
Buda pest Józsefváľosi Onkoľmá nyzat
Képviselő.testület e számára

Tisztelt Képviselő.testület!

I. Előzmények

A Képviselő-testület 204120|3. N.fŻ.) szźlmt hatźnozatával elfogadta a Polgármesteri
Hivatal Szewezetí és Működési SzabályzatźÍ (a továbbiakban: hivatali sZMsZ)' valamint
annak mellékleteit és fiiggelékeit, 2013. május 23-ihatźůyba lépéssel.

A Képviselő-testiilet ngyanezen az ülésén megalkotta ,,A Képviselő-testület és Szervei
Szervezeti és Műkt)dési Szabólyzatóról,' sző|ő 25l20|3.N.27.) ĺinkoľmányzati rendeletet (a
továbbiakban: ľendeleti SZMSZ).

A Képviselő-testiilet 20812013. (v.29.) szźlmu,,,Javaslat méđia és hírkĺizlési feladatok
jcĺvőbeni e||źttásárď, tárgyban hozott hatfuozata a|apjan ,,22, az onkormónyzat a
Polgármesteri Hivatal engedélyezett létszámát 2013. június I' napjától 2 fővel (Mt. aló
tartozó) csökkenti, az engedélyezett létszóm tisztségviselők nélktjl I72 Jőről I70 Jłire

[: , --,j j

Előteľjesztő: Dľ. Kocsis Máté polgármester

A képviselő.testůileti ůilés ĺdőpontjaz 2013. december 18. . sz. napirend

Táľgy: Javaslat a Képviselő-testůĺlet és Szeľvei Szervezeti és MűkiidésÍ Szabályzatárő|
szóló 25ĺ2013. N.27.) ľendelet, valamint a Polgármesteľi Hĺvatal Szervezeti és

Műktid ési Szab á.Jy zatának mó dosításáľa

A napirendet nyílt ülésen kell targyalni' a rendelet és a hatźtrozat elfogadásahoz minősített
. 
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Váľosgazdálkodási és Pénzüryi Bizottság véIeményezi x
Humánszolgáltatásĺ Bizottság véleményezi x
Hattlr o zati jav as|at a bizottsáĘ szźlmźr a:
A Városgazdálkodási és Pénzĺigyi Bizottság és a Humánszo|gtiltatź.si Bizottság javasolja a Képviselő-
testüĺetnek az e|őteriesztés mestáľsv a|źsźt.
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módosul.,,.
A Képviselő-testiilet 36012013. (IX.l8.) sztrrÍlhatáľozatával módosította a hivatali SZMSZ-I'
illetve ezen ülésen dcintĺitt a ľendeleti sZMsZ módosításáról is.

II. A beteľjesztés indoka

Magyaroľszághe|yi önkoľmányzatakőIszőlló2011. évi CLXXxx. töľvény (atovábbiakban:
Mötv.) 67.$ d) pontja alapjan a polgáľmester a jegyzó javas|attra előterjesztést nyújt be a
kópviselĺĺ-testületnek a hivatal belső szewezeti tagoződásźlnak, |étszámának,
munkarendjének,valamintügyfélfogadásirendjénekmeghatźlrozésźlra.

A rendeleti sZMsZ 55. $ (3) bekezdése a|apján a jegyzo gyakorolja a Képviselő-testiilet
Polgáľmesteri Hivata| szervezeti egységei közötti álláshely átcsopoľtosítással kapcsolatos
hatáskĺireit azza|, hogy a Polgáľmesteľi Hivatal ossz|étszźlmźlrő|, valamint az egész
Polgrírmesteľi Hivatalt érintő létszámemelésről vagy |étszźtmcsökkentésről nem dönthet. A
jegyzo a Polgáľmesteľi Hivatal Szęrvezeti és Mtĺködési Szabá|yzatźnak egyidejiĺ
módosításával a dĺintéseiről minden év december 31 . napjáig tájékoztatja a Képviselő-
testületet.

A létszám átcsopoľtosítással kapcsolatos kĺitelező taľtalmi elemeken túlmenően az e|miilt
hónapok tapasztalata a|apjźn indokolt lehet a gyakorlat során észlelt vagy a z0I4. évben
szfüségessé vá|ő változások átvezetése nem csupán a hivatali SZMSZ-ben, hanem a rendeleti
SZMSZ-ben is.

Az M<itv. 53. $ (1) bekezdése a|apjźn a képviselő-testtilet a mrĺködésének részletes szabá|yait
aszewezetiésműkĺ jdésiszabźiyzatrő|sző|őrendeletébenhatározzameg.

III. Tényállás

A műkĺjđési alapdokumentumokat összhangba kell hozni a Képviselő-testĺilet május óta
hozott egyes szervezeti és műkcidési döntéseivel.

A működési alapdokumentumok jelenleg nem tĹikľözik a 2013 májusa őta töľtént
változásokat, illetve jelen foľmájukban nem teljesen felelnek meg a 20|4. évi műkcidési
elvárásoknak.

Iv. A diintés taľtalmának ľészletes ismeľtetése

A rendeleti SZMSZ.ben szfüséges módosítani a testĹileti ülések időpontját. Az iĄ szabźůy
alapjźn havonta egyszer' a hónap első szeľdájiĺn ülésezne a Képviselő-testiilet. További
módosítás a tanácskozási joggal jelenlévő személyek hozzásző|ási jogĺínak pontosítása. Ez
a|apjan a tanácskozási joggal meghívott személyek _ pl. intézményvezetők, cégvezetók -

éľdemi, szakmai észrevétellel élhetnek bármely napiľendi pontnál.
A ľendeletmódosítás kitérne a polgáľmesteľi hatáskĺjrĺik más ľendeletek éital tarta|mazott
szabá|yainak felsorolásĺáľa, mivel ez az SZMSZ köte|ezó része. A május óta eltelt íďószak*ra

tekintettel ismételten áŃizsgáůtsra keľültek a hatályos rendeletek és az a|<f.n|izźiás
eredménye kerülne elfogadásľa. A módosítás nem źi|apít meg új polgáľmesteri hatáskĺirt,
hanem a jelenleg hatályos hatásköľĺiket sorolja fel.



A hivatali sZMsZ Létszźm átcsopoľtosítás, feladatvźitozás és kisebb jelentőségű, fĺĺleg
technikai j e|Iegs vá|tozasok miatt keriilne módosításra.

v. A dtintés célja' pénzüryi hatása

A döntés céIja az tnkoľmányzat és a Polgármesteľi Hivatal alapdokumentumainak
felülvizsgálata, koľľigálása a hatékony és szabályszenĺ működés biĺosítása érdekében.

A dĺjntés pénzugyí vonzatta|' nem j ar.

vI. Jogszabályi ktirnyezet

AZ SZMSZ mődosítására vonatkozőaĺ a Képviselő-testiilet hatáskĺire a M<jtv. 53. $ (1)'
valamint 42, $ 1. és 2. pontjĺĺn, a Polgáľmesteri Hivatal Szervezeti és Mfütidési
Szabźivzatanak elfosadásfua vonatkozóan az á|IanÁáztaľtásľól szőIő 20Il. évi CXCV.
törvéný (ł't.) 9. $ (lj bekezdés a) pontján alapul.

Kéľem a Tisztelt Képviselő-testülettől ahatátrozati javaslat és a mellékelt rendelet elfogadását.

H,ł'rÁnoz.ł'TI JAvASLAT

A Képviselő-testiilet úgy dönt' hogy

1.) a Polgármesteri Hivata| - az előterjesĺés 3. számú mellék]etét képező, egységes
szerkezetbe foglalt - Szervezeti és Működési Szabályzatźtt jőváhagyja.

Felelős : polglírmester
Határidő: 2013. december 1 8.

2.) felkéri a polgármesteľt és a jegyzőt Polglírmesteľi Hivatal egységes szeľkezetbe
foglaltSzervezetiésMiĺkĺ jdésiSzabĺílyzatźnaka|áírźstna.

Felelős : polgáľmest er, jegyző
Hatánđő: 20|3. decembeľ 3 l.

Dr. Kocsis Máté
polgármesteľ

A dtintés végľehajtásátvégző szewezeti egység: Jegyzői K"br"\ 
/ /

Budapest, z)I3.decembeľ 09. { ,ĺt- łL
ą/

Törvényességi ellenőrzés:
Rimĺĺn Edina

jegyző



A kihirdetés módja: kiftiggesztés
A kihirdetés napja:

az előterjesztés ]'sz. melléklete

Riman Edina
jegyzo

Budapest Főváľos YIII. keľület Józs efváros ĺ Onk ormány zat
...120|3. (XII...) iinkormányzati ľendelete

a Képviselő.testiilet és Szerveĺ Szervezeti és Műktidési Szabályzatárő| sző|ő 25l20l3.
N .27 .) iinkoľmányzatĺ rendeletének m ódosításáľól

Budapest Fővaľos VIII. kerület Józsefuarosi onkoľmányzat Képviselő-testĹilete az
Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d) pontjában, valamint a Magyarország helyi
tinkormanyzatairő| sző|ő 20|1. évi CL)ooilX. törvény 53. $ (1) bekezdésében kapott
fe|hata|mazás a|apjźn az alźhbi rendeletet alkotja meg:

l.s A Képviselő-testĹilet és Szervei Szervezeti és Mfüödési Szabźůyzatárő| sző|ő 25/20|3.
(v.27.) ĺinkoľmĺĺnyzati rendelet (a továbbiakban: R.) 12.$ (2) bekezdése helyébe az alźtbbi
ľendelkezés lép:

,, (2) A Képviselő-testület _ augusztus hónap kivételével _ minden hónap első szerdáján tart
rendes ijlést.,'.

2.$ AzR' l7.$ (3) bekezdése helyébe azalábbi szöveg lép:

,,(3) Amennyiben az ülés adott napirendi pontja tekintetében érdemi, szalcĺnai észrevétellel
kíván élni, akkor tąnócskozási jog illeti meg:
a) a Polgórmesteri Hivatal belső szervezeti eglségénekvezetőjét;
b) az onlarmányzat kÔnyvvizsgólój át ;
c) az onkormányzati gazdasági társaság vagł intézmény vezetőjét;
d) az ügyben tanócsadóifeladatolrat ellátó személyt;
e) akinek e jogot a Képviselő-testtilet esetenhźnt megadja.,,

3.s Aí R. ń rÉpvlsBro-ľBsrÜrETNEK A PoLGÁRMESTERRE ÁľnuHÁzoľľ
I{ATASKÓREI'' címti 5. melléklete helyébe az alźbbíak lépnek:

,,5. melléklet a 25/2013. (V27.) t)nkormányzatí ľendelethez
A K E PW s E L ő - r r s r tj ĺ E TN E K A P o L GÁRME s T E RRE ÁTRul*Íz o r r IIA rÁs Ko RE

1. A helyí tdmogatdsokkal kapcsolatos hatdsköre:

].1. A polgórmester a helyi támogatás visszafizetésének feltételeit évenként leýljebb 3
alknlommal a család változó jÓvedelmi helyzetét fig,lelembe véve megállapítja (Budapest
Fővóros VIII' keri)let Józsefvárosi onkormónyzat 8/]994.(II.1.) számú tnkormányzati
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rendelete a helyi tómogatós visszafizetésének rendjéről)

2. Az ij n ko rmdny zatí j e l kép e k ke l kap cs o lato s h atús kii r e :
2.]. A polgármester az onkormányzati jelkép hąsznólatára vonatkozó engedélytől eltérő
hasznólat esetén a már megadott engedélyt visszavonhatja (Budapest Főváros VIII. kerület
Józsefvárosi onkormányzat ]3/1996. (III'8.) számú önkormányzati rendelete a Józsefváros
önkormányzati jelképeinek (címer, zászló, lobogó) alapításáról, és a jelkepek használati
rendjéről)
2.2. A polgórmester őrzi a címer eredeti rajzolatát ábrózoló színes etalont. (Budapest
Főváros VIII. kerület Józsefvárosi onkormányzat ]3/]996. (Iil.s.) számú Ónkormányzati
rendelete a Józsefiáros önkormányzati jelképeinek (címer, zászló, lobogó) alapításáról, ,źs a
j ellrep e k has znáI ati r endj éről)

3. A szocitÍlis elldttźsokkal kapcsolatos hatdskiire:
3.1. A polgármester dÖnt első fokon a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátdsok
közé tartozó ápolási díj, ótmeneti segély, temetési segély, lakbértómogatás, valamint
k)ztemetés tekintetében (Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 37/2004.
(ĺ/II.15.) számú önlarmányzati rendelete a pénzbeli és természetben nyújtott szociális
ellátások, valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellótások helyi szabályairól).

4. Az onkormdnyzat tulajdondban daó nem lakds céljdra szolgúhí helyiségek
elídegenítés éve l kap cs o latos h atás kii re :

4.I. Amennyiben az onkormányzat által kÓtÓtt megbízási szerződés máskźnt nem rendellrczik
a polgórmester, illene meghatalmazottja az onlrormányzattal szembeni tartozás
kieglenlítése esetén hozzójárulhat a jelzálogiog, valamint az elidegenítési és terhelési tilalom
ttjrléséhez. (Budapest Főváros VIII. kertilet Józsefvórosi onkormónyzat 32/20]3. (WI.]s.)
számú ônkormányzati rendelete az onkormányzat tulajdonában álló nem lakás céljára
s zol gál ó helyi s é gek el ide geníté s éne k feltétel eiről).
4.2' A polgármester bírálja el a vételi szándék bejelentője óItal előterjesztett igazolási
kérelmet (Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 32/20]3' (ru.]s.)
számú t)nlarmányzati rendelete az onkormányzat tulajdonában álIó nem lakás céljára
s zol gál ó helyis é gek elide geníté s ének fe ltét el e ir ől).
4.3. A polgármester az ajónlati k;tĺ;ttség határidejét _ 30 napot nem meghaladóan _
meghosszabbíthatja. (Budapest Főváros VIII. keriilet Józsefvárosi onlarmányzat 32/2013,
(ru.]5) számú Ónkormányzati rendelete az onlarmányzat tulajdonában ólló nem lakás
célj ára szolgáló helyiségek elidegenítésének feltételeiről)'

5. Az onkormlÍnyzat tulajdondban áaó nem lakds céljdra szolglúló helyiségek
bérbeaddslÍval kapcsolatos hatds kijre :

5.]. A helyiség rendeltetésszerű használatra allrnlmassá tételére, átalakításóra,
korszerűsítésére vonatkozó munlralatok megkezdése előtt a bérbeadó nevében a polgármester
adja ki a tulajdonosi hozzájárulást a hatósági és a társąsházi engedélyek beszerzésére
vonatkozóan. (Budapest Főváros VIII. kerület Józsefiárosi Önkormányzat 35/20]3. (VI.20.)
számú önkormányzati rendelete az onkormányzat tulajdonában álló nem laląźs céljára
szolgáló helyiségek bérbeadás ónak feltételeiről).



5.2. A polgármester felhatalmazza a bérbeadói szervezetet a bérleti szerződés aláírásóra'
(Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvórosi onkormónyzat 35/20]3. (VI.20.) számú
önkormányzati rendelete ąz onkormónyzat tulajdonában álló nem lakás céljdra szolgáló
helyi s é ge k b érb e adós dnak felté tel eirő l).
5.3. A polgármester gondoskodik az onkormónyzat képviseletének ellátásáról az olyan
jogvitákban, amelyekben a dantés a Képviselő-testĺiletre, a hatáskôrrel rendelkező
bizuttsúgru lurtozik. (B'udupest F[jv[łľos ý,III. keľ'ület Józsefvúľ'osi onkoľłlúnyzat 35/20]3'
(VI.20') számú önkormányzati rendelete az onkarmányzat tulajdonában álló nem lakás
célj ára szol gáló helyis é gek b érbeadás ának feltételeiről).

6. A głermekvédelmi tdmogatósokkal kapcs olatos hatds k?jre:

6.]. A polgĺźrmester dônt első fokon a rendkívüli glermelĺvédelmi támogatásról, valamint a
természetbeni támogatási formóIcról a Képviselő-testület felhatalmazása alapján. (Budapest
Főváros VIII' kerĺilet Józsefvárosi onkormányzat 4/2006. (I.25.) számú onlrormányzati
rendelete a glermel<védelmi támogatásolcról, valamint az egłéb g,,eľmekjóléti ellátási
formálcról).
6,2. A polgármester dönt a méltányossági támogatásról (Budapest Főváros VIII. kerület
Józsefvárosi onkormányzat 4/2006. (I'25.) számú Ónkormányzati rendelete a glermelĺvédelmi
t ámo gat ás olĺr ó l, v al amint az e gł é b gł er me kj ó l é t i e l l át á S i Ío r málcr ó l)'

7. A J ó a efv úro s b a n ado mdny o zh ató kit iin te té s e k ke l kap cs o lato s h atds kii ľe :

7.]. A polgármester kezdeményezheti a Képviselő-testület által alapított kitüntető díj
adományozását. (Budapest Főváros ĺ/III, keľiilet Józsefvárosi onkormányzat ] ]/2006'
(Iil.]0.) számú önkormányzati rendelete a Józsefvárosban adományozható kittłntetéselcről).
7.2. ,,A polgármester dônt ,,a Józsefváros Rendjéért,, díj odaítéléséről (Budapest Főváros
VIII. keľiilet Józsefvárosi onkormányzat 1]/2006' (Iil.10.) szómú önkormányzati rendelete a
Józ s efvár o sb an adomány ozható kitünteté s elcr ő l).

7.3. A polgármester dönt ,,az Ev Józsefváros Rendvédelmi Munlratársa', cím odaítéléséről.
(Budapest Főváros VIII' kerület Józsefvórosi onkormányzat I]/2006. (Iil.10.) számú
önkormányzati ľendelete a Józsefvárosban adományozható kituntetéselcről).
7.4. A polgórmester átadja a vonatkozó Ónkormányzati rendeletben meghatározott
kit,tintetéseket és díjakat. (Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi onkormányzat
I I/2006. (Iil.]0.) szómú tinkormónyzati rendelete a Józsefvárosban adományozható
kitt;ntetéselcről).
7.5. A polgármester dÓnt az oktatási, egészségügłi, szociális, bdlcsődei munka, valamint
közigazgatási szakterĺiletenvégzett kivóIó munknért, magánszemély részére ,,a Polgármesteri
Dicséret díj'' odaítéléséről (Budapest Főváros VIII. kertilet Józsefiárosi onkormónyzat
] ]/2006. (Iil.]0.) szómlj önkoľmányzati rendelete a Józsefvĺźrosban adomónyozható
kittintetéselvől).

8. A,,róaefvdľos,, névfelvételével és haszndlatúval kapcsolatos hatdsktjre:

8.]. A polgármester engedélyezi a gazdasági, társadalmi, tudományos szervezetek,
intézmények, jogi személyek és jogi személyiség nélkÍili gazdasági társaságok részére
elnevezésiłkhöz, tevékenységük głakorlásához, ákaluk előállított termélreh kiadványok
elnevezéséhez vogl műkt)déstik folytatásához a ,,Józsefváros'', vonatkozó ĺ)nkormányzati



rendeletben meghatározott megjelalését, valamint a név használatót (Budapest Főváros VIII.
ker.üIet Józsefvárosi onkormányzat 43/2007. (WI'I6.) számú Ónkarmányzati rendelete a
,, Jó z s efv ár o s'' név fe lv é t e l é r ő l é s has z nál at ór ó l).

