 

Munkakör megnevezése 
Engedélyezett 

létszám 

Polgármester 1,0 

Jegyző 1,0 

Hatósági és Igazgatási Csoport 

- ügykezelő  2,0 

- szociális ügyintéző 1,0 

- hatósági ügyintéző 1,0 



Hatósági és Igazgatási Csoport összesen: 4,0 

Pénzügyi és Szolgáltatási Csoport 

- csoportvezető 1,0 

- adó ügyintéző 1,0 

- munkaügyi ügyintéző 1,0 

- költségvetési, pénzügyi, vagyongazdálkodási  ügyintéző  3,0 

Pénzügyi és Szolgáltatási Csoport közszolgálati tisztviselők összesen 6,0 

- takarítónő (MT) 0,75 

Pénzügyi és Szolgáltatási Csoport összesen 6,75 

Városgondnok 1,0 

Mindösszesen: 13,75 

- előzőből:  

                  közszolgálati tisztviselő 12,0 

  
 
 

.” 
3.§ 

 
 

A Rendelet 3. számú mellékletének 6.§.a helyébe az alábbi rendelkezés lép:  
 

„6.§ 
 
A hivatal irányítása alá tartozó önkormányzati munkakörök és engedélyezett létszámkeretek: 
 
 
(1) Egészségügyi- és szociális ágazat 

 

Munkakör megnevezése fő 

Munkaviszony 
jellege 

Munkáltató jog 
gyakorlója/egyéb 
munkáltatói jog 

Közvetlen felettes 

- védőnő 2,0 

közalkalmazott Képviselő-
testület/polgármester 

Pénzügyi és 
Szolgáltatási Csoport 

vezetője 

- fogszakorvos 1,0 

közalkalmazott Képviselő-
testület/polgármester 

Pénzügyi és 
Szolgáltatási Csoport 

vezetője 

- asszisztens 1,0 

közalkalmazott Képviselő-
testület/polgármester 

Pénzügyi és 
Szolgáltatási Csoport 

vezetője 

- takarítónő (2 x 0,5 fő) 1,0 

MT jegyző Pénzügyi és 
Szolgáltatási Csoport 

vezetője 
Egészségügyi és szociális 
ágazat összesen: 5 

   

Előzőből:     

közalkalmazott 4    

MT (2 x 0,5 fő) 1,0    

 



„ 
 

4.§ 
Záró rendelkezések 

 
(1) Jelen rendelet a 3.§ kivételével kihirdetését követő napon lép hatályba. 
(2) A 3.§ 2020. november 1. naptól lép hatályba. 

 
 
 
 
 
 
 
                      Mezőfi Zoltán                                               Jámbor Lajos 
                        polgármester                                                      jegyző 
 


