
 1/3 

Cegléd Város Önkormányzata 
7/2020. (II. 20.) 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 (a továbbiakban: Ör.) 6. melléklete az 1. melléklet szerint módosul. 
 
2. § (1) Ez a rendelet 2020. március 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 s.k. Dr. Csáky András s.k. 
 címzetes főjegyző polgármester 

----------- 

1. melléklet a 7/2020. (II. 20.) 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 (a továbbiakban: Ör. 6. melléklete) 6.1. 
pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 
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„6.1. Ceglédi Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti Struktúrája 2020. március 1-jétől 
Összlétszám: 98 fő {93 fő + 5∗ rehabilitációs létszámhely} 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BELSŐ ELLENŐRZÉS 
2 fő 

 
ALJEGYZŐ 

Hatósági és Igazgatási Iroda vezető 
1 fő 

HATÓSÁGI ÉS IGAZGATÁSI 
IRODA 

13 (ezen belül 1∗) fő 
 
Szociális igazgatás: 3 fő  
 
Anyakönyvi, hagyatéki igazgatás:
 5 fő  
Ipar, telep. ker. igazgatás: 

1 fő  
Egyes gyámügyi, környezet- és 
állatvédelmi, társasház-felügyeleti, 
KCR ügyintézés, szociális 
szövetkezet admin. 3 fő  

Védelmi igazgatás: 1 fő „ 
 

PÉNZÜGYI IRODA 
20 fő 

Irodavezető 1 fő  
 

CVÖ, 
Kőröstetétlen Önkormányzata, 
a CTKT, 
a CRNÖ, 
a Ceglédi KÖH, és 
a CVÖ fenntartásában működő 
költségvetési intézmények 
gazdálkodási, személyzeti 
feladatai: 19 fő 
Költségvetési / Számviteli 
Csoport bontásban 

SZERVEZÉSI IRODA 
26 + 2∗ fő 

Irodavezető 1 fő  

Humán feladatok: 3 fő  
Testületi ügyintézők: 3 fő  
Polgármesteri titkárság: 2 fő  
Földügy, szociális alapell: 1 fő  
Kőröstetétlen, CRNÖ: 2 fő  
Ügyviteli feladatok: 6 fő 
Funkcionális feladatok: 4 fő  
Hivatalsegédi feladatok: 

4 + 2∗fő MT 

JEGYZŐ 
1 fő 

BERUHÁZÁSI ÉS 
KÖZBIZTONSÁGI IRODA 

21 fő 
Irodavezető 1 fő 
Beruházás, vagyon, pályázatok: 9 fő 
- project / pályázati ügyintézés 
- területfejlesztés, településkép 

védelem 
- közbeszerzési ügyintézés 
- társulási referens 
- településüzemeltetési feladatok 
- beruházási feladatok 
- vagyongazdálkodási feladatok 
- jogi, jogtanácsosi feladatok 
Közbiztonsági feladatok: 
- közterület-felügyelő: 3 + 1 fő 
- mezei őrszolgáltat 6 fő MT 
 
 

 
POLGÁRMESTER 

 
ALPOLGÁRMESTER 

KONTROLLING 
1 fő 

ADÓHATÓSÁGI IRODA 
9 fő + 1∗ fő 

 
Irodavezető 1 fő  
 
Önkormányzati adóhatósági 
feladatok: 8 fő  
Hivatalsegéd: 1 fő MT 
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2. Az Ör. 6. melléklet 6.2. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 
  

„6.2. A Ceglédi Közös Önkormányzati Hivatal munkarendje, és 
ügyfélfogadási rendje 

6.2.1. Munkarend: 
Hétfő: 8:00-18.00 óráig 
Kedd: 8:00-16:00 óráig 
Szerda: 8:00-16:00 óráig 
Csütörtök: 8.00-16:00 óráig 
Péntek: 8.00-14:00 óráig 

 
6.2.2. Ügyfélfogadási idő - Kőröstetétlen Községháza, az Adóhatósági Iroda, valamint a Beruházási és 
Közbiztonsági Iroda közterület-felügyelői kivételével: 

Hétfő: 12:30-18:00 óráig 
Kedd: 8:00-12:00 óráig 
Szerda: 8:00-16:00 óráig 
Csütörtök: nincs ügyfélfogadás  
Péntek: 8:00-12:00 óráig 

 
6.2.2.1. Ügyfélfogadási idő az Adóhatósági Irodánál: 

Hétfő: 12:30-18:00 óráig 
Kedd: 8:00-12:00 óráig 
Szerda: 12:30-16:00 óráig 
Csütörtök: nincs ügyfélfogadás 
Péntek: 8:00-12:00 óráig 

 
6.2.2.2. A Beruházási és Közbiztonsági Iroda közterület-felügyelői hétfőtől péntekig 8:00-9:00-ig tartanak 

ügyfélfogadást. 
 
6.2.2.3. Ügyfélfogadási idő Kőröstetétlen községházán: 

Hétfő: 8:00-16:00 óráig 
Kedd: nincs ügyfélfogadás 
Szerda: 8:00-16:00 óráig 
Csütörtök: nincs ügyfélfogadás 
Péntek: 8:00-12:00 óráig 

6.2.3. A polgármester fogadóórája: minden hónap első szerda 9-12 óráig és minden hónap harmadik hétfő 
15-17:30 óráig a Városházán. 

6.2.4. Az alpolgármester fogadóórája: minden hónap második és harmadik szerda 9-12 óráig a Városházán. 
 
6.2.5. A jegyző és az aljegyző fogadóórája: 

Minden hétfő 13-17 óráig. Az időpont egyeztetés előzetesen telefonon történik. 
 
6.2.6. Az irodavezetők fogadóórája: 

Minden hétfőn 13:00 – 15:00 óráig, és minden kedden 8:00-12:00 óráig” 
 
 

------ 
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