8.2. A polgármester gondoskodik a lözigazgatósi megjelalés vagł név engedélyezett
hasznólatĺźnak ellenőrzéséről (Budapest Főváros VIII. kerütet Józsefvárosi onkormányzat
43/2007, (14I.16.) számú önkormónyzati rendelete a ,,Józsefváros,' név Íelvételéről és
használatáról).

9. A tdrsashúzak osztatlan közös tulajdondban lévő épiiletrészek részleges-, teljes

felújí,tlűslÍhoz és gdz alap. és felsaźllóvezeték felújíttźsóhoz nyújtandó önkormdnyzatÍ
túmo g atds o kkal kap cso latos hatds köre :

9.1. A polgármester dont a Tórsąsházi Pályázatolrot Elbíráló Munkacsoport javaslata
alapján a támogatások összegéről (Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi
onkormányzat Képviselő-testületének 34/2013. (VI.25.) számú ĺ)nkormányzati rendelete az
onkormónyzat bevételeinek lakáscélolĺra és az ezekhez lrapcsolódó infrastruĺďurólis
b e r uház ás o lcr a v o nat ko z ó fe lha s z nál á s s z ab ály air ó l).

t0. A Józsefvúrosí onkormányzat tulajdondban lévő kijzteríiletek hasznólatóról és
h as zn ól atón a k r e ndj év e l kap c s o lato s h atds kij r e :

]0.]. A polgármester dont elsőfokon a köztertjlet-hąsznĺźlati kérelmelcről:

1. amennyiben a hatáslörrel rendelkező bizottság 16 naptóri napon át nem ülésezih
vagł Ósszehívott ülése nem volt határozathźpes;

2. amennyiben a kérelmezett hasznólat időtartama az egl hetet (7 napot) nem haladja
meg és a kérelmező nem lrer díjcsökkentést vagl díjelengedést, vag/ díjfizetés alóli
mentes s égben részesül ;

3. önkormónyzati választásoknt lrĺ)vető 30 naptári napig;
4. a Filmtv.-ben szabályozott Jilmalkotás forgatása céljóból történő igénybevétel esetén,
5. valamint a vonatkozó önkormányzatt rendeletben meghatározott egłéb esetben,

(Budapest Főváros VIII, kert)let Józsefvĺźrosi onkormányzat Képviselő-testületének 18/20l3.
(IV.24.) számli Ónkormónyzati rendelete a Józsefvárosi onkormdnyzat tulajdonában lévő
ko zt e r iil e t e k ha s znól at ĺźr ó l é s ha s znál at ának r e ndj éľ ő l)'
10,2. A polgármester a kozterületekJilmforgatósi célú hasznólatának díját csökkentheti vagł
elengedheti, amennyiben az igénybeveendő terĺilet a 20 m2-t nem haladja meg, vagl
időtartama a laźrelmezett időponttól számított 30 naptári napon beltil Ósszességében nem
haladja meg a 2 naptóri napot (Budapest Főváros VIII. keľület Józsefvárosi onkormányzat
Képviselő-testiiletének 18/2013. (ĺ/.24.) számú önkormányzati rendelete a Józsefvárosi
onkormányzat tulajdonában lévő ktjztertiletek hasznáIatáról és használatánakrendjéről).
]0.3. A polgármester az építési, szerelési tevékenységvégzésére klźrt kÓzterület-használati
hozzájárulósban meghatározott díj j?%-át ą használó kérelmére utólag visszatéríti,
amennyiben a használó a hozzájárulósban meghatározott idő elteltét követő 5 munkanapon
belal a lrozteľtiletet az ánérclekor fennálló eľedeti állapotában bocsdtja az onkormányzat
rendelkezésére (Budapest Fővóros VIII. kerület Józsefvárosi onlarmónyzat Képviselő-
testiiletének ]8/2013. (IV.24') számú önlrnrmányzati rendelete a Józsefvórosi onkormányzat
tulajdondban lévő lúzteriiletek használatáról és használatának rendjéről).
I0.4. A Képviselő-testület džntése alapján bevont harmadik szeméIy részére a kĺjzterület-
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használati engedélyre vonatlĺozó hozzdjárulás megadásáról a polgórmester dönt. (Budapest
Főváros VIII. kerület Józsefvórosi onkormányzat Képviselő-testületének 18/20]3. (IV.24.)

számú önkormányzati rendelete a Józsefvórosi onkormányzat tulajdonában lévő kozterületek
has znál atár ó l é s has ználatónak r endj ér ől).
10.5. A polgármester állapítja meg a jogellenes ldzterĺilet-használatot, továbbá dont az attól
való eltiltástól és a jogellenes hasznólat miątt a rendelet szerint fizetendő díj asszegéről
(Budapest Főváros VIII. keriłlet Józsefvórosi Önkormányzat Képviselő-testületének 18/20I3.
(IV.24.) számú önkarmányzati rendelete a Józsefvárosi onkormónyzat tulajdonában lévő
kÓ zt er ül e t e k has z nál at ár ó l é s ha s zndl at ának ľ endj ér ő l).

l1. Az iparosított technohígidval épiilt lakóépiiletek szénďioxid-kibocslÍtlÍs-csijkkentést és
eneľgia.megtakarítúst eredményező korszeríísítésének, felújítdsának tdmogatúsdra kiírt
,,Zölď Beruhdzlźsi Rendszer Klímabaľdt otthon Panel Alprogram,, túmogatdsdval
kap cs o latos hatós kijre :

]].]. Az iparosított technológióval épült lalaépületek széndioxid-kibocsótós-csÓkkentést és
energia-megtaknrítást eredményező korszerűsítésének, felújításdnak támogatására kiírt
,,Zöld Beruhózósi Rendszer Klímabarát otthon Panel Alprogram,' támogatásáról a
polgármester tómogatási szerződést köt, melyben rogzíti a támogatás módját, szalrnszait, a
megvalósítós határidejét, a támogatással való elszámolás szabályait, a felhasználás
ellenőrzés,źt, valamint a szerződés-szegés jogl<ovetkezményeit, egúen kirclfi, aláírja és

továbbítja a pályázónak az onkormányzat áltąl kÓtelezően csatolandó dokumentumolrat az
értesítés megkuldésével egłütt. (Budapest Főváros VIII. kerlilet Józsefvárosi onkormányzat
Képviselő-testületének 33/2009. (IX.]8.) számú onkormányzati rendelete az iparosított
technológiával épült lalroépületek széndioxid-kibocsátás-csökkentést és energia megtakarítást
eredményező korszerűsítésének, felújításának támogatására kiírt ,,Zöld Beruhózási Rendszer
Kl ímab ar ót ot thon P ane l Alpr o gr am', t ámo gat ás ár ó l).

]].2. A polgármester a nyilvános pólyózati felhívĺźs kivonatát a helyi újságban és az
ĺ)nkormĺźnyzat honlapjón, teljes terjedelemben pedig a vonatkozó Ónkormányzati rendeletben
meghatározott hirdetményhelyeken teszi kazzé. (Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi
onkormónyzat Képviselő-testületének 33/2009. (IX.I8.) számú onkormányzati rendelete az
iparosított technológióval épült lakoépületek széndioxid-kibocsátás-csokkpntést és energia
megtaknrítást eredményező korszerűsítésének felújításónak tdmogatásóra kiírt ,,Zöld
B e ruház á s i Re nds z e r Kl ímab ar át otthon P ane l Alpr o gr am,, t ám o gat ás ór ó l).

12. Józsefvóros közígazgatdsi teriiletén a júrműível tiirténő vórakozlźs kíegészítő, helyi
szabdly ozlźs dval kap cs olatos hatds köre :

12'I. Sétóló ovezetbe ttjrténő behajtás esetén az igazoltan kozszolgáltatósi feladatot ellótó
szervet szervezetek és azok műlrödését elősegítő szolgóltatók által hasznáIt gépjórművekkel
és az egłedi forgalmi rendszámhoz rendelt behajtósra jogosító igazolásoknt a
kôzszolgáltatási feladatot ellótó szerv, szervezet kérelmére a polgármester állítja ki.
(Budapest Főváros ĺ/III. kerület Józsefvárosi onkormányzat Képviselő-testületének
26/2010.(W.I8.) számú Ónlarmónyzati rendelete a Józsefvóros közigazgatósi terijletén a
j ór mĺÍv e l t or t é nő v ár alĺo z á s ki e gé s zít ő, he ly i s z ab ály o z ó s ár ó l).

12.2. A lakossági váralrnzási hozzójárulás, a gazdálkodói várakozási hozzdjárulás, az
egészségiigłi várakozási hozzájórulás, és a h;lan jogszabólyban meghatározott egléb



hozzájárulások kiadásáról a polgármester dönt. Amennyiben a kérelem nem felel meg a
vonatkozó onkormányzati rendelet előírásainak, az elutasításról a polgármester dönt
(Budapest Főváros VIII, kerijlet Józsefvárosi onkormányzat Képviselő-testületének
26/2010.(VI 18.) szómú onkormányzati rendelete a Józsefváros lôzigazgatósi területén a
j árművel torténő várakozás kie gé szítő, helyi szabályozás óról).
I2.3. A polgármester dönt az Ónkormányzati váralrozási hozzójárulós kivételével a vonątkozó
önkoľmányzatl ľendeletben meghatáľozott hozzdJdľulások kiadása irúnti kérelmelcről
(Budapest Fővĺźros VIII. kerület Józsefvárosi onkormányzat Képviselő-testtiletének
26/2010.(ĺ/I.18.) szómú onkormányzati rendelete a Józsefváros kozigazgatási terĺjletén a
j ór mĺĺv e I t ö r t é nő v ár ako z á s ki e gé s z ít ő, hely i s z ab ály o z ás ár ó l).

13. Az adósslígkezelési szolgúltatósra való jogosultstúggal kapcsolatos hatdsköľe:

]3.]. A polgármester dont az adósságkezelési szolgáltatásra való jogosultságról (Budapest
Fővóros VIII' kerijlet Józsefvárosi onlarmányzat Képviselő-testijletének 3]/2010. (ĺ/II.]5.)
számú önkormányzati rendelete az adós s ógkezelé si szol gáltatásról).

14. Egłes anyakönyví eseményekhez kapcsolódó többletszolgdltatdsértftzetendő díjak
mérté kével kapcs o lato s h atds kiire :

]4.]. Az egłes anyakónyvi eseményekhez lrapcsolódó befizetett tÓbbletszolgáltatási díj
visszafizetését a vonatkozó ĺ;nkormányzati rendeletben meghatározott feltételek mellett a
polgármester engedélyezhett' (Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi onkormányzat
Képviselő-testtiletének 12/20]]. (II.2].) számú önkormányzati rendelete egles anyalrÓnyvi
eseményekhez kapcsolódó tobbletszolgĺźltatósértfizetendő díjak mértékeről).

15. Az onkormőnyzat tulajdonúban dlllí iires telkek, felěpí,tményes ingatlanok, gépkocsi-
b e ólló k és do lo g b é r let b é r b e adds tźv al kap cs o lato s h atás kör e :

]5,1. A polgármester felhatalmazza a bérbeadói szervezetet a bérleti szerződés aláírására
(Budapest Főváros VIII. keri)let Józsefvárosi onkormónyzat Képviselő-testületének 59/20]1.
(XI.07.) számú t)nkormányzati rendelete az onkormányzat tulajdonában álló üres telkeh

felépítményes ingatlanok, géplrocsi-beállók és dologbérlet bérbeadásónakfeltételeiről)'
15'2' A helyiség rendeltetésszerĺÍ használatra alkolmassá tételére, átalakítására,
korszerűsítéséľe vonatkozó munlrnlatok megkezdése előtt a bérbeadó nevében polgármester
adja ki a tulajdonosi hozzójárulóst a hatósógi engedélyek beszerzésére vonatkozóan.
(Budapest Főváros VIII. kerület Józsefiórosi onkormónyzat Képviselő-testiiletének 59/201].
(XI.07.) szómú Ónlcormányzati rendelete az onkormányzat tulajdonában álló üres telkeh

felépítményes ingatlanok, gépkocsi-beállók és dologbérlet bérbeadásánakfeltételeiről)'

I 6. Az onko rmúnyzat költs égvetés éve l kapcs o latos hatds kijre :

16.]. A polgármester jóváhagja az onkormányzat és a lct;ltségvetési szervelcnek a
kĺ;ltségvetési rendeletben meghatározott összegekkel elkészített elemi la;ltségvetését
(Budapest Főváros VIII. lrerťilet Józsefvórosi onkormányzat Képviselő-testületének 9/20]3.
(II.22.) számú onlarmónyzati rendelete a 20] 3. évi költségvetésről).
16.2. A polgármester hagja jóvá az Ónkormónyzat, a költségvetési szervek, a gazdasági
tórsasógok a jóvóhaglott bevételi és kiadási előirónyzatuk teljesítésére és felhasznólására



éves likviditási tervet (Budapest Fővóros VIII. kerület Józsefvárosi onkormányzat Képviselő-
testijletének 9/2013. QI.22.) számú ĺ)nkormónyzati rendelete a 20] 3. évi kÓltségvetésről).
1ő.3. A polgármester dônt:

]. a kozponti kalnégvetésből szĺźrmazó támogatások, pótelőirányzatok lebontásáról és

ezzel o s szefüggő kÓltségvetés módo sításáról,
2. a hclyi önkormányzatok általónos műlcôdéséhez és ógazati faladataihoz kapcsolódó,

központosított kozponti koltségvetési támogatás lemondósáról, igényléséről és az
e zz e l ö s s z efii ggő k; l t s é gv e t é s mó do s ít á s ár ó l,

3' a laźpviselő-testtilet ket ülése közott rendkívtjli sürgősség fennállásakor - aZ

önkormányzat érdekeinek figłelembevételével - az általános tartalélcról nrténő
átcsoportosít ásról értékhatór nélkĺ;l,

4. az Ónkormányzati lrôltségvetés címei kozotti, és a címen belüli kiemelt előirányzatok
kozĺjtti, és a kiemelt előirányzaton belüli átcsoportosításróI.

(Budapest Főváros VIII. keri)let Józsefvárosi onkormányzat Képviselő-testületének 9/20I3,
(II.22.) számú önlarmányzati rendelete a 2013. évi kôltségvetésről).
16.4' A polgĺźrmester dönt mmimum egledi 500 millió Ft értékben az önkormónyzat
átmenetileg szabad pénzeszlĺÓzeinek befektetéséről, vagł lekt;téséről (Budapest Főváros VIII.

kerület Józsefvárosi onkormányzat Képviselő-testületének 9/20I3' (II'22.) számú
onkormányzati rendelete a 20l3. évi költségvetésről).
]6.5. A polgórmester azon köznevelĺźsi, lôzművelődési, szociális, głermelĺvédelmi szakrnai

feladatellótásra vonatkazó pályózątok esetében, amelyek Ónrészt és előfinanszírozást nem

igényelnek, tĺibb éves, vagl tartós lĺÓtelezettségvállalással nem járnak, és a pólyázat
benyújtósára az önkormányzat, vagl a kahségvetési szerv jogosult, a pólyózat benyújtásához
sztilrséges fenntartói nyilatkozat, lrapcsolódó egłüttműkodési megállapodás alóírására
képviselő-testtileti dantés nélkül is jogosult (Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvórosi
onkormónyzat Képviselő-testületének 9/2013. QI.22.) szómú önkormányzati rendelete a 20]3.
évi kłltségvetésről).
]6.6. A polgórmester neg,ledévente tájékoztatja az illetékes bizottságot a k;ltségvetés
teljesítéséről. (Budapest Fővóros Illil. kerület Józsefvárosi onkormányzat Képviselő-
testtiletének 9/20]3' (II.22.) szómú önlrnrmónyzati rendelete a 20]3. évi kÓltségvetésrőI).
Iő.7. A polgármester dönt a polgármesteri lceret erejéig a döntéshozatalhoz szülĺséges
tanácsadói és egyéb tevékenységek díjazásáról, továbbá onkormányzati érdekek

figlelembevétele mellett egléb esetekben. (Budapest Főváros VIII, kerület Józsefvárosi
onkormányzat Képviselő-testületének 9/20]3. QI'22.) számú Ónkormányzati rendelete a 2013.

évi kÓltségvetésről).

17. Az dtmenetí gazddlkodtússal kapcsolatos hatdskiire:

I7']. A polgármester glakorolja mindazon hatáskoröket, amelyeket az onkormónyzat
ótmeneti gazdálkoůźsót szabályozó ankormányzati rendelet a hatáskÓrébe utal.

I8. Az onkormdnyzat vagłondval és a vag)on feletti tulajdonosí jogok głakorlúsúval
kapcsolatos hatdskiire:

]8.]. A polgármester a joggłakorló, amikor olyan tulajdonosi dżntést kell hozni, melyre
vonatkozóan a Képviselő-testület nem tartottafenn a tulajdonosi jogkôrének głakorlását és a
tulajdonosi jog g,lakorlását nem ruhózta át a ľórosgazdólkodási és Pénzügłi Bizottságra
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(Budapest Főváros VIII' kerület Józsefváľosi onkormányzat Képviselő-testüĺetének 66/2012.
(XII.13.) számú Ónkormányzati rendelete Budapest Józsefvárosi Önkormányzat vaglonáról és
a v agl o n fe l et ti tul aj do no s i j o go k g,l ako r l á s ár ó I).

]8'2. A házastórsi vag,,onkozÓsség megszüntetése esetén értékhatórtól ftggetlenal a
Polgórmester engedéIyezi az onkormcÍnyzat felé jelztźlogioggal biztosított tartozás
ánĺźllalását és a jelzáIogjog átjegłzését, ha a megosztásról már szüIetett jogerős bírósági
határoząt, vagl ha a megosztás feltétele az engedélyezés. (Budapest Főváros VIII. kprület
Józsefvárosi onkormányzat Képviselő-testiiletének 66/20]2' 6rI.]3.) szómú önkormányzati
rendelete Budapest Józsefvárosi onkormányzat vagłonáróI és a vagłon feletti tulajdonosi
j o gok głalrorl ás ár ól).
]8'3. Az onkormányzat vagłonát vag/ oz onkormónyzat vagloni és pénzügli kötelezettségét
érintő eljárásban a polgármester dönt a Képviselő-testület és átruházott hatáskÓrben eljóró
bizottság határozatában szereplő kiírási, ajánlatkérési, versenyeztetési feltételek hirdetések

formai helyesbítéséről és a helyreigazítósolcról, továbbó a jogszabályi előírósok miatt
sziłlrséges korrekciók ánezetéséről azzal, hogł ezen dżntés a képviselő-testület vag,l
ótruházott hatáskörben eljáró bizottsóg datésével _ a helyreigazítási kerdéselcen túImenően
_ nem lehet ellentétes, azt lényegi _ helyreigazítósi kerdésnek nem minősiilő - kérdésekben
nem módosíthatja. (Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvórosi onkormónyzat Képviselő-
testületének 66/20]2. (XII.L3.) számú onkormónyzati rendelete Budapest Józsefvórosi
onĺ<ormányzat vaglonáról és avaglonfeletti tulajdonosi jogok głakorlásáról).
18.4. A polgármester dÓnt az onkarmányzat orÓklése vag/ avaglonjavára történő lemondás
esetén az tjrĺiklés és a lemondással érintett vag/on elfugadásáról, elfugadás esetén intézkedik
annak átýételéről, a LELEK-Programmal kapcsolatos pénzbeli adományok elfogadásárót és

felhasználásáról (Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi onkormányzat Képviselő-
testületének 66/20]2. (nI.13.) számú önkormányzati rendelete Budapest Józsefvórosi
onkormányzat vagłondról és avaglonfeletti tulajdonosi jogok głalarlásáról).
I8.5, A polgármester dônt az onkormányzat tulajdonosi résmételével műlüdő tÓbbszemélyes
tórsasógolcľtól a tórsasóg legfőbb szervének határozat hozatalát megelőzően a képviselendő
tulajdonosi álláspont tekintetében, valamint az onkormányzat tulajdonában lévő
e gł s z e mé ly e s t ór s a s ág al ap ít ój ának hat ó s kar é b e n a köv e t ke z ő kźr dé s e kb e n :

1. az igazgatóság és a felag,,előbizottság tagjainak, az ügłvezető, a ldnyvvizsgáló
megválasztósa, visszahívósa, megbízása, megbízásánakvisszavonása és díjazása;

2. a tórsasóg vezérigazgatójának, ĺignezető igazgatójának megbízása, megbízásának
visszavonósa és díjazásának mególlapítósa, a vezérigazgató, ügľezető igazgató
személyét érintő egłéb kérdésekben (Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi
onkormányzat Képviselő-testiiletének 66/2012. (nI.]3.) számú onkormányzati
rendelete Budapest Józsefvárosi onkormányzat vagłonáról .źs a ýagyon feletti
tulaj donos i j ogok głakorlás áról).

