
Cegléd Város Önkormányzata 
2/2017. (I. 26.) önkormányzati rendelete 

a Képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 
32/2014. (XII. 23.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 
 

Cegléd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi Önkormányzatairól 
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 53. § (1) bekezdés j) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az 
Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a 
következőket rendeli el: 

 
1. § A Képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 32/2014. (XII. 23.) 
önkormányzati rendelet 6. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.  

 
2. § (1) Ez a rendelet 2017. február 1-jén lép hatályba, és az azt követő napon hatályát veszti. 

(2) Ez a rendelet a Ceglédi Közös Önkormányzati Hivatal hirdetőtábláján, két napra történő 
kifüggesztéssel kerül kihirdetésre. 
 
Dr. Diósgyőri Gitta sk. Takáts László sk. 
 jegyző polgármester 

 
-------- 

 
 

1. melléklet a 2/2017. (I. 26.) önkormányzati rendelethez 
 

1. A Képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 32/2014. (XII. 23.) 
önkormányzati rendelet „A Ceglédi Közös Önkormányzati Hivatal belső szervezeti tagozódása, 
munkarendje, ügyfélfogadási rendje” című 6. mellékletének 6.1. pontja helyébe a következő 
rendelkezés lép: 



 

∗ Betöltött (részmunkaidőben ellátott, munka törvénykönyves) rehabilitációs létszámhely. 2/2 

6. melléklet a 32/2014. (XII. 23.) önkormányzati rendelethez 
A Ceglédi Közös Önkormányzati Hivatal belső szervezeti tagozódása, munkarendje, ügyfélfogadási rendje 

 
„6.1. Ceglédi Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti Struktúrája 2017. február 1-jétől 

Összlétszám: 90 fő {85 fő + 5 rehabilitációs létszámhely} 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BELSŐ ELLENŐRZÉS 
2 fő Kttv. 

 
ALJEGYZŐ 

vezeti a Városüzemeltetési Irodát 

  

VÁROSÜZEMELTETÉSI IRODA 
23 fő 

Városüzemeltetés, városfejlesztés: 10 fő 
- project / pályázati ügyintézés 
- területfejlesztési feladatok 
- közbeszerzési referens 
- városüzemeltetési feladatok 
- beruházási ügyintéző 
- gazdasági referens 
- térinformatikai fejlesztő, informatikai biztonsági 

felelős 
Közbiztonsági feladatok: 

- 5 + 1 fő Kttv. közterület-felügyelő  
- 7 fő Mt. mezei őrszolgáltat” 

 

PÉNZÜGYI IRODA 
18 + 3∗ fő 

Irodavezető: dr. K. L-né 
 
Költségvetési, gazdálkodási feladatok:  

8 fő Kttv + 1 fő. 
Adócsoport: 9 fő Kttv. + 2∗ fő 
Gesztori feladatok irányítása: (1 fő Mt. 
adminisztrátor önkormányzati 
létszámon) 

SZERVEZÉSI IRODA 
21 + 1∗ fő 

Irodavezető: J. M. 
 
Humán feladatok: 3 fő Kttv. 
Testületi ügyintézők: 2 fő Kttv. 
Polgármesteri titkárság: 2 fő 
Földügyi, szoc. alapellátási üi: 1 fő 
Kttv. 
Kőröstetétlen működés: 2 fő Kttv. 
Ügyviteli feladatok: 4 fő ügykezelő 
Funkcionális feladatok: 2 fő Kttv.  
Hivatalsegédi feladatok: 4 fő Mt. 

+ 1∗ fő 

JEGYZŐ 
1 fő 

HATÓSÁGI ÉS IGAZGATÁSI 
IRODA 

18 fő 
Irodavezető: dr. Szné dr. T. I. 

 
Építésügyi csoport: 6 fő Kttv. 
Szociális igazgatás: 3 fő Kttv. 
Anyakönyvi igazgatás: 4 fő Kttv. 
Igazgatási ügyintéző: 1 fő Kttv. 
Egyéb hatósági feladatok: 2 fő Kttv. 
Védelmi ügyintéző 1 fő Kttv 

 
POLGÁRMESTER 

 
ALPOLGÁRMESTER 

KONTROLLING 

1 fő Kttv. 
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