18,6. A polgármester az onlarmányzat tt)rvényes képviseletének ellátására vonatkozó
joglúľében korlátozás néllail adhat megbízást és meghatalmazást a nevében történő
jognytlatkozat megtételére. (Budapest Fővóros VIII. keriilet Józsefiárosi onkormányzat
Képviselő-testüIetének 66/2012' (XII.]3.) számú onkormónyzati rendelete Budapest
Józsefiárosi onlarmányzat vaglonóról és a vaglon feletti tulajdonosi jogok głakorlósáról).,,

4.s Az R. ,,Az oNronvÁNYZAT oNrÉNľ VÁLLALT FELADATAI'' címiĺ 8.

mellékletének 8. pontjában a ,,8,2, Bárlra Józsefvárosi Színhóz és KulturáIis Nonprofit Ęft.
telj e s tev éke nys é géne k támo gatós a,, szcivegrés z hatáiy át veszti.
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5.s Az R. 10. melléklete helyébe aza|ábbiaklépnek:

,,10. me l lé k le t a 2 5/2 0 l 3. (V. 2 7. ) ij n ko r mdnv zatí re n de let h ez

1. Az ÖľxonľrÁlw z 
^T ^LT 

AL FEIYNTARo TT INTEZMENYEK

2. 
^Z 

ÖľxomĺÁľwz^T 
^LTAL 

ALAPÍToTT GAZDÁr.rono szERvEzETEK

A B
Név Cím

I GYEREK-VIRAG Napközi otthonos ovoda 1082 Bp. Baross u. 11l/b

2. KINCSKERESO Napközi otthonos ovoda 1089 Bp. Bláthv o. u.35.
a)- Vráľunk Rád Napközi otthonos ovoda 1086 Bp. Csobánc u. 5.

4. Napsusáľ Napkĺjzi otthonos ovoda 1086 Bp. Dankó u. 31.

5. Koszoru Napközi otthonos ovoda 1086 Bp. Koszorú u.14-16.
6. Hétszinv ir źts Napközi otthonos ovoda 1081 Bp. Kun u. 3.

7. TA-TI-KA Napk<izi Otthonos Ovoda 1088 Bp. Rákóczi út 15.

8. Mesepalota Napközi otthonos ovoda 1085 Bp. Somosvi B.u. 9-15.

9. Pitypans Napközi otthonos ovoda l087 Bp. Szrázados út 14.

10. Szivźrvány Napközi otthonos ovoda 1083 Bp. Szisony u. 18.

I t. Szźlzszorszäl Napközi otthonos ovoda 1086 Bp. Szuzu.f.
12. Napraforsó Napközi otthonos ovoda 1084 Bp. Tolnai L.u.7-9.
13. Katica Bölcsőde és Napközi otthonos ovoda 1089 Bp. Vaida P. u. 37.

14. Józsefu árosi Íntézménvmĺĺködtető Központ 1082 Bp. Baross u. 84.

15. Józsefvĺźrosi Szociólis Szolgźltató és
Gyermekjóléti Kozpont 108I Bp. Népszínhaz u. 22.

16. Józsefuárosi Esvesített Bölcsődék 1083 Bp. Szisetvaľi u. l
17. Józsefu árosi Eeészsésüsvi Szolsálat 1084 Bp. Auróra u.2f-28.
18. Józ s efv óros i P arkolós-iiz emelteté s i Sz olsáI at 1084 Bp. Német u. 17.19

19. Józsefvórosi Közterület-felüglelet és
Vór o süzeme lteté s i Szol gĺźIat 1084 Mĺźnĺźs tér 15.

Név
I Kisfalu Józsefu áros i Y aw ongazdálkodó Kft .

2. REVB Zrt.
a
J. Józsefuárosi Gvermekek Üdtiltetésé ért Közlĺlasznú Nonprofit Kft.
4. ,]oHir Józsefvarosi Média. Rendenénv és Galéria Kĺjzpont Ktjzhaszrui Nonproĺžt Kft.
5. RFV Józsefuiáľos Kft.
6. Józsefuáľosi Esészsésközpont Kft .

7. Corvin Medical Kft.
8. Mikszáth 4 Esészséeügyi Szoleáltató és Ingatlanhasznosító Kft.
9. Corvin Sétánv Hasznosító és Uzemeltető Kft.
10. Pollack téri Közteriiletfeliesztő- és Hasznosító Kft.
ll Józsefuárosi Közösséei Házak Nonprofit Kft.
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|'2. I Józsefváros KÓzbiztonsdgáért és Köztisztasógóért SzolgáItató Egłszemélyes
Közhasznú Kft .'v.a,,

,,

6. $ Ez a ľendelet 20|4.január l-jén lép hatá|yba és a hatályba lépését követő napon hatáLyát
veszti.

Budapest 2013. december

Rimĺán Edina
jegyzo

Dr. Kocsis Máté

polgĺíľmester
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INDoKoLÁs

Altalános indokolás

A rendelet-tervezet cé|ja az sZMsZ jogtechnikai aktua|ízá|ása a 2013. május óta eltelt
időszakra és' a 20ĺ4. évi indokolt változásokľa ťrgyelemmel. A felmerült kéľdések kisebb
koľrekciókat, illetve a megfelelő műkĺidés érdekében szükséges vá|toztatásokat,

akfializáIétsoktaľtalmaznak.

Részletes indokolás

1.$-hoz

A rendeleti szMsz-ben szfüséges módosítani a testĺileti ülések időpontját. Az tú szabáIy
a|apjarlhavonta egyszer) a hónap első szeľđáján iilésezne a Képviselő-testület.

2.$-hoz

Ezęnszakaszatanácskozási joggaIjelenlévő személyek hozzásző|źtsi jogának pontosítása. Ez
a|apján a tanácskozźsi joggal meghívott személyek _ pI. iĺtézményvezetők, cégvezetők -
érdemi, szakmai észrevétellel élhetnek bármely napirendi pontnál.

3.$-hoz

A rendeletmódosítas kitéme a polgármesteri hataskörök más rendeletek źL|ta| taÍtalmazotĹ
szabiílyainak felsoľolásaľa, mivel ez az SZMSZ kote|ező része. A május óta eltelt időszakľa
tekintettel ismételten źtvizsgźt|ásta kerültek a hatályos rendeletek és az aktualizálás
eľedménye kerĹilne elfogadásra. A módosítas nem á||apít meg új polgáľmesteri hatásköľt,
hanem a jelenleg hatályos hatáskĺjrĺjket soľolja fel.

4.$-hoz

A Bĺĺľka Kft. megvá|toző szerepéľe tekintettel indokolt véitoztatás.

5.$-hoz

A 20|3. évi szervezeti és néwáltozások technikai áÍvezetése.

6.$-hoz
Szokásos jogtechnikai záľő renđelkezés.
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az előterjesztés 2' sz. melléklete

Budapest Főváľos VIII. keľĺĺlet Józsefváľosi
Onkormányzat

25120|3. (v.27.) önkoľmányzati ľendelete
a Képvise|ő.testĺilet és Szeľvei Szeľvezeti és

Mĺĺ ktid ésĺ Szabá|v zatár ő|

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefuárosi
Onkoľmányzat Képviselő-testiilete az A|aptiirvény 32.
cikk (l) bekezdés d) pontjában' valamint a

Magyarország helyi önkormányzatairól sző|ő 20|I.
évi CLXXXIX. törvény 53. $ (1) bekezdésében kapott
felhatalmazás a|apjátn az alábbi Szervez'eti és

Működési Szabá|yzatot alkotja meg:

12.S
(2) A Képviselő-testiilet - augusztus hónap kivételével
_ minden hónap első és harmadik szerdź!źn tart rendes

ülést.

17.S
(3) Tanácskozási jog illeti meg az ülés meghatfuozotí
napirendi pontjaihoz kapcsolódóan:

a) a Polgármesteri Hivatal belső szervezeti
egységeinek vezetőit;
b) az Önkoľm ényzatkönywizsg źt|ôjźú;

c) az öĺlkotmányzati gazdasági tĺársaságok és

intezmények vezetőit;
d) az ügyben tanácsadói feladatokat e||źtőkat;

e) akiknek e jogot a Képviselő-testtilet esetenként

megadja.

Budapest Főváľos VIII. kerÍilet Józsefuárosi
Onkoľmányzat

... 12013. (xu...) iinkormányzati ľende|ete
a Képviselő.testület és Szerveĺ Szeľvezetĺ és

MĺÍköd ési Szab á.ly zatáľól szóló 25 I20t3. (v .27 .)

önkoľmányzati ľendeletének módosításáľó|

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefuárosi
onkoľmányzat Képviselő-testiilete az Alaptörvény 3f .

cikk (1) bekezdés d) pontjában' valamint a

Magyaľország helyi önkormányzataftó| sző|ó f01|, évi
cLXxxIx. t<iľvény 53. $ (1) bekezdésében kapott

felhata|mazÍls alapján az a|étbbi rendeletet alkotja meg:

1.$ A Képviselő-testiilet és Szeľvei Szervezeti és

Működési SzabáůyzatźróI sző|ő 25/2013. (v.f7.)
önkoľmányzati rendelet (a továbbiakban: R.) If.s Q)
bekezdése helyébe aza|źtbbi rendelkezés lép:

,,(2) A Képviselő-testďjlet - ąugusztus hónap kivételével
_ minden hónap első szerdójón tąľt rendes ülést.,,.

2.$ Az R. 17.$ (3) bekezdése helyébe az alźtbbi szöveg

lép:

,,(3) Amennyiben az ijlés adott napirendi pontja
tekintetében érdemi' sząlvnai észrevétellel kívón élni,

akkoľ tanócskozási jog illeti meg:

a) a Polgdrmesteri Hivatal belső szervezeti eglségének
vezetőjét;

b) az onkormónyzat könyw izs gdlój ót ;

c) az onkormányzati gazdasógi tdrsaság vag
intézmény vezetőjét;

d) az ügyben tanócsadóifeladątolrot ellótó személyt;

e) akinek e jogot a Képviselő-testüIet esetenlaźnt

megadja.,,

3.$ Az R. ,,A KÉPVISELO-TESTÜLETNEK A
PoLGÁRMESTERRE ÁľnulĺÁzoľľ
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5. melléklet a 25/2013. (V27.| önkormdnvzati
rendelethez

A rrpvrsrr,Ő-ľnsľtrĺ,ETlvEK A
PoLGÁRMEsTERRE
HATÁsKoRxI

1. A helyi támogatásokkal kapcsolatos
hatásköľe:

1 . 1 .A helyi tźtmogatás visszaťlzetésének feltételeit
a család vá|toző jövedelmi he|yzetét

figyelembe véve a polgármester legfeljebb 3

évenként megái|apítja (8/1994.(II.l.)

onkormányzati rende|et a helyi támogat'ĺás

visszafi zetésének rendj éről)

f. Áz iinkoľmányzati jelképekkel kapcsolatos
hatáskiiľe:

2.|.Az önkormányzati jelkép hasznáiatára
vonatkozó engedélytől eltérő hasznźúat esętén

a polgáľmester az engedélý visszavonhatja
(13/1996.(III.8.) onkoľmányzati rendelet

Józsefuáros önkormányzati jelképeinek

(címer, zász|ő lobogó) a|apításźrő|, és a
j elképek használati rendj éről)

A rÉpwsrĺő-rpsrtjĺETNEK
ÁľnurĺÁzoľľPaLGÁRME s TE RRE ÁTRaH,,Ło TT HATÁÍ K,

1. A helyi támogatásokkal kapcsolatos hatásktiľe:
l.l. A polgármesteÍ a helyi támogatás

visszaťlzetésének feltételeit évenként legfeljebb 3

alkalommal a család vá'|toző jövedelmi he|yzetét

ťrgyelembe véve megállapítja (Budapest Főváros VIII.
kerület Józsefuáľosi onkormányzat 8/1994.(II.1.)

szźtmű önkormányzati rendelete a helyi tĺámogatás

v isszaťlzetésének rendj érő l)

HATASKOREI'' címiĺ 5. melléklete helyébe

alábbiak lépnek:

,,5. melléklet a 2s/20I3. (V27.)
rendelethez

2" Az önkoľmányzatĺ jelképekkel kapcsolatos
hatásköľe:
2.I. A polgáľmester az önkormányzati jelkép
hasznźiatáľa vonatkozó engedélýől eltérő használat

esetén a mźt megadott engedélý visszavonhatja
(Budapest Főváros VIII. keľiilet Józsefuáľosi
onkoľmány zat 13 l 1996. (III.8.) számű önkoľmányzati
rendelete a Jőzsefvźros önkoľmányzati jelképeinek

(címer, ztsz|ő, lobogó) alapitásźrő|, és a jelképek

hasznźiati rendjéről)

2.2. A polgáľmester őrzi a címer eredeti rajzo|atát

źtbrź-z'o|ó színes etalont. (Budapest Főváros VIII.
kerület Józsefuárosi onkormányzat 13/1996. (III.8.)

szämű ö'nkormányzati rendelete a Józsefuáros

önkoľmányzati je|képeinek (címer, zász|ó, lobogó)
a|apításźről, és a jelképek használati ľendjéľől)

3. A szociá|is ellátásokkal kapcsolatos | 3. A szociális e|látásokkal kapcsolatos hatásköre:
hatásköľe:

3.1.AKépviselő-testületaszociálisigazgatásrő|és |:.l. A polgáľmester dönt első fokon a pénzbeli és
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szociális ellátásokról szól'ő 1993. évi III.
törvényben és az egyéb jogszabályokban a
telepiilési önkormányzatok részére
meghatározott szociális tárgytl feladat- és

hatásk<jrök gyakorlását a polgármester,
valamint a Humánszo|gźńtatási Bizottság
hatáskörébe utalja (37/2004. (vII.15.)
onkormányzati rendelet a pénzbeli és

természetben nyújtott szociális ellátások,
valamint a személyes gondoskodást nyujtó
szociális ellátások helyi szabályaiľól).

3.2.A pénzbeli és teľmészetben nýjtott szociális
ellátrások köztil az első fokú döntés a
polgáľmester hatáskörébe tartozik az źtpo|átsi

d1j, az átmeneti segély, a temetési segély, a
lakbértámogatás, valamint a köztemetés

tekintetében (37/2004. (vrr.1s.)
Önkormányzati rendelet a pénzbeli és

természetben nýjtott szociális ellátĺások,

valamint a személyes gondoskodást nyujtó
szociális ellátások helyi szabályaiľól).

Az onkormányzat tulajdonában álló nem
|alĺĺĺs céljáľa szolgáló helyiségek
elidegenítésével kapcsolatos hatásktiľe:
Ha az onkoľmányzat által kötött megbizási
szerződés másként nem rendelkezik, akkoľ a
je|zá|ogsog, valamint az elidegenítési és

terhelési tilalom törléséhez az
onkoľmányzattal szembeni tartozás
kiegyenlítése esetén a polgármester vagy
megllata|mazottja jrárulhat hozzá (|5/2005.
(IV.20.) onkoľmányzati ľendelet az
onkoľmányzat tulajdonáhan ál||ő nem lakás
cé|jára szolgáló helyiségek elidegenítésének
feltételeiről).

4.2.A helyiséghez (épülethez) tartoző telek az
építési jogszabźiyi rendelkezésekben
meg}latttrozott telekméľetet meghaladja és a
teljes ingatlan az onkormányzat tu|ajdona, az
épĺilet vagy a benne lévő helyiség eladásra

való kijelölése utiĺn a polgáľmesteľnek
kezdeményeznie kell a telekalakíüási eljárás

megindítását, figyelemmel a helyi építési
szabźůyzat és szabályozási terv előíľásaira.
U éľvénves. hatn cé|iára az in

teľmészetben nýjtott szociális ellátások közé tartoző
ápolási díj' átmeneti segély, temetési segély,

lakbéľtĺámogatás, valamint köztemetés tekintetében
(Budapest Főváros VIII. kerület Józsefuáľosi
onkormányzat 37/2oo4. (Vil.15.) szźlmtl

önkormányzati ľendelete a pénzbe|i és természetben

nyujtott szociális ellátásot valamint a személyes
gondoskodást nyujtó szociális ellátások helyi
szabźiyairő|).

4. Az onkormányzat tulajdonában álló nem lakás
céljáľa szolgáló helyiségek elidegenítésével
kapcsolatos hatáskłiľe:
4,|. Amennyiben az onkormányzat źLltal- kötött

megbízási szerződés másként nem rendelkezik a
polgármester, illefue meghata|mazottja az

onkormányzattal szembeni tartozás kiegyenlítése
esetén hozzź$źru|hat a je|zźůogog, valamint az

elidegenítési és terhelési tilalom töľléséhez. (Budapest

Főváros VIII. kerület Józsefuárosi onkoľmányzat
32/2013. (vll'ls.) számű önkoľmányzati rendelete az

onkoľmányzat tulajdonźban źitő nem lakás cé|jáĺa
szo|gáiő helyiségek elidegenítésének feltételeiľől).
4.2. A polgármester bírálja el a vételi szándék

bejelentője źůta| előterjesztett igazolási kérelmet
(Budapest Főváros VIII. kerület Józsefuiárosi

onkoľmányzat 32l2o13. (W.15.) szźmtl
önkoľmányzati rendelete az onkormányzat
tulajdonában álló nem lakás céljźra szolgáló
helyiségek elidegenítésének feltételeiről).
4.3 . A polgármester az ajźn|ati kötöttség hatĺáridejét _

30 napot nem meghaladóan _meghosszabbithatja.

(Budapest Főváros VIII. kerület Józsefuárosi
Önkormányzat 32/20|3. (VII.15.) szálmtl

4.

4.t.
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i génybevételľe van sztikség (| 5 /200 5 . (tV.20.)

onkoľmányzati rendelet az Önkormányzat
fulajdonában álló nem lakás céljrára szolgáló
helyiségek elidegenítésének feltételeiről).

4.3.I]a a vételi szándék bejelentóje valamely
határidőt elmulaszt, a polgári perrendtaľĺásľól

sző|ő 1952. évi III. törvény szabźiyai szeľint
előterjesahető igazolási kérelemmel élhet'

amelyet a polgáľmester bíľál e| (|5ĺ2005.
(IV.20.) onkoľmányzati rendelet az
onkormányzat tulajdonźhan á|lő nem lakás

cé|jźra szo|gźůő helyiségek elidegenítésének

feltételeiľől).

5. Az Önkoľmányzat tulajdonában álló nem
lakás céljáľa szolgáló helyiségek
béľbeadásáva| kapcsolatos hatáskiiľe:

5.1.A helyiség rendeltetésszeľíĺ haszná|atra

alkalmassá tételére, źta|akítására"

koľszeriĺsítésére vonatkozó munkálatok
megkezdése előtt a hatóságok és a társashiĺz

engedélyét be kell szerezni, melyhez bérbeadó

nevében a tulajdonosi hozzźýáľu|ást a
polgármester adja ki (17/2005. (IV.20.)

onkoľmányzati ľendelet az onkoľmányzat
tulajdonában álló nem lakás céljáľa szolgáló
helyiségek bérbeadásának feltételeiľól).

5.2.Azokban a kérdésekben, amelyekben a döntés

a Képviselő-testĺiletre, a Y trosgazdálkodási és

Pénzügyi Bizottsáryr a tartozik, a j o g:l itźlban az
onkoľmányzat képvise|etének e||źúź.sáről a

polgáľmester gondoskodik (I7 lf005. (tV.20.)

onkormányzati rendelet az Önkormányzat
tulajdonában á|ló nem lakás céljrára szo|.gźió

he|yiségek bérbeadásának feltételeiről).

6. A gyeľmekvédelmi támogatásokkal | 6. A

önkoľmánvzati ľendelete az onkoľmányzat
tulajdonában á||ő nem lakás cé|jára szo|gźió
helyiségek elidegenítésének feltételeiľől).

5. Az onkormányzat tulajdonában álló nem lakás
céljáľa szolgáló helyiségek béľbeadásával
kapcsolatos hatáskiiľe:

5.1. A helyiség rendeltetésszenĺ haszná|atĺa

alkalmassá téte|ére, áta|akitásźra, korszeríisítésére
vonatkozó munkálatok megkezdése előtt a béľbeadó

nevében a polgármester adja ki a tulajdonosi

hozzéĄárullźtst a hatósági és a tźrsashźai engedélyek

beszerzéséte vonatkozóan. (Budapest Főváros VIII.

kerület Józsefu árosi Önkoľmányz at 3 5 /20 |3 . (VI.20.)

szźtmű önkormányzati ľendelete az onkorményzat
tulajdonában źL||ő nem lakás céljźra szolgáló

helyiségek bérbeadásának feltételeirőI).

5.f. A polgármester fe|hata|mazza a bérbeadói

szervezetet a bérleti szeruődés a|źúrásfua. (Budapest

Főváros VIII. kerület Józsefuárosi onkormányzat

35/2013. (VI.20.) szátmű önkormányzati rendelete az

onkoľmányzat tu|ajdonźban áů1rő nem lakás cé|jfua

szolgáló helyiségek béľbeadásának feltételeiről).

5.3. A polgáľmester gondoskodik az onkormányzat
képviseletének e||źLtásárő| az olyan jogvitfüban,

amelyekben a döntés a Képviselő-testületre, a

hatáskörľel rendelkező bizottságra tartozik. (Budapest

Főváros VIII. keriilet Józsefuárosi onkormányzat

35120|3. (VI.20.) számű önkoľmĺányzati ľendelete az

onkoľmányzat tulajdonźban áilrő nem lakás cé|jźra

szolgáló helyiségek bérbeadásának fe|tételeiľől).

i támogatásokkal kapcsolatos
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kapcsolatos hatĺísköľe:
6.1.A ľendkívtili gyeľmekvédelmi támogatásról,

valamint a természetbeni tĺámogatási

formákľól az első fokú döntés jogát a
Képviselő-testtilet a polgármester hatáskörébe
ata|ja (4/2006. (I.25.) onkormányzati rendelet
a gyermekvédelmi támogatásokról, valamint
az egyéb gyermekjóléti ellátási formákról).

6.2. A mélüányossági trámogatásról a polgármester
dönt, a Hum án szo l g źůtatási B i zoff ság j av as|ata
a|apjźn (4/2006. (I.25.) onkormányzati
rendelet a gyeľmekvédelmi ĹámogaŁásokról,

valamint az egyéb gyermekjóléti ellátási
formákľól).

7. A Jĺízsefváľosban adományozható
kitüntetésekkel kapcso|atos hatásktiľe:

7.l.A Képviselő-testii|et által alapított kittintető

díj adományozásźt a polgármesteľ
kezdeményezheti (I|/2006. (III.l0.)
onkormrányzati rendelet a Józsefuáľosban
adományozható kittintetésekről).

7.2.,,A Józsefuáros Rendjééľt'' dfi odaítéléséről a
polgármester dönt (11/2006. (III.10.)

onkormányzati rendelet a Józsefuárosban

adományozható kittintetésekről).

7 .3. Az oktatási, egészségtiryi, szociális, bölcsődei
munka, valamint közigazgatźtsi szakter[ileten a
Polgáľmesteri Dicséret díj odaítéléséről a
polgáľmester dönt (1112006. (III.10.)

onkoľmányzati rendelet a Jőzsefvátrosban

adományozható kitiintetésekľől).

hatáskłiľe:

6.1. A polgármester dĺjnt első fokon a rendkívüli
gyermekvédelmi támogatásľól, valamint a

természetbeni támogatási foľmákról a Képviselő-
testiilet fę|hata|mazása a|apján. (Budapest Főváros
VIII. kerület Józsefuárosi onkormányzat 412006.

(I.25.) szźtmű ö'nkoľmányzati ľendelete a
gyeľmekvédelmi támogatĺĺsokról, valamint az egyéb

gyeľmekjóléti el|átási foľmákról).
6.2. A polgármester dönt a méltányossági

támogatásról (Budapest Főváros VIil. kerület
Józsefuárosi onkormányzat 412006. (I.f5.) számil
önkormányzati rendelete a gyeÍTnekvédelmi

!ámogatásokról, valamint az egyéb gyermekjóléti

ellátĺási foľmákról).

7. Á. Józsefváľosban adománvozható
kitüntetésekkel kapcsolatos hatáskłiľe:

7.1. A polgármester kezdeményezheti a Képviselő-
testĺilet źita| a|apított kitiintető díj adományozását.
(Budapest Főváros VIII. keriilet Józsefuárosi
oĺkormányzat |I/2006. (III.I0.) számtl
önkormányzati rendelete a

adomźny ozható kitiintetésekrő l ).

Józsefuárosban

7.2. ,,A polgármester dönt ,,a Józsefuáros Rendjéért''

díj odaíté|éséről (Budapest Főváros VIII. kerület

Józsefuárosi onkormányzat II/2006. (Iu.10.) szźtmtl

önkoľmányzati rendelete a Józsefuáľosban

adományozható kitiintetésekről).
7.3. A polgáľmester dönt ))az Év Józsefuáros

Rendvédelmi Munkatársď' cím odaítéléséről'
(Budapest Főváľos VIII. kerület Józsefuaľosi
Önkoľmányzat 11/2006. (m.lO.) számtl

önkoľmányzati rendelete a Józsefuarosban

adományozható kitĺintetésekről).
7.4. A polgáľmester áttadja a vonatkozó
ö'nkormányzati rendeletben megJlatározott

kitĺintetéseket és díjakat. (Budapest Fővĺĺros VIII.
keľület Józsefvárosi onkoľmány zat I I /2006. (III. 1 0.)

számű önkormányzati rendelete a Józsefuárosban

adományozható kitiintetésekről).
7.5. A polgáľmester dönt az oktatási, egészségügyi,

szociális, bolcsődei munka, valamint közigazgatási
szakteľiileten kiváló munkáéľt, magánszemély
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8. Á. ,,Józsefváľos'' név felvételével és

használatával kapcsolatos hatásköľe:
8.1.Gazdasági, tiĺrsadalmi, tudományos

szervezetek, intézmények, jogi személyek és
jogi személyiség né|kĺili gazdastąi társaságok
tészére e|nevezéstikhöz, tevékenységük

ryakorlásához, általuk előállított termékek,

kiadványok elnevezéséhez vagy miÍködésiik
fo|ytatástthoz a Józsefuáľos rendeletben

meghatźlrozott megjelö|ései, va|amint a név
hasznźiata a polgármester engedélyéhez kötött
(43/2oo7. (V[.16.) onkormányzati rendelet a

,,Józsefuáros'' név felvételéről és

használatĺáról).

8.2.A közigazgatási megielölés vagy név
engedélyezett hasznźůatźnak ellenőrzéséről a
polgáľmesteľ gondoskodik (43 /2007. (vII. 1 6.)

onkormányzati ľendelet a,,Jőzsefvélľos'' név
felvételéről és használaĹĺról).

9. A táľsasházak osztat|an ktizös tu|ajdonában
|évő épiĺletľészek ľész|eges., teljes
felújításához és gáz alap- és felszállóvezeték
felújításához nyújtandó iinkoľmányzati
támogatásokkal kapcsolatos hatásköľe:

9.1.A Tĺáľsasházi Páůyázatokat Elbíráló
Munkacsopoľt javaslata a|apjźtn a
polgármesteľ dönt a benýjtott páůyźzatok

e|bírźůásárő|, a tźtmogatźtsok összegéľől és a
megállapodásban rögzítendő feltételekľől
(7/2008. g.27) onkoľmányzati rendelet a
tźłrsashź,zak osztatlan közös tulajdonában lévő
épületrészek ľészleges-, teljes felújításához és

gáz a|ap- és fe|szźilővezeték felújítĺásához

itandó önkormán ).

részére ,,a Polgármesteľi Dicséret dij'' odaítéléséről
(Budapest Főváros VIII. kerület Józsefuáľosi
onkormányzat 1112006. (III.10.) számtl
önkormányzati rendelete a Józsefuárosban

adományozható kitiintetésekľől).

8. A ,,Józsefuáľoso'név felvételével és használatáva|
kapcsolatos hatáskiiľe:

8.1. A polgármesteľ engedélyezi a gazdasági,

társadalmi' tudományos szervezetek' intézmények,
jogi személyek és jogi személyiség nélkü|i gazdasźęi

táľsaságok részére elnevezésükhöz, tevékenységük
gyakor|źsźthoz, általuk előállított teľmékek,

kiadványok e|nevezéséhez vagy működésük
folytatásához a ,,Józsefuáros'', vonatkozó
önkormányzati rendeletben meghatźrozott
megjelö|ését, valamint a név hasznáiatźú (Budapest

Főváros VIII. kerület Józsefuáľosi onkormányzat
43/2007. (V[.16.) szźlmű önkormányzati rendelete a

,,Józsefuáros'' név felvételéről és használataról).

8.f. A polgáľmester gondoskodik a kozigazgatási
megjelölés vagy név engedélyezett. hasznźůatának

el|enőrzéséről (Budapest Főváros VIII. kerület
Józsefuáľosi onkormány zat 43 12007. (vtl. 1 6.) szźlmil

önkormányzati rendelete a ,,Józsefuáros'' név
felvételéľől és használatĺíról).

9. A táľsasházak osztat|an kiiziis tulajdonában lévő
épĺiletrészek ľészleges-' te|jes felújításához és gáz
alap- és Íe|szái|óvezeték felújításához nyújtandó
iinkoľmányzati támogatásokkal kapcsolatos
hatásköľe:

9.l. A polgáľmester dönt a Társasháai Pźlyźu;atokat

E|bŕnáló Munkacsopoľt javaslata a|apján a

támogatások összegéről (Budapest Főváros VIII.
kerület Józsefuárosi onkormányzat Képviselő-
testületének 3 4 /20 |3 . (vI.25.) szźmű önkoľmányzati
rendelete az onkormány zat bevéte|einek lakáscélokľa
és az ezek'hez kapcsolódó infrastľukturális
beruházásokľavonatkozőfelhasználásszabźůyairő|).
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10. A Józsefuáľosi onkoľmánvzat
tulajdonában lévő ktizteľĺiletek
használatáľól és használatának ľendjével
kapcsolatos hatásköľe:

10.l. A polgármester első fokon dönt a
köztertilet-h aszná|ati kére I mekről :

l0.1.1. amennyiben a Bizottság |6 ĺaptźtri napon

át nem ülésezik, vary összehívott ĺilése
nem volt hatáľozatképes;

t0.I.2. amennyiben a kére|mezett hasmá|at

időtaľtama M egy hetet (7 napot) nem

haladja meg és a kérelmező nem kér
díjcsökkentést vagy diielengedést, vagy
díjfizetés alóli mentességben részesül;

10.1.3. önkormányzati választásokat követő 30

napĺári napig;

10.1.4. a Filmtv.-ben szabźiyozott filmalkotás
forgaĺása céljából töľténő igénybevétel
esetén (18/2013. (Iv.24.) önkormányzati
rendelet a Józsefuárosi onkormányzat
tulajdonában lévő közteriiletek
hasznźiatźről és használatának rendj éról).

l0.2. Az a józsefuárosi székhelyíĺ egyéni
vźi|alkoző vagy gazdźikođó szervezet,
melynek vezető tisztségviselője józsefurĺľosi

állandó lakóhellyeĺ rendelkezik, a5!
parkolóhely nagyságú közterület-hasznźůat

igényig a polgármestęr kiilön döntése a|apján
a I8/20I3. (Iv.24.) önkormányzati rendelet

szerinti közteriilet-hasznźůati díj ťlzetéséte

köteles (I8l20l3. (I\ĺ.24.) önkormányzati
rendelet a Józsefuárosi Önkoľmányzat
tulajdonában lévő köĺerületek hasznáůatárő|

és használatának rendj éről).

10.3.Apolgáľmesteraközterületek
filmforgatási célú hasznźůatźnak díjźLt

csökkentheti vagy elengedheti, amennyiben az
igénybeveendő terĹilet a20 mf-t nem haladja
meg' vagy időtartama a kéľelmezett időponttól
számitott 30 naptríri napon belül
összességében nem ha|adja meg a 2 naptán
napot (I8/20I3. (I\ĺ.24.) önkormányzati

10. A Józsefváľosi Onkoľmányzat tulajdonában
lévő ktizteľĺĺletek hasznáł|atáról és hasznáiatának
ľendj ével kapcsolatos hatásköľe:

10.1. A polgáľmesteľ dönt első fokon a közterület-

haszná'|ati kére lmekľő l :

1. amennyiben a hatáskö'ľľel rendelkező

bizottsźry 16 naptári napon át nem ü|ésezik,

vagy összehívott tilése nem volt
hatĺározatképes;

2. amennyiben a kére|mezett hasznźúat

időtartama az egy hetet (7 napot) nem haladja

meg és a kérelmező nem kér dijcsökkentést
vagy díjelengedést, vagy díjfizetés alóli
mentességben részestil;

3. onkormányzati választásokat követő 30

naptźri napig;

4. a Filmtv.-ben szabá|yozott filmalkotás
forgatása célj ából töľténő igénybevétel esetén,

5. valamint a vonatkozó önkormányzati
rendeletben megllatározott egy éb esetben.

(Buđapest Főváros VIII. kertilet Józsefuárosi
onkormányzat Képviselő-testiiletének |8l20I3.
(Iv.24.) szźtmű ö,nkoľmányzati rendelete a

Józsefuárosi onkormányzat tulajdonában lévő
köztertiletek hasznźiatźről. és hasznźůatának rendj éről).

I0.f. A polgármester a közterületek filmforgatási célú
hasznáiatźtnak diját cs ökkenthet i v agy

elengedheti, amennyiben az igénybeveendő terület a

20 mZ-t nem haladja meg, vagy
időtaĺtama a kérelmezett időponttóI szźtmitott 30

naptĺári napon belül összességében nem

haladja meg a 2 naptári napot (Budapest Főváros VIII.
kerület Józsefuárosi Önkoľmźnyzat Képviselő-
testiiletének I8/f013. G\r.24.) számű önkormányzati
rendelete a Józsefu árosi onkormrán y zat tuLajdonában

lévő közterĺ'iletek haszná|atźró| és hasznźiatźtnak

rendjéről).

10.3. A polgáľmester az építési, szerelési tevékenység

v é gzésér e kért köĺerü|et-hasznáůati
hozzźýźtulásban meghatĺározott díj 30oÁ.źLt a haszná,|ő
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rendelet a Józsefuárosi onkoľmánvzat
tulajdonában lévő közterületek hasznźiatárő|
és használatának rendjéről).

10.4. A polgármester az építési, szerelési

tevékenység végzésére kért kö'zteriilet-

hasmálati hozzáýtru|źtsban meghat ár ozott dij
30%-áú a hasznźió kérelmére utólag

visszatéríti, amennyiben a hasznźiő a
hozzÁjáru|źsbarĺ meg}tatározott idő e|teltét

követő 5 munkanapon belül a kozteru|etet az

átvételekor fennálló eredeti állapoüában

bocsátja az onkormányzat rendelkezésére
(18ĺ2013. (I\ĺ.24.) önkormányzati ľendelet a
Józsefuárosi Önkormányzat tulajdonában lévő
kóztertiletek haszná|atźről és haszná|atźtnak

rendjéről).

11. Az ipaľosított technológiával épütt

lakóépületek széndioxid.kibocsátás-
csiikkentést és eneľgia-megtakaľítást
eľedményező koľszeľűsítésének'
felújításának támogatáłsńra kiíľt,,zö|d
Beruházási Rendszeľ Klímabaľát Otthon
Panel Alpľogľam'' támogatásával
kapcsolatos hatáskłiľe:

l 1.l. Az iparosított technológiával épült

lakóépületek széndioxid-kibocsátás-
csökkentést és energia-megtakarítĺĺst

eredményező korszeríĺsítésének, felújításának

tátmogatására kiirt,,Zöld Beľuházási Rendszer

Klímabarát otthon Panel Alprogram''
témogatźsźrő| a polgármester támogatási

kérelmére utólag visszatéľíti,
amennyiben a hasznźńő a hozzź$álru|ásban

meghatározott idő elteltét követő 5 munkanapon

belül a közterületet az źúvéte|ekor fennálló eredeti

ál lapoüában bocsátj a az onkormány zat

rendelkezésére (Budapest Főváros VIII. kerĺilet

Józsefuárosi onkoľmányzat Képviselő-testületének
L8l2013. (Iv.24.) szátmű önkormányzati ľendelete a

Józsefuárosi onkoľmányzat tulajdonában lévő

közterületek hasznźńatźról és használatĺának rendjéről).

10.4. A Képviselő.testiilet döntése a|apjźtn bevont

harmadik személy részére a közteriilet-használati

engedélyre vonatkozó hozzź$źtru|źs megadásáról a

polgáľmester dönt. (Budapest Főváros VIII. kerület

Józsefuárosi onkormányzat Képviselő-testiiletének

18l20I3. (Iv.24.) szźtmű önkormányzati rendelete a

Józsefuárosi onkormányzat tulajdonában lévő

közterületek hasznźiatáről és használatanak rendjéról).

10.5. A polgármester állapítja meg a jogellenes

kĺjzterü|et-haszntiatot, továbbá dönt az attól való

eltiltástól és a jogellenes használat miatt a rendelet

szerint fizetendő díj összegéről (Budapest Főváros

VIII. kerület Józsefuárosi onkoľmányzat Képviselő-
testüĺetének I8/f0L3. (Ív.24.) számú önkoľmányzati

ľendelete a Jőzsefvźrosi onkoľm ányzat tulajdonában

lévő kozterületek használatáról és hasznáiatźtnak

ľendjéľől).

11. Az ipaľosított technológiáva| épüIt |akóépületek

széndioxid-kibocsátás-cstikkentést és

eneľgia.megtakaľítást eľedményező

koľszeľíísítésének, felújításának támogatálsáľa kiírt
,,zöIid Beľuházási Rendszer Klímabaľát Otthon
Panel Alpľogram' t,ámogatásával kapcsolatos
hatásktiľe:

II.|, Az ipaľosított technológiával épült lakóéptiletek

széndioxid-kibocsátás-csökkentést és energia.

megtakarítást eredményező korszenísítésének,

felrijításának tźtmogatźsźtra kLírt,,Zö|d Beruhź.z;źsi

Rendszeľ Klímabaľát otthon Panel Alprogram''
tźmogatástről a polgármester támogatási szeruódést

köt, melyben rögzíti atámogatźs módját, szakaszait, a

mewalósítás haĺárideiét" a I való
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szerződést köt, me|yben rögziti a támogatás
módj át, szakaszait, a me gvaló s ítás határidej ét,

a támogatálssal való elszámolás szabźůyait, a
felhasználás ellenőľzését, valamint a
szerzőđés-szegés jogkövetkezményeit' egyben
kitölti, alźúrja és továbbítja a páiyźuőnak az
ĺinkormányzat áL|ta| kötelezően csatolandó
dokumentumokat az értesítes megküldésével
együtt. (3312009. (Ix.18.) Önkormányzati
rendelet az iparosított technológiáva| épült
lakóépületek széndioxid-kibocsátás-
csökkentést és energia.megtakarítást
eredményező korszerűsítésének' felújításának
tźtmogatásźrakiirt,,ZölrdBeruhazásiRendszer
Klímabarát otthon Panel Alprogram''
támogatásáról).

l.2. Józsefváľos közigazgatási területén a
jáľmíĺvel ttiľténő várakozńs kiegészítő' helyi
szabáiyozátsával kapcsolatos hatáskiiľe:

|2.I. sétáló övezetbe történő behajtás

esetén az igazo|tan közszo|gá|tatási feladatot
e||źtő szervek, szervezetek és azok működését
elősegítő szolgáltatók á|ta| hasznáút
gépjáľművekkel és az eryedi foľgalmi
rendszĺmhoz rendelt behajtĺásra jogosító
igazolásokat a közszo|gálltatási feladatot ellátó
szeľ\ĺ) szervezet kérelméľe a polgármester
áůlítja ki. (^6/20I0.(VI.18.) onkoľmányzati
rendelet a J őzsefv átros kőzigazgatási teľületén
a jĺáľművel történő vźtrakozás kiegészítő, helyi
szabáůyozásáről).

|2.2. A lakossági válrakozźsihozzźĘźru|ás, a
gazdá|kodői vźlrakozási hozzźĘźru|ás, az
egészségügyi várakozźsi hozzźĘźrulás, és a

elszámolás szabáiyait, a felhasználás ellenőrzését,

valamint a szeruődés-szegés jogkövetkezményeit,

egyben kitölti, a|źúrja és továbbítja a pźł|yázőnak az
önkoľmányzat źůta| kötelezően csatolandó

dokumentumokat az értesítés megkĹildésével együtt.

(Budapest Főváros vtII. kerület Józsefuárosi
onkormányzat Képviselő-testiiletének 33/2009.
(Ix.18.) számű önkormányzati ľendelete az iparosított

techno|ógiával épült lakóépületek széndioxid-
kibocsátĺás-csökkentést és energia megtakarítást

eredményező korszerűsítésének, felújításának
támogatására kiíľt ,,Zö|d Beruhazási Rendszer
Klímabarát otthon Panel Alprogam'' támogatásáról).

|1.f. A polgármester a nyilvános pźiyźnati felhívás
kivonatát a helyi újságban és az önkormányzat
honlapján, teljes terjedelemben pedig a vonatkozó
önkoľmányzati rendeletben meghatározott

hirdetményhelyeken teszi közzé. (Budapest Főváros
VIII. kerület Józsefuáľosi onkoľmányzat Képviselő-
testtiletének 33 12009. (tX. 1 8.) szźmű önkormányzati
rendelete az ipaľosított technológiával épült

lakóépületek széndioxid-kibocsátás-csökkentést és

energia megfakaľítást eredményező koľszerűsítésének,

felújÍtrásának tźlmogattsźra kiírt,,zö|d tseruházási

Rendszer Klímabarát otthon Panel Alprogram''
&ímogatásáról).

12. JőzseÍváľos ktizigazgatáłsi teľĺiletén a járművel
történő váľakozás kĺegészítő' helyi
szabályozásáva| kapcsolatos hatáskiiľe:
I2.I. Sétáló övezetbe történő behajtás esetén az

igazo|tan közszolgáitatási feladatot e||źLtő szervek,

szęrvęzętek és azok működését e|ősegítő szolgáltatók
áita| hasznátlt gépjĺármÍĺvekkel és az egyedi forgalmi
rendszámhoz rendelt behajtásra jogosító igazolásokat
a kozszo|gźtltatĺási feladatot el|átő szerv, szervezet

kérelmére a polgáľmester á||ítja ki. (Budapest Főváros
VIII. kertilet Józsefuáľosi onkormányzat Képviselő-
testiiletének 26/20I0.CVI.18.) számú önkormźnyzati
rendelete a Józsefuáros közigazgatási teriiletén a
járművel töľténő vźrakozás kiegészítő, helyi
szabźiyozásárő|).

12.2. A lakossági vźrakozási hozzź$áĺu|ás, a
gazdźúkodőivźtrakozźsihozzźýáru|áts,azegészségĺigyi
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külön jogszabályban meghatározott eryéb
hozzź|źru|źlsok kiadásĺáról a polgármester dönt.

Amennyiben a kérelem nem felel meg a
26l20|0.(vI.I8.) rendelet e|oirźsainak, az
elutasíüásról a po|gármester dönt
(f6l2010.(vl. 1 8.) onkormányzati rendelet a

Józsefu áros közigazgatási területén a járművel

történő várakozás kiegészitő' helyi
szabźůyozásźtrő|).

13. 
^z 

adósságkezelési szolgáltatásľa valĺó
jogosultsággal kapcsolatos hatáskfiľe:

13.1. Az adósságkezelési szo|gá|tatásra való
jogosultságról a polgármester dönt.

(3 I l 20 I 0 .(vII. l 5 . ) onkoľmány zati r ende|et az

adósságkezelési szolgáltatĺásról).

vátrakozási hozzájźm|ás, és a külön jogszabályban

meghatározott egyéb hozzźĘźtru|äsok kiadásáról a

polgáľmester dönt. Amennyiben a kérelem nem felel
meg a vonatkozó önkormányzati rendelet előírásainak,

az elutasításľól a polgármester dönt (Budapest

Főváros VIII. kerÍilet Józsefvárosi onkormányzat

Képviselő-testĺiletének f6lf0|0.(vI'I8.) szźtmil

önkormányzati rendelete a Józsefuáro s közigazgatźsi
terĹiletén a jáľművel töľténő várakozás kiegészítő,
helyi szabály ozźtsár ő|).

|2'3. A polgáľmester dö'nt az önkoľmányzati
vźtrakozási hozzźjáru|ás kivételével a vonatkozó

önkormányzati rendeletben meghatáľozott

hozzájánu|átsok kiadása iránti kérelmekről (Budapest

Főváľos VIII. keriilet Józsefuárosi onkoľmányzat

Képviselő-testiiletének 26/2010.(vI.18.) számtl

önkoľmányzati ľendelete a Józsefuáros kozigazgatási

tertiletén a járművel történő vźrakozás kiegészítő,
h e lyi szabál y ozásźtr ő|).

13. Az adósságkezelési szolgáltatásľa való
jogosultsággal kapcsolatos hatáskiiľe:

13.1. A polgáľmester dönt az adósságkezelési

szolgźńtatásra való jogosultságľól (Budapest Főváros

VIII. keriilet Józsefuárosi onkormányzat Képviselő-
testiiletének 3|12010. (VII. 15.) számú önkormányzati

rendelete az adósságke ze|ési szo|gźtltatlásról).

14. Egyes anyakönyvi eseményekhez
kapcso|ódó tiibbletszolgáůtatásért Íizetendő

díj ak méľtékéve| kapcso|atos hatáskłiľe:

I4.I. Az egyes anyakönyvi eseményekhez

kapcsolódó befizetett többletszolgźůtatźsi dij
visszafizetését a polgáľmester abban az

esetben engedélyezheti, amennyiben a

hazasulandók vagy élettráľsi kapcsolatot

létesíteni kívánók egyik tagja az anyakönyvi

eseméný mege|őzően elhalálozik, a

hĺízasulandók vagy élettáľsi kapcsolatot

létesíteni kívánók egyik tagsánál az

anyakönyvi eseméný megelőzően oly

14. Egyes anyakönyvi eseményekhez kapcsolódó
többletszol gá|tatásért fizetenđő díjak
mértékével kapcso|atos hatásköľe:

7 4.| . Az eryes anyakönyvi eseményekhez kapcsolódó

beťlzetett többletszolgźńtatási díj visszafizetését a
vonatkozó önkoľmányzati ľendeletben megllatźtrozott

feltételek mellett a polgáľmester engedélyezheti.

(Budapest Főváros VIII. kerület Józsefuĺírosi

onkormányzat Képviselő-testtiletének |2ĺ20||.
(II.21.) szátmű önkoľmányzati rendelete egyes

anyakönyvi eseményekhez kapcsolódó

többletszolg á|tatásért fi zetendő díjak mértékéről).
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mértékű egészségromlás következik be, mely
áita| az anyakönyvi esemény megtartása
lehetetlenné válik, vagy az anyakĺinyvi
esemény az önkormányzat hibájából hiúsul
meg. (|2/201|., (II.2l.) onkormányzati
rendelet egyes anyakönyvi eseményekhez
kapcso|ódó többletszolgá|tatźsért fizetendő
đijak mértékéľől).

15. Az önkoľmányzat tu|ajdonában álló üľes
telkek' felépítményes ingatlanok, gépkocsÍ-
beáIlók és dologbéľlet béľbeadásával
kapcsolatos hatásktiľe :

15. Az Onkoľmányzat tulajdonában álló üľes
telket felépítményes ingatlanok' gépkocsĹbeállók
és dologbéľlet bérbeadásával kapcsolatos
hatáskiiľe:

15.1. A bérlemény rendeltetésszerű
hasznźůatra alkalmassá tétele, áÍa|akítása'
korszerÍisítése esetén a munkálatok
megkezdése előtt a hatóságok engedélyét be
kell szeľezni, melyhez bérbeadó nevében a
tulajdonosi hozzźýźmlźst a polgármesteľ adja
ki. (59/20IL. (xI.07.) onkormányzati
ľendelete az onkormányzat tu|ajdonában źll,tő

iires telkek, felépítményes ingatlanok,
gépkocsi-beállók és dologbérlet
bérbeadásának feltételeirő l).

15.1. A polgĺáľmester fe|hata|mazza a bérbeadói

szervezetet a bérleti szerződés a|áirásźtra (Budapest

Főváros VIII. kerület Józsefuárosi onkormányzat
Képviselő-testiiletének 59/20L|. (XI.07.) szźtmtl

önkoľmányzati rendelete az onkormányzat
tulajdonában źL|lő üres telkek, felépítményes

ingatlanok, gépkocsĹbeállók és dologbérlet

bérbeadásának feltételeiľől).
15.2. A helyiség rendeltetésszerÍí hasznźiatra
alkalmassá téte|ére, źLta'|akitźLsára' korszeľíĺsítésére

vonatkozó munkálatok megkezdése e|ótt a bérbeadó

nevében polgármester adja ki a tulajdonosi
hozzźĄźtru|ást a hatósági engedélyek beszeľzéséľe

vonatkozóan. (Budapest Főváros vltr. kerület

Józsefuáľosi onkoľmányzat Képviselő-testiiletének
59/20|1. (XI.07.) számú önkoľmányzati rende|ete az
onkormányzat tulajdonában áIlllő iiľes telkek,

felépítményes ingatlanok, gépkocsĹbeállók és

dologbérlet bérbeadásĺínak feltételeiről).

16. Az Onkoľmányzat kiiltségvetésével kapcsolatos
hatásktiľe:

16.1. A polgáľmester jóvźhagyja az önkoľmányzat és

a költségvetési szerveknek a költségvetési rendeletben

meghatározott összegekkel elkészített elemi
költségvetését (Budapest Főváros VIII. keľiilet
Józsefuĺárosi onkormanyzat Képviselő-testĺiletének
9lf013. (I|.22.) szźtmű önkoľmányzati rendelete a

20 13 . év i költségvetésről).

16.2. A polgĺáľmester hagyja jőváaz önkormányzat, a

16. Az onkormányzat
kapcsolatos haĹásköľe:

kiiltségvetésével

16.1. A polgrármesteľ jőváthagyja az
önkoľmányzat és a költségvetési szerveknek a
költségvetési rendeletben meghatározott

összegekkel elkészített elemi költségvetését
(Budapest Főváros VIII. kerület Józsefuárosi
onkormányzat Képviselő-testtiletén ek 9 /2013.
(II.22.) önkormĺányzati rendelete a 2013. évi
kö
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|6.2. Az önkormányzat, a kĺiltségvetési
szervek, a gazdasági társaságok ajóváhagyott
bevételi és kiadási e|őlĺźtnyzatuk teljesítéséľe

és felhasmá|źsára éves |ikviditasi teľvet havi
bontásban készítenek, melyet havonta
a|úlal.izźůni kell' és a polgármester hagy jóvá
(Budapest Főváros VIII. kerület Józsefuárosi
onkormányzat Képviselő-testĺiletén ek 9 l f0 |3 .

(II.22.) önkormányzati rendelete a 20|3. évi
költségvetésről).

16.3. A polgármester dönt a központi
költségvetésből sztrmaző támogatások,
pótelőirányzatok lebontásáról és az ezze|

összefiiggő költségvetés módosításról, a helyi
önkormányzatok tita|tnos míĺködéséhez és

ägazati fe|adataihoz kapcsolódó,
központosított központi költségvetési

üámogatás lemondásáľól, igénylésérő| és az
ezzel összefü ggő költségvetés módosítlásáról, a

képviselő-testület két ülése között rendkívtili
sürgősség fennállásakor - az önkormányzat
érdekeinek figyelembevételével - az źital'źnos

tartalékról történő átcsoportosításró| éľtékhatáľ

nélktil, az önkoľmányzati költségvetés címei
közötti, és a címen belüli kiemelt
e|oirźnyzatok közötti, és a kiemelt
e|óirźnyzaton belüli átcsoportosításról
(Budapest Főváros VIII. kerület Józsefuárosi
onkormányzat Képviselő-testiiletén ek 9 /20|3.
(n.fz.) önkoľmányzati ľendelete a 2013. évi
költségvetésről).

|6.4. A polgármester az önkormányzat
átmenetileg szabad pénzeszközeinek

befektetéséről, vagy lekötéséről a
szźtm|avezeto pénzintézeteĺ kívül még

további, legalább négy pénzintézet ajźtn|ata

a|apjźn - dönt maximum eryedi 500 millió Ft
éľtékben (Budapest Főváros VIII. kerĺilet
Józsefuárosi onkormányzat Képviselő-
testiiletének 9l20I3. (II.22.) önkoľmányzati
rendelete a 2013. évi költségvetésľől).

16.5. A polgáľmester azon köznevelési,
közművelődési, szociális, gyeľmekvédelmi

szakmaif e|adate||áńásravonatkozőpá|yźzatok
esetében, amelyek önľészt és előfinans zkozást
nem igényelnek, több éves, vagy tartós

költségvetési szervek, a gazđasági táľsaságok a
jővźthagyott bevételi és kiadási elóirányzatuk
te|jesítésére és felhasználásáľa éves likviditási tervet
(Budapest Főváros vlil. kerĹilet Józsefuárosi
onkormányzat Képviselő-testiiletén ek 9lf0I3 . (II.22.)

szttmű önkormányzati rendelete a 2013. évi
költségvetésrő|).

l6.3. A polgármester dönt:

1. a központi kö|tségvetésből szźrmaző
támogatásot pőte|oirźnyzatok lębontásĺáľól és

ezze| összefüggő költségvetés módosításźtő|,

2. a helyi önkoľmányzatok általános

mĹĺködéséhez és ěęazati fe|adataihoz
kapcsolódó, kĺizpontosított központi
költségvetési támogatás lemondásáról,

igényléséről és az ezze| összefüggő

koltségvetés módosításáról,

3. a képviselő-testület két ülése között rendkívüli
sürgősség fennállásakoÍ - aZ önkoľmányzat
érdekeinek figyelembevételével - az źůtaliźnos

tartalékról töľténő átcsoportosításľól

értéV'hatźlr nélkül,

4. az önkonnányzati költségvetés címei közötti,
és a címen belüli kiemelt előirányzatok
közötti, és a kiemelt előirányzaton beliili
átcsopoľtosítiásról.

(Budapest Főváros VIII. keriilet Józsefuárosi
Önkormányzat Képviselő-testĺ'i|etén ek 9 120|3. (II.22.)

szźmű önkormányzati rendelete a 20|3. évi
költségvetésľől).
16.4. A polgáľmesteľ dönt maximum egyedi 500

millió Ft értékben az önkormányzat átmenetileg

szabad pénzeszközeinek befektetésérő|, vagy
lekötéséről (Budapest Főváros VIII. kerület

Józsefuárosi onkormányzat Képviselő-testiiletének
9/2013. (II.22.) szźlmű önkormányzati ľendelete a
20 13 . évi koltségvetésľől).

16.5. A polgármester azon kö'znevelési,

közművelődési, szociális, gyeľmekvédelmi szakmai
feladatellátásra vonatkozó pźiyźuatok esetében,

amelyek <inrészt és előfinanszírozźtst nem igényelnek,
több éves, vagy tartós kötelezettségvállalással nem
jáľnak, és a pźůyźuat benyujtĺására az önkormźtnyzat,

vagy a költségvetési szeľv jogosult, a páiyźaat
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kötelezettségvállalással nem járnak, és a
páiy ánat benýjt,ĺásráľa az önkorm tny zat, v agy
a kĺiltségvetési szerv jogosult, a pźiyánat
benyújtásához szĺikséges fenntaľtói
nyi|atkozat, kapcsolódó erytittmiĺködési
megállapodás a|áirźsára képviselő-testĺileti
döntés nélkül is jogosult (Budapest Főváros
VIII. kerület Józsefuárosi onkoľmányzat
Képviselő-testtiletének 9/2013. (II.22.)

önkormányzati rendelete a 2013. évi
költségvetésről).

I7.| ĺz átmeneti gazdálkodással kapcsolatos
hatáskiiľe:

18. Az Önkoľmányzat vagyonával és a vagyon
feletti tulajdonosi jogok gyakoľlásával
kapcsolatos hatrĺskiiľe :

18.1. A polgármester a joggyakorló, amikoľ
olyan tulajdonosi döntést kell hozni, melyre
vonatkozóan a Képviselő-testtilet nem tartotüa

fenn a tulajdonosijogköľének gyakorlását és a

tulajdonosi jog gyakorlását nem ruhźzta źú a

Yźrosgazdźtlkodási és Pénziigyi Bizottságra
(66/f0|f. (xil.l3.) Önkormányzati rendelet

Budapest Józsefuárosi onkormányzat

benyújtásához sziikséges fenntaltói nyi|atkozat,
kapcsolódó együttműködési megállapodás a|źńrására

képviselő.testiileti döntés né|kül is jogosult (Budapest

Főváros VIIL kerület Józsefuárosi Önkormányzat
Képviselő-testiiletének 912013. (II.22.) számtl
önkoľmányzati rendelete a 2013 . évi költségvetésľől).

16.6. A polgármester negyedévente tĺájékoztatja az

illetékes bizottságot a költségvetés teljesítéséről.

(Budapest Fóváros VIII. kerület Józsefuárosi
onkormányzat Képviselő-testtiletén ek 9 120|3. (II.22.)

számű önkoľmányzati ľendelete a f0I3. évi
költségvetésről).

L6.7. A polgáľmester dönt a polgármesteri keľet

erejéig a döntéshozata|hoz szĺikséges tanácsadói és

egyéb tevékenységek díjazäsźrő|, továbbźl

önkormányzati érdekek firyelembevétele mellett
egĺéb esetekben. (Budapest Főváros VIII. kerület

Józsefuárosi onkormányzat Képviselő{estületének
9/20|3. (II.zf.) számű önkormányzati rendelete a

20|3 . évi költségvetésről).

17. Az átmenetĺ gazdálkodással kapcsolatos
hatáskiiľe:

|7.1. A polgáľmester gyakorolja mindazon
hatásköröket, amelyeket az onkorményzat átmeneti

gazdálkodásźú szabźůyozó önkormányzati ľendelet a
hatásköľébe utal.

18. Az onkoľmányzat vagyonával és a vagyon
feletti tulajdonosĺ jogok gyakoľ|ásáva| kapcso|atos

hatásköľe:

18.1. A polgáľmester a joggyakorló, amikor olyan
tulajdonosi döntést kell hozni, melyre vonatkozóan a

Képviselő-testiilet nem taľtotta fenn a tulajdonosi
jogkörének gyakorlását és a tulajdonosi jog
gyakorlását nem ruhiízta ált a Yárosgazdźtlkodási és

Pénziigyi Bizottsźryra (Budapest Főváros VIII. keľiilet

Józsefuárosi onkoľmányzat Képviselő-testületének
66/20|2. (KI.l3.) szźmű önkormányzati ľendelete
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vagyonáról és a vagyon feletti tulajdonosi
jogok gyakor|ásáról).

|8.2. A hźnastársi vagyonközösség
megsziintetése esetén értékhatártól fliggetlenül
a Po|gáľmesteľ engedélyezi az onkoľmányzat
felé je|záiogsoggal biztosított tartozás

źtvźilal'ásźt és a je|zá|ogtrog átjegyzését' ha a
megosztásról már született jogerős bírósági
hatttľozat, vagy ha a megosztás feltétele az
engedélyezés. (66/2012. (Xil.13.)
onkormányzati ľendelet Budapest
Józsefuárosi onkoľmányzat vagyonáról és a
vagyon feletti tulajdonosi jogok
gyakoľlásáról).

18.3. Az Önkormányzat vagyonźtt vagy az
onkoľmányzat vagyoni és pénzügyi
kötelezettségét érintő eljárásban a
polgármester dönt a Képviselő-testĺilet és

źfiruhőzott haĺáskörben eljĺáró bizottság

határozatátban szereplő kiírási, ajánlatkérési,

versenyeztetési feltételek hiľdetések formai
helyesbítéséről és a helyreigazítĺásokľól,

továtbbá a jogszabá|yi előírasok miatt
szükséges konekciók átvezetéséľől azzai,
hogy ezen döntés a képvise|ő-testtilet vagy
źúruhźzott haĺásköľben e|jźrő bizottság
döntésével a he|yreigazitási kéľdéseken

tulmenően _ nem lehet ellentétes, azt lényegi -
helyreigazítĺási kérdésnek nem minősülő _

kérdésekben nem módosíthatja. (661201'2.

(xII.l3.) onkormányzati rendelet Budapest

Józsefuáľosi Önkoľmányzat vagyontról és a
vagyon feletti tulajdonosi jogok
gyakorlásáról).

18.4. A polgármester dönt azonkormányzat
öröklése vagy a vagyon javźtra történő

lemondás esetén az öľöklés és a lemondással

érintett vagyon elfogadásĺáról, elfogadás esetén

intézkedik annak ttvéte|éró|, a ĺÉtFjr-
Progľammal kapcsolatos pénzbeli adományok
elfogadrásáról és fe|használásáról (6612012.

(XII.13.) onkormrányzati rendelet Budapest
Józsefuárosi Önkoľmányzat vagyonáről és a
vagyon feletti tulajdonosi jogok
gyakoľlásĺáróI).

18.5. Nem átláthatő szervezetben öröklés

Budapest Józsefurírosi vagyonáról és a

vagyon feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról).
|8.2' A házastársi vagyonközösség megszüntetése

esetén értekJlatfutő| fiiggetlenül a Polgármester
engedélyezi az Önkormányzat felré je|zéiogjoggal

biztosított tartozás áwźń|a|ásźt és a jelzálogjog

źújegyzését, ha a megosztźsrô| már szĹiletett jogeľős

bírósági határozat, vagy ha a megosztás feltétele az

engedélyezés. (Budapest Főváros VIII. kerület
Józsefuárosi onkormányzat Képviselő-testületének
66l20L2. (KI.13.) szźtmú önkormányzati rendelete

Budapest Józsefuárosi onkormányzat vagyonáról és a

vagyon feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáľól)'

18.3. Az Önkoľmányzat vagyonáú vagy az

Önkormányzat vagyoni és pénziigyi kötelezettségét

éľintő eljĺárásban a polgármester dö'nt a Képviselő-
testtilet és átruháaott hataskörben eljáľó bizottsźą
hatźtrozatźlban szereplő kiíľási, ajánlatkéľési,

versenyeztetési feltételek hirdetések formai
helyesbítéséről és a helyľeigazitások'rőI, továbbá a
jogszabályi előírások miatt szükséges konekciók
źlfuezetésétó| azza|, hogy ezen döntés a képviselő-
testiilet vagy átruhźnott hatáskörben eljáró bizottság

döntésével - a heýeigazítási kérdéseken túlmenően _

nem lehet ellentétes, azt |ényegi - helyreigazítási
kérdésnek nem minősülő kéľdésekben nem

módosíthatja. (Budapest Főváros VIII. keriilet
Józsefuárosi Önkormányzat Képviselő-testĺiletének
6612012. (xII.l3.) szźmű önkoľmányzati rendelete

Budapest Józsefuárosi onkormányzat vagyoĺárő| és a

vagyon feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról).

18.4. A polgármester dö'nt az onkormányzat öröklése
vagy a vagyon javára töľténő lemondás esetén az
öľöklés és a lemondással érintett vagyon
elfogadásáľól, elfogadás esetén intézkedik annak

átvéte|éro|, a lÉlEr-Pľogľammal kapcsolatos
pénzbe|i adományok elfogadásáról és felhaszn źiźsźlrő|
(Budapest Fővĺáros VIII. kerület Józsefuárosi
Önkormányzat Képviselő-testtiletének 6612012.

(XII.13.) szźlmű önkoľmányzati rendelete Budapest

Józsefuárosi onkoľmányzat vagyontról és a varyon
feletti tulajdonosi jogok gyakoľlásáľól).

18.5. A polgáľmester dönt az onkoľmányzat
tulajdonosi ńsnételével működő többszemélyes

társaságokná| a tźrsasäg legfőbb szervének hatfuozat
hozatalát mege|őzően a képviselendő tulajdonosi
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címén, törvényi rendelkezés a|apján vagy
követelés fejében szerzett részesedés esetén a
polgármester köteles haladéktalanul intézkedni
részesedése megszüntetése érdekében.
(66/20|2. (XII.I3.) onkormányzati ľendelet
Budapest Józsefuárosi onkormányzat
vagyonáról és a vagyon feletti tulajdonosi
jogok gyakorlásáról).

18.6. Amennyiben az onkormányzat á|ta|

alapított vagy részesedésével működő
gazdasági társaság, vagy annak valamely tagja
az alapitást vagy ľé sze sedés szeľzést követően
válik nem źt|źúhatővá, a po|gáľmesteľ

kezdeményezi a társasági szerződés
feliilvizsgálatát és a gazdasägi ĺársaság
tulaj donosi szerkezetének a nemzeti vagyonról
szóló töľvény áú|áthatő szerv ezetr e vonatkozó
előírásainak megfelelő źLta|akitźLsźLt. (66 /20 12.

(xII.13.) onkoľmányzati rendelet Budapest
Józsefuárosi onkoľmányzat vagyonáról és a
vagyon feletti tulajdonosi jogok
gyakorlásáról).

l8.7. A Polgármester dönt azOrú<ormźnyzat
tulajdonosi részvételével működő
többszemélyes tarsaságoknál a társaság

legfóbb szeľvének határozat hozata|źń

mege|ózően a képviselendő tulajdonosi
álláspont tekintetében, valamint az
onkormźnyzat tulajdonában lévő
egyszemélyes társaság alapítójának
hatáskörében a következő kérdésekben:

18.7.1. az igąz$atőság és a felüryelőbizottság
tagjainak, az ugyvezető' a könywizsgźiő
megvźiasztása, visszahívása, megbízása,
megbízásźnak visszavonása és dijazása;

|8.7 .2. a társaság vezérigazgatőjźnak, ijgyvezetó

igazgatőjálnak megbízísa, megbízásának
vlsszavonasa és díjazásźnak
megállapítás a, a v ezérigazgatő, ügyvezető
igazgató személyét érintő egyéb

kérdésekben (6612012. (XI.13.)
onkoľmányzati ľendelet Budapest
Józsefuárosi onkormán y zat v agyonLáról és

a vagyon feletti tulajdonosi jogok
gyakorlásáról).

álláspont tekintetében, valamint az onkormányzat
tulaj donában |év ő egy személyes tarsaság a|apitőjźnak
hatásköľében a következő kérdésekben:

1. az igazgatőság és a felügyelőbizottság
tagjainak, az iigyvezetó, a konywizsgáló
megválasztása, visszahívása, megbízźsa,
megbízásának visszavonása és dijazása;

2. a tiĺrsaság vezérigazgatőjának, ugyvezetó
igazgatőjźnak megbiztsa, megbízásának

visszavonása és díjazźsának megállapitása, a

v ezérigazgatő, úgyv ezető igazgatő személyét

érintő egyéb kérdésekben (Budapest Főváľos
vn. keriilet Józsefuáľosi onkoľmanyzat
Képviselő-testĺiletének 66lf0I2. (xII.13.)

számű ö'nkoľmányzati rendelete Budapest

Józsefuárosi onkormányzat vagyonáról és a
vagyon feletti tulajdonosi jogok
gyakorlásáľól).

18.6. A polgármesteľ az Onkormányzat törvényes

képviseletének e||átásźra vonatkozó jogkörében

koľlátozás nélkül adhat megbizást és megfiata|mazást

a nevében töľténő jognyilatkozat megtételére.

(Budapest Főváros VIII. kerület Józsefuárosi

onkormányzat Képviselő-testtiletének 66/20|2.

(xII.l3.) szźtmű önkoľmányzati rendelete Budapest

Józsefuárosi onkormányzat vagsĺonáról és a varyon
feletti tulajdonosi j ogok gyakoľlásáról).''
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8. melléklet 25/2013. (V2n önkormlÍnvz.atí

rendelethez

AZ oľronuÁrwz,łľ oľxÉľľ VÁLLALT
FELADATAI

8. Onkoľmányzati tu|ajdonú, vagy ľésztulajdonú
Gazdasági Táľsaságok támogatása

8.f.Bárka Józsefuárosi Szinhźz és Kulturális
Nonprofit Kft. teljes tevékenységének

Ĺámogatĺás

10. melléklet a 25/2013. (V27.| iinkormdnvzati
rendelethez

1. Az oľronuÁľyza,ľ Ár.ľl.r,
F'ENNTARoTT INTÉzndÉľ{YEK

4.s Az R. ,,AZ oxronvĺÁtĺyzeľ ÓľrÉNľ
VÁLLALT FELADATAI'' című 8. melléktetének 8.

pontjában a ,,8.2. Bórka Józsefvórosi Színház és

Kulturólis Nonprofit Krt. fuĘes tevékenységének

tómogatása'' szövegrész hatźiyát veszti.

5.$ Az R. 10. melléklete helyébe aza|átbbiak lépnek

10. mellěklet a 25/2013.(V27.) önkormónvzati
rendelethez

1. Az oľxon'ľĺÁI{YZAT Ár,ľĺ.r,
FEI\INTARoT T lNTEzľrnľwnr

A B
Név Cím

A B
Név Cím

l. GYEREK-VIRAG
\apközi Otthonos
Ovoda

1082 Bp.
Baross u.
11l/b

I GYEREK-VIRAG
Napközi otthonos
Ovoda

1082 Bp. Baross u.
11l/b

2. KINCSKERESO
Napközi otthonos
Ovoda

Bp.
o.

1089
Bláthy
u.35.

2 KINCSKERESO
Napközi otthonos

1089 Bp' Bláthy o. u.
35.

3. Vráľunk Rád Napközi
Otthonos Ovoda

1086 Bp.
Csobánc u.
5.

Ovoda
a
J Várunk Rád Napközi

Otthonos Ovoda
1086 Bp. Csobánc u.

4. Napsugár ' Napkozi
Otthonos Ovoda

1086 Bp.
Dankó u.
31.

4 Napsugár ' Napközi
Otthonos Ovoda

1086 Bp. Dankó u.
31.

5 Koszorú Napközi
Otthonos Ovoda

1086 Bp. Koszorú u.
t4-16.5. Koszorú Napközi

Otthonos Ovoda

1086 Bp.
Koszoľú u.
r4-16.

6 Hétszínvirág

\apktizi Otthonos
Ovoda

1081 Bp. Kun u.3.
6. Hétszínvirág

\apközi otthonos
Ovoda

1081 Bp.
Kun u. 3.

7 TA-TI-KA Napközi
Otthonos Ovoda

1088 Bp. Rákóczi út
15.

7. TÁ-TI-KA' Napközi
Otthonos Ovoda

1088 Bp.
Rákóczi út
15.

I Mesepalota Napközi
Otthonos Ovoda

1085 Bp. Somogyi
8.u.9-15.

9 Pitypang . Napközi
Otthonos Ovoda

1087 Bp. Szĺázados út
14.8. Mesepalota Napközi 1085 Bp.

SomosviOtthonos Ovoda l0 Szivárvány Napközi 1083 Bp. Szisonv u.
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B.u.9-15. Otthonos Ovoda 18.

9. Pitypang Napközi
Otthonos Ovoda

1087 Bp.
Szźuados
ti 14.

1l Százszorszép

|apközi Otthonos
Ovoda

1086 Bp. Snizu.2.

10. Szivźtrvány Napközi
Otthonos Ovoda

1083 Bp.
Szigony u.
18.

t2 Napľaforgý Napközi
Otthonos Ovoda

1084 Bp. Tolnai L. u.

7-9.

13 Katica Bölcsőde és
1089 Bp. Vajda P. u.

37.
1l Szánszorszép

fapkäzi Otthonos
Ovoda

1086 Bp.
Szuzu.2.

ljapközi otthonos
Ovoda

I4 Józsefuárosi
Intézményműk<jdtető
Közoont

1082 Bp. Baross u.

84.12. Napraforgó Napközi
Otthonos Ovoda

1084
Tolnai
u.7-9.

Bp.
L.

15 Józsefvárosi
Szocialis Szolgdltató
és GyermekjóIéti
Központ

108l Bp. Népszínhđz
u. 22.

13. Katica Bölcsőde és

sapközi otthonos
Ovoda

1089 Bp.
Vajda P. u.
37.

14. Józsefuárosi
Intézményműködtető
Köznont

1082 Bp.
Baross u.
84.

T6 Józsefuárosi
Esvesített Bölcsődék

1083 Bp. Szigetvári
u. 1.

15. Oszirőzsa Gondozó
Szolgálat

1089 Bp.
orczy út
41.

I7 Józsefuárosi
Egészségügyi
Szolsálat

1084 Bp. Auľóra u.
2f-28.

16. J Józsefuárosi
Családsegítő és
Gyermekjóléti
Közoont

1081 Bp.
Népszínhĺáz
u.22.

t8 Józsefvdrosi
ParkoIás-
üzemeltetési
SzoIsólat

1084 Bp' Német u.

I7- I9

17. Józsefuárosi
Egyesített Bölcsődék

i083 Bp.
Szigetváľi
u. l.

I9 Józsefvaľosi
Kö z t er ül e t -fe l ü gł e l e t
és Vórosĺizemeltetési

1084 Mdtyds tér
15.

18. Józsefuárosi
Egészségiigyi
Szolsálat

1084 Bp.
Auróra u.
22-28.

Szolgźlat

2. AZ oľronuÁľwz^T ALTAL ALAPÍToTT
G 

^ZD ^LKoD 
ó sZERv EaI.TF'K

19. Józsefuárosi
Vĺárosüzemeltetési
Szolqálat

1084 Bp.
Máýás tér
15.

20. Józsefuráľosi
Köztęľület-
felüsyelet

1084
Német
17-19.

Bp.
u.

2. Az oľronľrÁľvzĺ.ľ Áĺ.ľ,ł'r,
ALAPÍToTT GAZDÁLKoDo
SZERVEZETEK

Név
I Bárka Józsefuárosi Színházi- és Kultuľáls

Nonprofit Kft.
f. Kisfalu Józsefuáľosi Vagyonqazdálkodó Kft .

J. REv8 Zľt.

I Név
1. Kisfalu Józsefuárosi Vagyongazdźikodő

Kft.
2. I REVB Zrt.

3I



6. $ Ez a rendelet 2014. január l-jén lép hatályba és a

hatályba lépését követő napon hatźúyźú veszti.

Budapest 2013. december

Közhasznú Nonprofit Kft.Józsefuárosi Gvermekek
Közhasznú Nonprofit Kft . Józsefvárosi Média, Rendenény és

Galéria Kozpont KözhasznúJóhír Józsefuárosi Média. Rendezvénv és

RFV Józsefuáros Kft.
Corvin Medical Kft.
Mikszáth 4 Egészségügyi Szolgáltató és

lanhasznosító Kft.Mikszáth 4 Egészségügyi Szolgáltató és
nhasznosító Kft. Corvin Sétanv Hasznosító és Üzemeltető

Corvin Sétány Hasznosító és
Kft. Pollack téri Közterületfeljesztő- és

Hasmosító Kft.Pollack téri Közterületfeljesztő- és
Hasznosító Kft. Józsefuáľosi Közösségi Házak Nonprofit

Kft.Józsefuarosi Közösségi HéĘak Nonpľofit
Kft. Józsefvóľos Közbiztonságóért és

Köztisztas ógáért Sz olgźltató Egls zemélye s
Kĺjzhasznú Kft.,,v' a,,
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Az előterjesztés 3, sz. me!!éklete

Budapest Főváľos VIII. keľület Józsefvárosi

Polgáľmesteľĺ Hivatal

9ZF'RYEZETI És nĺuxoonsl SZABÁLY ZAT 
^

az á||anhźztaľtásról sző|ő 20|l. évi CXCV. tĺiľvény 10.$ (5) bekezdésére, valamint az á||amháztar-
tásról szóló törvény végrehajtásźrőI szőIő 36812011. (XII.31.) Korm.ľendelet l3.$ (5) bekezdéséľe
figyelemmel.
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BEvEZETÉS

Jelen Szervezetiés Mfüödési Szabźt|yzatcéIjaaPolgármesteľi Hivatal mint jogszabáIy alapjan létre-
hozott önálló jogi személy kĺĺltségvetési szerv fe|adate||átźlsára vonatkoző rész|etes belső rend meg-
á||apítása.
HatáIya kiterjed a Polgáľmesteri Hivatal mint jogi személy feladatellátźsźxa| összefiiggésben az tisz-
szes vagyoÍ)ra, a polgármester vagy a jegyzo munkáltatói joggyakorlása a|á eső minden fog|a|kozta-
tottľa (ideértve a tisztségviselőket is)' valamint az ezekkel összefüggő szervezetĹ és jogviszonyokľa.

1. A POLGÁRMESTERI HIVATAL MEGNEVE Zrt)$E,SZEKHELYE, trELzoszÁľrĺ.ĺ

l.l.a) A Poleáľmesteri Hĺvatal alapításáľól szóló iogszabálv telies meeieliilése:
Magyaľoľszághelyi <inkoľmányzatairőI sző|ő 20|l. évi CLXXXX. tĺirvény 84.$ (1) bekez-
dése {az áIlanháztartásľól szóló törvény végrehajtásźrőI sző|ő 368/20|1. CXII. 31.) Koľm.
rendelet (a továbbiakban Avr.) l3.$ (1) bekezdés a) pont}.

1.2.

3 60/20 1 3. (IX. l 8.) Képvis elő-testiileti határoząt 20 I 3' szeptember ] 8.

Az alapítás időpontja: 1 990. októb er 20.

a) A Polgáľmesteri Hivatal megnevezése: Budapest Főviĺros VIII. keľület Józsefuárosi
Polgáľmesteri Hivatal

b) A Polgármesteľi Hivatal ľövidített megnevezése: Józsefuaľosi Polgrĺľmesteľi Hivatal

A Poleármesteri Hĺvatal nemzetktizĺ kapcsolataiban az alábbi megnevezéseket hasznáIia:1.3.

1.4"

Angol nyelven:

Francia nyelven:

Német nyelven:

A Polgáľmesteľĺ Hĺvatal székhelye:
l082 Budapest,VIII. keľület Baľoss utca 63-67.

Mayor's office of Józsefuaros Local Goveľnment of the Eighth
District of Capital Budapest
Mairie de la Municipalité de le Huitiéme Anondissement Jó-
zsefuaros de la Capitale Budapest

BĹirgermeisteramt deľ Selbstveľwaltung Józsefuĺĺľos in der
Achten Beziľk von Haupstadt Budapest

1.5. A Polgáľmesterĺ Hivatal ie|zőszámaĺ:

levélcíme:
telefonszáma:
intemet címe:
e-mail címe:

Adószám:
SzekÍor:

KSH kód:
Megye:

1431 Budapest, Pf.: 160
(06-r) 4s9-2r00
http ://www j ozsefuaĺos.hu/
htv at al @j o z s efv ar o s. hu

r5508009-2-42
r254
012540-5
01
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Statiszikaisámjel: 15508009-.84Il-325-0I
Fejezetszám: 13

Szakági besorolása: 841 105 (helyi igazgatźsi tevékenység)
Költségvetési intézményi t<irzsszám: 50800 1

I.6. A Polgármesteri Hivatal szómlavezetője a Sberbank Maglarország Zrt. költségvetĺési elszómo-
lási szómlaszáma ] 4 ] 00000-] 9925649-0 1 000004.

1.7. APolsármesteľi Hivatal alantevékenysése és annak szakfeladatľendie {Avr. 13.$ (l) c)}

TEAOR szám: 8411 A|talános közigazgatás
Szakágazatszámz 841105 Helyi tinkormányzatok,valamĺnt ttibbcélú kistéľségĺ társulások
igazgatási tev ékeny s é g e

főtevékenység:
8 4t126 onkoľmány zatok és táľs ulások általános végrehaj tő igazgatálsi tevékenysége

750000 Áľategészségügyi ellátás
84III2 onkormanyzati jogalkotás
84III4 országgyűlésiképviselővét|asztésokhozkapcsolódótevékenységek
841115 Önkormanyzatiképvĺselőválasztásokhozkapcsolódótevékenységek
841116 oľszágos és helyi nemzetiségi tjnkoľmányzativźtlasńásokhoz kapcsolódó tevékenysé-

gek
84III7 Európai paľlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek
841118 országos és helyi népszavazátshoz kapcsolódó tevékenységek
84lI24 Területiáltalanosvégľehajtóígazgatásitevékenység
84l|27 Helyinemzetiségiĺinkoľmányzatokigazgatásitevékenysége
84II54 Az ĺinkormźnyzativagyonnal va|ő gazdá|kodássalkapcsolatos feladatok
89044| Rövid időtanamú közfoglalkoztatźs
890442 Foglalkoztatást helyettesítő támogatásľa jogosultak hosszabb időtaľtamú kĺizfoglal-

koztatása
890443 Egyéb közfoglalkoztatás

A k<iltségvetési szervnek vállalkozási tevékenysége nincs.

1.8. Az alaptevékenvséget szabálvozó iogszabálvok meeieliilése {Ávr. 13.$ (1) c)}
- MagyaľországheLyí önkormányzatairő| sző|ő 20|1. évi CLXXXIX. törvény (Mötv.)
- az á||amháztartásľól szóló 20II.évi CXCV. törvény (łľ't.)
- akozigazgatási hatósági eljáĺás és szolgáltatás źt|ta|źnos szabá|yaiľól szóló 2004. évi

CxL. törvény (Ket.)
- anemzetiségek jogairól sző|ő2011. évi CLXXIX. tĺjrvény (Nek. tv.)
- aközszolgálati tiszľviselőkrőlszóló 201t. évi CXCD(. törvény (KtťV.)

- a munka törvénykcinyvéľől sző|ő 2012. évi I. törvény (Mt.)
- a kijzfog|a|koztatásľól és a közfog|alkoztatáshoz kapcsolódó, valamint egyéb törvé-

nyek módosításáľól szólő2011. évi CVI. tciľvény
- ajogalkotásról sző|ó20|0. évi C)oo(. tĺiľvény (Jat.)
- az á||anháztartásľól szóló tĺirvény végrehajtásáről szőIő 36812011. cXII.3l.) Koľm"

rendelet (Avr.)
- a költségvetési szervek belső kontľollrendszeréről és belső ellenórzéséro| szőIő

37012011. (XII.31.) Korm. rendelet (Bk.)
- 6|12009. CXII. l4.) IRM rendelet ajogszabétlyszerkesztésľől
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- Budapest Fővaľos VIII. keľĹitet Józsefuarosi onkormźnyzat 25l20I3. (V. 27.) ök.
szálmű rendelete a Képviselő-testiilet és Szervei Szervezeti és Működési Szabéůyzatá-
ró1(onk. sZMsZ)

1.9. A Polgĺírmesteri Hivatal gazdá|kodő szeľvezetek tekintetében alapítói, fulajdonosi jogokat nem
gyakorol {Aw. 13.$ (1) d)}.

1.10. A Polgáľmesteri Hivatalhoz más költségvetési szeľv nincs rendelve {Ávr. l3.$ (1) Đ}.

l.1l. A Polglĺrmesteri Hivatal szervezeti áWaját a2. szźlmű melléklet tarta|mazza {Ávr. 13.$ (1)
e)).

I.12. A Polgáľmesteri Hivatal szewezeti egységeinek feladatait a 3. szźtmt melléklet tartalmazza
{Avr. 13.$ (1) e)}.

2. A PoLGÁmĺrsľERI HIVATAL JocÁr-lÁs^ł. És ľrr.^łpATKoRE

2.I. A Polgármesteri Hivatď a Möfu. 41.$ (1) bekezdése, az tłht.7.$(1) bekezdése, valamint a
Polgĺĺri Törvénykĺinyvről sző|ő |959' évi IV' t<irvény 36.$ (1) bekezdése a|apjáĺ önálló jogi
személy, amely jogszabályban vagy az Alapitő okiľatban meghatźlrozott közfeladatokatlátja
el.

2.2. A Polgáľmesteľi Hivatal, mint a Képviselő-testület szerve akozfe|adatok ellátása éľdekében
az tinkorményzat mfüödésével, valamint a polgármesteľ vagy a jegyző feladat- és hatásköré-
betartoző tigyek döntésre való előkészítéséve| és végľehajtźsźwa|, az önkoľmźnyzatí és állami
szervekkeltöľténő együttműködés összehangolásával, abizottságok mfüĺidésének tigyvitelé-
vel kapcsolatos feIadatokat, valamint _ megállapodás a|apjźn _ anemzetiségi önkoľmźnyzat-
ok gazdaság i-pérziigy i, b e l s ő e l l e n ő r z é s i feladatait |átj a el.

A Polgĺármesteri Hivata| A|apitő okiratát az |. szźlműmelléklet tarta|mazza.

3. A PoLGÁmmsľERI HIVAT AL GAZDÁI,ronÁs^, trELZDSZÁMAI

3.1.

2.3.

3.2.

aa
J.J.

A Polgármesteri Hivatal gazdálkodása:
A Polgármesteri Hivatal ĺjnállóan mfüĺidő és gazdźt|kodó költségvetési szerv, amely vállal-
kozásí tevékenységet nem folytat.

A Polgármesteń Hivatal mint ktiltségvetési szerv az Aht.' a,Ávr., valamint a gazdálkodásara
vonatkozó egyéb jogszabáIyok _ különĺlsen a Mötv. _ szerint lźĺja eI alaptevékenysége kĺiré-
be tartoző költségvetési és gazdálkodási feladatait.

Az Aw.9. $. (1) bekezdés, valamint (4) bekezdés b) pontj a alapjźn a Polgáľmesteri Hivatal
gazdasági szewezete az e||źtandó feladatok alapján aPéĺlnigyiIJgyosztá|y' a Vagyongazdźi-
kodási és Üzemeltetési Ügyosztá|y, valamint a Belső Ellátási lrođa. A Polgármesteľi Hivatal
gazdasági szervezetének vezetője aPénzťigyi Ügyosztály jogszabá|y által meghatátozottvég-
zettséggel és szakképesítéssel ľendelkező iigyosztályvezetóje.

A Polgĺáľmesteń Hivatal az Önkormźnyzat, a Polgáľmesteri Hivatal és a nemzetiségi ĺinkoľ-
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mtnyzatok kĺiltségvetésének első félévi teljesítéséről június 30-i fordulónappal féléves elemi
költségvetési beszámolót, a költségvetési évľől decembęr 3l-i foľdulónappaléves elemi kĺilt-
ségvetési beszámolót készit. A Képviselő-testĹilet a feléves beszĺĺmolót hatérozattal fogadja
e|, az éves költségvetés teljesítésľől rendęletet alkot. A Polgármesteri Hivatal a jogszabá|y-
okban foglaltak szerinti tartalommal és határidőkre teljesíti az áLlamrrlal szembeni beszámo-
lási kötelezettségeit. A költségvetést és a végrehajtásról szóló tájékoztatőt és beszámolókat
fiiggetl en k<inywizs g áIő ę||ęnor zi.

3.5. A költségvetési gazďá|kodás követelménye:
Az eredeti költségvetéshez a költségvetési szerv a költségvetési rendelet részét képező elői-
rányzat-fe|haszná|ási tervet készit, melyek a kötelęzettségvállalás alapjátjelentik. Ezekbiz-
tosítjĺĺk a Polgáľmesteri Hivatal gazdźlkođásának az e\oirányzatok keretei között tartását. Az
előirźnyzatok felhaszná|ását' a kiadások teljesítését a Polgáľmesteri Hivatal szewezetében
|évó, az adott feladatot végrehajtő szewezeti egységek kezdeményezik.

4. A PoL GÁnľĺľsľľRI HIVATAL sZERvE ZETI rnr,BpÍrÉsľ

4,|. A Képviselő-testiilet meghatźttozta a Polgĺĺľmesteri Hivata| szervezeti felépítését. A Polgármes-
teri Hivatal szervezeti egységei jogi személyiséggel nem rendelkeznek, az egységes Polgĺáľ-
mesteri Hivatal munkaszerv ezetének részeit képezik.

4.2. A Polgáľmesteri Hivatal szewezeti egységei:

1. Polgáľmesteľi Kabinet
o TitkáÍság
o Kommunikációs Iroda

2. JegzőiKabinet
o Tĺirvényességi és Perképviseleti Iroda
o Személyugyi Iroda
o Belső Ellátási Iroda
o Szervezési és Képviselői Iroda
. Ügyviteli Iroda

3. Belső Ellenőnési lľoda (ĺinálló iroda)

4. Váľosfejlesztésĺ és Főépítés zi IJ g osztáiy
o Főépítészilroda
o Vĺĺĺosfejlesztési Iroda

5. Y agyongazdálkodási és tjzemeltetési Üryo sztáiy
o Gazdálkodási Iroda
o LétesítményĹizemeltetési Iroda

6. Pénzĺiryi Ügyosztály
o Költségvetési és Pénzügyi Felügyeleti Iľoda
o Számviteli és Pénzügyi Iroda
. Adóiigyi Iľođa
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IlatóságÍ tigyosztály
. Építésügyi Iroda
o Igazgatási Iľoda
o Anyakönyvi Iroda

Humánszolgáltatási tigyosztály
o CsaládtámogatásiIroda
. HumánkapcsolatiIroda

4.3. APolgármesteri Hivatal szervezetiegységeinek engedélyezett|étszźtma {Ávr. 13.$ (1) e)}

Szervezeti egłs ég megnevezése engedélyezett létszdm

Hivątalvezetők 3

Polgórmesteri Kąbinet ]3

Jegłzői Kabinet 4]

Belső Ellenőľzési Iroda 2

Városfejlesztési és Főépítészi Uglosztóly 9

Vagłongazdálkodási és Üzemeltetési Üglosztóly 1]

Pénzüg,li Ugłosztály

Hatósági Ügłosztály

Humáns zo l gál t at ás i Üg,,o s zt ály

Osszesen:

7.

29

37

25

170

4.4. A Polgĺĺrmesteľi Hivatal azon ügyköreit, amelyek soľlĺn aszewezeti egységek vezetoi a költség-
vetési szerv képviselőjeként jáľhatnak el, a kiadmźnyozásrő| és a képviseletről szó|ő jegyzői utasítá-
sok, illetve a szerződéskĺités rendj éró| sző|ő polgáľmestei-jegyzői együttes utasítás tarta|mazzźů<.

{Á*. 13.$ (1) Đ}

4.5. A Polglĺľmesteri Hivatal telephelyei és az azokkal kapcsolatos feladatellátlás:

a) 1082 Budapest, Baľoss u. 66-68. (Ilĺsz.:352||lN|,3521|lN3)
feladatellátás: Humlánszo|gźitatasi Ügyoszĺíly Családtámogatási Iroda ügyfé|szo|gźiatźnak
elhelyezése

b) l 082 Budapest, Német u. 25. (lltsz.:3 5212l N24, 352I2l N25' 352|2l N26)
feladatellátás: Humánszo|gáItatźlsi Ügyosztźiy Családtámogatási Irođa iľatainak elhelyezése

c) 1084 Budapest, Víg u' 35. fsn.. |2. és fszt./Il. (hĺsz: 3492|)
feladatellátás: Belső Ellátási Iroda ruktźrozási feladatainak biztosítása

d) 1084 Budapest, Rĺĺkóczi téľ 3. (hľsz.: 34899lBlI)
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feladatellátás: Vaĺosfejlesztési és FőépítészilJgyosztálykezďrése alatt źiIő tervtźr

l084 Budapest, Víg u.32. (hľsz.: 3494410lNI,3494410lN2,3494410lN3,3494410lN4,
34944/01N6)
feladatellátás: a Polgármesteri Hivatal minden szervezeti egysége iľatainak elhelyezése

1082 Budapest, Kisstáció u. 5. (35604/N3)
feladatellátás: Nemzetiségi onkormźnyzatokműködésével kapcsolatos hivatali feladatok el-
látása.

5. A HIVATAL SZERVEZET|EGYSÉGEINEK TÍľusAI, JoGÁLtÁsUK, VEZETESÜK, A
uÚxouÉs RENDJE

5.1. A Polgáľmesteri Hivatal szervezete Ĺigyosztályokĺa, önálló iľodákĺa és ügyosztályi irodakrata-
golódik azzal, hogy az ügyosáályokon, irodĺĺkon beliil szakmai és iľĺányítási szempontból ĺjnálló
feladatęllát ást végzó referensek miĺködhetnek.

5.2. Apolgáľmesteľ, alpolgáľmesterek, jegyz(5 és a|jegyzők jogszabályban meghatttrozott külĺinleges
stźiuszáĺa tekintettel speciális jogállású ügyosztalyok: Jegyzoi Kabinet és Polgáľmesteri Kabinet.
onálló iroda a Belső Ellenőľzési Iroda.

5.3. A szervezeti egységek jogállása

a.) ügyosztályok:
CéIja a több <isszefiiggő terület egységes kezelése, tevékenységének összehangolása' az adott szak-
ágazathoztartoző tĺibb irodát összefogó szervezeti egység, melynek é|éĺaz ügyosztályvęzető ti1'. Az
tigyosztályvezeto irtnyítja, szervezi és ellenőrzi az tigyosztály munkáját, az igyosztályvezetőnek
koordinációs tevékenysége és felĹigyeleti jogköre van a szervezeti|eghozzá"tartoző irodák tekinteté-
ben. Egy iigyosztálynak egy tigyosztályvezetoje lehet.

b.) ügvosztályi iľodĺĺk:
Az igyosztályi irodak esetében az fuodák vęzetói a vezetoi jogosítvanyukat az ugyosztźůyvezetó
által meghatározott keretek közĺltt tinállóan gyakoroljĺák. Egy irodanak egy iľodavezetője lehet.

c.) önálló irodfü:
Jegyzőt irĺĺnyítás a|att źiIő, az iroda vezetoje źital vezetett. szervezeti egység. Egy irodának egy iro-
davezetoje lehet.

5.4. A vezetłĺi megbízások

A Kttv' 236. s p) bekezdés c) pontja alapjánJővárosi lrerületi onkormányzatnál a jegłzői, aljeglzői
kinevezésen túlmenően osztályvezetői és Jőosztályvezető-helyettesi szintnek megfelelő vezetői kineve-
zésen túl további vezetői kinevezés is adható. A kn. ]29. s (I) bekezdése szerint a laiztisztviselő -

ktjlÓn tÓrvényben írtakon túlmenően - osztályvezetői, főosztályvezető-helyettesi, főosztályvezetői
munlrakör betölté s ére is kinevezhető.
Fentiekfi gyelembevételévelaze|fogadottszewezésistrukturaa|apjźn:
- az iigyosztályvezetői megbízás főosztźĺlyvezeto-he|yettesi szintíi vezetó megbízásnak felel meg,

éshatźrozatlan időľe sző| aKtt\ł. I29. $ alapjan;

e)
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- azirodavezetói megbízás osztźĺ|yvezetői szinttĺ vezetőimegbízásnak felel meg, és határozat|an
időre szóla Kttv. 129. $ alapjétn,

5.5. A Polgármesteri Hivatalban minőségirányítási rendszeľ mfüödiĘ amelynek célja, hogy bixosít-
sa a dolgozői vé|emények autonőmiáját, elősegítse a hivatali szęrvezeti egységek dolgozóinak
együttgondolkodását, támogassa és ösztonozze a Polgĺíľmesteľi Hivatalon belüli đolgozói kommuni-
kációt. A minőségirlĺnyítási ľendszer mfüödését a Minőségirĺĺnyítási Tanács biztosítja, a minőség-
iranyítási vezetó vezetésével. A részletes feladatellátást a Minőségiranyítási Kézikdnyv tarta|mazza.

6. A PoLGÁRMESTERI HIVATAL IRÁNYÍTÁSA., VEZETÉSE

6.1. Polgáľmester

A Képviselő-testiilet döntéseinek megfelelően és saját hatásköľében irányitja a Polgáľmesteľi Hiva-
talt. Az önkoľmĺĺnyzati ügyekben meghatĺĺľozza amunka szervezése, a döntések előkészítése és vég-
ľehajtása terĹiletén a jegyző javaslatait figyelembe véve a Polgármesteri Hivatal feladatait. onkoľ-
mźnyzati, źi|arĺligazgatasi feladatait, hatásköreit a Polgiĺrmesteri Hivatal közľeműkcidésével |átja eI.

Ezen felül a Polgármesteľi Hivatal iranyításával kapcsolatos további jogkörei:
o gyakoľolja a munkáltatói jogokat a jegyzó tekintetében,
o rendszeresen tart vezetői megbeszéléseket az ĺinkoľmĺĺnyzati mfütĺdéshez kapcsolódó időszeľű

feladatok meghatátozásźtra, valamint a döntések végrehajtásźnakszátmonkérése céIjábő|,
o sziikség szeľint, de legalább évi kettő alkalommalapparátusi értekezletet taľt, melyena jegyzőve|

közösen értékeli a Polgáľmestęri Hivatal tevékenységét és meghatźrozza az elkövetkezendő
időszak feladatait.

6.2. Alpolgármesteľek

Az a|polgármestereket a Képviselő-testiilet a polgármester helyettesítésére, munkájának segítéséľe a
pol gáľmester j avas l atiír a v źiasztja me g.

Az alpo|gármesterek közötti feladatmegosztás:
A polgríľmester helyettesítése és munkájĺának segítése keľetében polgláľmesteri intézkedés alapjĺĺn
egyes feladat- és hatáskĺjreit a polgármesteľ az alpolgáľmesteľek útján látja el.

Az a|polgármesterek feladataikat a polgáľmester irányításával |átjźk eI.

6.3. Jegyzó

A jegyző vezeti a Polgármesteri Hivatalt, gondoskodik az cinkoľmányzat működésével kapcsolatos
felađatok e|IźLtásátő|, a hatáskĺiľébe utalt iigyek intézésérő|' hatásk<ĺľébe tartoző ügyekben
szabályozza a kjaďmányozás rendjét, meghatáĺozza a PoIgáĺmesteri Hivatal szervezęti egységeinek
feladatait. Kialakítja és működteti a belső kontľollrenđszeľt, valamint biztosítja annak folyamatos
fej le sztését é s éľtékelé sét, amelyet évenként nyilatkozatban r ö gzít.
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6.4. Aljeg,lzők

A polgármester - a jegyzőjavaslataľa - a jegyző helyettesítésére és meghatározott feladatok ellátasá-
ra aLjegyzőkęt nevez ki, akik segítik a jegyzo feladatainak e|Iátását, rész|etes feladataikat a munka-
koľj l e ír ó s uk tafia|mazza.

7. A s ZERVE Z['TI E GYSEGE K VF-Z[.TŐľNEK,
VALAMINT A MIJNKAVÁLLALOK FELADATAINAK

Ár,ľĺ'r,Áľos MEGHATÁRoZÁSA

7.1. A szeľvezeti eeységek vezetőire vonatkozó általános szabályok
A Polgármesteń Hivatal szervezeti egységeinek vezetói kĺitelesek szakmailag magas szinten, a vo-
natkoző jogszabáLyokat ismerve és azoknak megfelelően eljámi. Minden vezętő köteles a vezetése
a|att źi1ló szervezeti egységet éľintő jogszabályvá|tozásokat kcivetni, a fe|adat- és hatáskĺiri listát ak-
tualizźűru, valamint a helyettesítésről olyan módon gondoskodni, hogy a szervezeti egység ne marad-
jon vezető nélkül. Aszervęzeti egységek vezetőikötelesek afe|adat- és hatásköröketmunkavállalók
szerinti bontásban a szervezeti egység ügyrendjébenrcgzíteni, valamint a Hivatal egésze szźrnźtra
elérhetővé tenni. A szervezeti egységek vezetoi kĺitelesek gondoskodni a szervezeti egység kezelé-
sében lévő kĺizérdekú adatokkal kapcsolatos kérelmek kezelésérőlés teljesítéséről.

7.2. igyosztźL|wezető
Az iigyosztźt|yhoz tartoző szewezeti egységek szakĺnai koordinálásáta a jegyzí| ügyosztályvezetőt
ÍLevez ki, aki e minőségébenvégzett tevékenységééľt felelősséggel tartozik a Polgáľmesteľi Hivatal
vezetőjének és a polgáľmestemek. Az igyosztáIyvezetó és az iigyosztá|yi irodak vezetói egymással
alá-ftjlérendeltségi viszonyban állnak és kötelesek egyĹittműktidni a feladatok ellátásélban. Az ngy-
osztéiyvezető köteles az igyosztály Ĺigyľendjében részletesen meghatźrozni az igyosńályi irodave-
zetók feladat- és hatáskĺĺrét.

Az tieyosztályvezető iľányítja az ügyosztály munkáját. amelynek sor'ĺn:
- gondoskodik az igyosztályon beliili munka megszervezésérő|, ellenőľzi a feladatok végre-

hajtását;
- biĺosítja a kiadott feladatok hatźrlđőre történő szakszeru és törvényes végľehajtását;
- biztosítj a a jegyzői hatrĺsköľök gyakoľlását az źtllamigazgatási hatósági ügyek intézése köľé-

ben;
- biztosítj a az źita|a vezetett szervezeti egységnél a folyamatba épített, előzetes, utólagos és

v ezetői ellenőľzés mfü iidését;
- figyelemmel kíséri az igyosztáIy fe|adatellátásźůloz kapcsolódó jogszabá|yok vá|tozásait,

ir ány ítj a azok éľtelm ezés ét, alka|mazását)
- kezdeményezi az ĺinkoľmźnyzati ľendeletek módosítását, tĺírsadalmi és központi jogi köľ-

nyezetvá|tozźlsavagyf e|hata|mazásaesetén;
- rendszeľesen beszámo| az á|ta\a vezetett szewezeti egység tevékenységérő| a jegyzonek,

igény esetén a polgĺáľmesteľnek;
- az tigyosztályhoztntoző szewezeti egység dolgozői részére szfüség szerint taľt munkameg-

beszélést vagy egyéni e|ígazítétst;
- segíti és figyelemmel kíséri aszervezeti egység dolgozói szakmai fudásĺĺnak fejlődését;
- gondoskodik az igyosztáIy dolgozói munkakĺiri leíľásainak elkészítéséről és karbantaľtásá-

ró1;

- el|enőrzi az igyosztáIyhoz tartozó vęzętők és szervezęti egységek munkáját. Az irođaveze-
tők tekintetében gyakoľolja a jegyző á|ta|binosított egyéb munkáltatói jogokat, véleménye-
zi az irodavezetokmunkáltatói jogkörben tett javaslatait;

-9-



- előkészíti a belső szabéiyzatokat, azok módosításait, illewe koordinálja az á|ta|a iranyított
szerv ezeti egységek belső szabályzatainak elkészítését, módosítását;

- koordinálja az él|ta|a irányított szervezeti egységek feladĄegyzékének (a hatályos jogi
szabá|yozástisfeltiintető)elkészítését,folyamatosaktua|izźiását;

- a testületi munka hatékonysága éľdekében egytittmfütidik a bizottsági elnökökkel , tészt vesz
a Képviselő-testĹilet tilésén a feladatkörébe tartozó napirendi pont těrgya|ásakor, va|amínt az
illetékes bizottságok ĺilésein;

- elkészíti a polgáľmester, alpolgármesterek, bizottsági elnök, és a jegyzó nevében a
Képviselő-testtileti hatźlr ozatok végľehai tás ár ő| szőlrő'j elentéseket;

- sziikség szerint együttmfüödik a társ szewezeti egységek vezetőive| a feladatk<jrüket érintő
kéľdésekben;

- kĺjzremfüodik az önkoľmiĺnyzati intézmények iranyításáva| kapcsolatos dĺintésęk, intézke-
dések előkészítésében, a határozatok végľehajtásának megszervezésében, ellenőrzésében,
gazđaséryi tarsaságok esetén a fulajdonosi joggyakorlással kapcsolatos dtintések és intézke-
dések előkészítésében, döntések végľehajtásĺĺnak megszervezésében, ellenőľzésében;

- az źita|aalźĺiĺvagy szigná|tiratért szakmai, munkajogi és bĹintetőjogi felelősségetvá|Ial;
- köteles gondoskodni arrő|, hogy távollétében a helyettesítés folyamatosan fennálljon;
- folyamatos elemző munkát végez, melynek alapján vóltoztatdst lrezdeményez az ügłosztdlyt

érintő feladatok vonątkozósában a hatélronyabb, eredményesebb, gazdaságosabb, racionáli-
s abb fel adat e ll át ds é r delĺéb en ;

- jogszabáffigłeléssel kapcsolatos feladatok kooľdinálása.

7.3. az ügyosztálwezető helyettesítése
Az llgyosztályok esetében az igyosztáIyvezetot az áItala kijelĺilt irodavezeto' annak távolléte esetén
az irodavezető-he|yettes helyettesíti. A helyettesítő kĺiteles az irodavezetóí, illetve irodavezető.
helyettesi feladatait is teljes mértékben ellátni. Az ugyosztá|yvezető helyettese az ugyosńáIyvezetó
által meghatźnozott keretek kozott|ttja e| azigyosztá|yvezető helyettesítését.

7 .4. oná||ő irodav ezető
A jegyzt5 munkáját kĺizvetlenül segítő cinálló szeľvezeti egység vezetője. Az irodák míĺködésének
szervezését, vezetését az fuodźld:loz tartoző iľodavezetők látják el. Tevékenységĺiket a jegyző, a|jegy-
zők kooľdináIjek. Az ugyosztáiyvezetok és az oĺátL|ó irodavezetők egymással mellérendeltségi vi-
szonyban állnak, és kĺjtelesek egyiittmfüĺjdni a feladatok e|Iźtźsábarl. Egy irodĺínak egy irodavezető-
je lehet.

Az tinálló irodavezető irányítja az iroda munkáját. amelvnek sorlĺn:

- figyelemmel kíséri a központi és helyi jogalkotást,
- kezdeményezi a helyi jogszabá|yok módosítását, taľsadalmi és központi jogi köľnyezet

v á|tozása vagy felhat a|mazása e setén,
- biztosítja a jegyzőihatáskorĺlk gyakor|ását az á||arnigazgatási hatósági ügyek intézése kĺĺrében,
- kĺizreműködik az önkoľmányzati intézmények irźnyításźwa| kapcsolatos döntések,

intézkedések előkészítésében, a határozatok végrehajtásának megszeľvezésében,
ellenőrzésében, gazdaságitáĺsaságok esetén a tulajdonosijoggyakorlással kapcsolatos dĺintések
és intézkedések előkészítésében, döntések végrehajtasiĺnak megszervezésében, e||enőrzésében,

- elkészíti a po|gźlrmester, alpolgármesterek, bizottsági elnök, és a jegyző nevében a Képviselő.
testületi hatźr ozatok végrehaj tĺís ar ő| sző|ő jelentéseket,

- előkésziti a belső szabźiyzatokat, azok szfüség szerinti módosítási javaslatait a polgiíľmester
és/vagy a jegyzől aljegyzők intézkedésére,

- részt Yesz a Képviselő-testület ülésén, a fe|adatkörébe tartoző napiľend tĺĺľgyalásakoľ a
bizottséryi tiléseken,
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- rendszeľesen beszámol az á|talavezetett szervezeti egység tevékenységérÍ5l a jegyzőĺek, igény
esetén közvetlenül a polgáľmestemek, segíti a tanácsnok(ok) munkáját'

- gondoskodik a feladat-jegyzéknek (a hatályos jogi szabáLyozást is feltĹintető) elkészítéséről,
fo lyamato s aktua|izá|ásáról,

- binosífia az éitalra vezetett szervezeti egységnél a folyamatba épített, előzetes, utólagos és ve-
zetői ellenőrzés mfüödését,

- azźita\aa|źlírtvagy szigĺálrtiraÉrt szakmai, munkajogi és biintetőjogi fele1ősségetvál|a|,
- köteles gondoskodni arról, hogy távollétében a helyettesítés folyamatosan fennálljon,
- Íolyamatos elemző munkát végez, melynek alapján változtatást kezdeményez az irodót érintő

feladatokvonatknzásĺźban a hatékonyabb, eredményesebb, gazdaságosabb, racionálisabbfela-
datellótás érdekźben,

- jogszabályfigleléssel kapcsolatosfeladatokellátósa.

7.5. ügyosztályi iľodavezető
Feladata aszervezeti egység vezetése, amely során azijgyosztá|yvezetó szakmai koordinációs szere-
pet tölt be. Az iigyosztályvezetok és az ügyosztáiyszervezetheztartoző irodavezetők egymással alá.
fiilérendeltségí, az tigyosztályhoz tartoző irodavezetők egymással mellérendeltségi viszonyban áll-
nak és kötelesek egymással egyiittmúködni a feladatok ellátásában. Egy irodlínak egy irodavezetője
lehet.

Az ügyosztályi irodavezető általános feladatai:
- figyelemmel kíséń a központi és helyi jogalkotást;
- kezdeményezi az ĺjnkormányzati rendeletek módosítasát, tiírsadalmi és k<izponti jogi

komyezetvźt|tozásavagyfelhata|mazásaesetén;
- biztosítj a a jegyzői hataskörĺik gyakorlásźú az á||arnigazgatási hatósági ügyek intézése

körében;
- kĺizľemtĺködik az önkoľmĺĺnyzati intézmények irźnyitásźxa| kapcsolatos döntések,

intézkedések előkészítésében, a hatźnozatok végrehajtásanak megszervezésében,
ellenőrzésében, gazdasági társaságok esetén a tulajdonosi joggyakorlással kapcsolatos
dĺĺntések és intézkedések előkészítésében, döntések végrehajtásának megszervezésében,
ellenőrzésében;

- elkészíti a polglĺľmesteľ, alpolgáľmesterek, bizottsági elnök és a jegyző nevében a
Képviselő-testiileti hatáĺozatok végľehajtásaról szóló jelentéseket;

- az tigyosztályvezető kooľdinálása mellett előkészíti a belső szabéiyzatokat, azok sztikség
szerinti módosítási javaslatait a polgármesteľ és/vagy a jegyzolaljegyzők intézkedéséľe;

. részt vesz a feladatkĺirébe 1artoző napiľend tĺĺľgyalásakor a Képviselő-testiilet,
bizottságok ülésén, a helyi nemzetiségi önkoľmanyzatok iilésein;

- rendszeľesen beszámol az źita|a vezetett szervezeti egység tevékenységéről az
ügyosztályvezetoĺek;

- az ügyosztályvezető kooľdiná|ása mellett gondoskodik a feladat-jegyzék (a hatályos jogi
szabá|yozźtst is feltiintető) elkészítéséľől, folyamatos a]<fia|izá|ásaról;

- gondoskodik az źita|a vezetett szervęzeti egységnél a munkafolyamatokba beépített
ellenóľzés működéséľől;

- az általa aláírt vagł szignált iratért szahnai, munkajogi és bantetőjogifelelősséget vál-
lal.

- folyamatos elemző munlaźt vlźgez, melynek alapján változtatást lrezdeményez az irodót
érintőfeladatokvonatlrozásában a hatélronyabb, eredményesebb, gazdasógosabb, racio-
nális abb feladatellátás érdekéb en,

- rendszeresen tájélroztatja az ügłosztólyvezetőt az iroda által ellátottfeladatokvégrehaj-
tásának óllásáról, soron kívtil tĺźjélaztatja az ügłosztályvezetőt az iroda munkavégzése
sorónfelmerülő - tigłosztályvezetői beavatlrozást, segítséget igénylő - problémáról,

- jogszabáffiglelésselkapcsoIatosfeladatokellátása.
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7.6. az irodavezető helyettesítése
Az önálló/nem önálló irodavęzető helyettesítésére az irodavezető által megbízott személy jogosult.
Az egyes helyettesítési feladatok ellátasa mellett kĺiteles az igyintézóí fe|adatait is teljeskönĺen el-
látni.

7.7.llgyintézíS
A Polgármesteri Hivatal érdemi tigyintézéstvégző kĺjztisztviselői' Feladatai:

a.) a munkaköri leírásban ľészére megállapított, illetve ĺigyosztályvezetője, irodavezetóje által ki-
adott feladatoknak a határidők figyelembevételével tĺjľténő v égzése,

b.) u á||anigazgatási, hatósági ügyek éľdemi döntésre való előkészítése felhata|mazás esetén ki-
admźnyozása,

c.) felelős asajáttevékenységééľt és munkaterületén a tĺiľvényességbetafiasaert.

7.8. referens
Stľatégiai szempontból kiemelt folyamatéľt vagy źtfogó ĺinkormlányzatilhivata|i szintű tevékenység,
szakterület el|átásáért felelős érdemi igyintéző, aki fęladatkirét a hivatali szervezetęn belüli elhe-
lyezkedéstől függetlenül önállóan, jegyzoi' a|jegyzői vagy jegyzői-polgármesteľi vezetéssel |átja el.
A referens vezetésével kapcsolatos közvetlenvezetői feladatok a szervezeti tagozódás szerinti felet-
tes ügyosztáIy vezetójére ttruhźvhatóak. A referensi munkaköľben ellátandó folyamatok, tevékeny-
ségek, szakteriiletek köréről a jegyző a polgármesteľľel egyetéľtésben jogosult dĺinteni.

7.9. ügyintézői besorolású titkárnő/titkar
A szewezeti egységeknél sztikséges leírói és egyéb adminisztratív feladatokat e||átő igyintézó vagy
iigykeze|ő besorolású munkavállaló. Ügyintézői besoľolás esetén a dolgozó érdemi ügyintézést is
folytat.

7.10. üg}ĺkezelő
Gondoskodik az adminisztľációs, ügyiľatkeze|ési feladatok e||átásźtró|, az iratok źtvételérő|, iktatá-
saľól, sokszorosításźlrő|, továbbításĺíró|.E||át1aazokat a feladatokat, amelyekke| avezetőjemegbíz-
za.

7 .I 1 . ťtzikai a|ka|mazott
Belső munkamegosztás szeńnt e||átja azokat a ťlzikai feladatokat, amelyekke| vezetője megbizza. A
munkaköri leíľásban szereplő és egyéb megbízás szerinti feladatokat hatźlridfue teljesíti. A Munka
T<irvénykönyve hatálya a|á tartozó munkavállaló.

7 . 12. kozfo glalko ztatott
A közfoglalkoztatásrő| szóló tciľvény hatá|ya a|átartoző,hatźrozoÍt időre foglalkoztatott természetes
személy, aki ellátja a munkaköri leírásában foglalt feladatokat, amelyek e||átásźratörvény nem íľ elő
kiizszo|gá|ati j o gviszonyt.

s. A PoLGÁRMESTERI HIVATAL Ár,ľ,ł'r'Áľos FELADAT. És HATÁSKoRE

8.1. A Képviselő-testi'ilet mfüĺidésévelkapcsolatban a Polgáľmesteri Hivatal
- előkészíti a helyi ľendelet teľvezeteket, a fe|adat- és hatásköľébe llartoző előterjesztéseket, a Kép-

viselő-testület hatáskĺj r éb e tartoző v á|asztást, kinev ezést, megbízást,
- cisszegyííjti és nyilvántartja az ĺinkormźnyzatot éľintő kĺizérdekű bejelentéseket, javaslatokat,

-12-



panaszokat, valamint a Képviselő-testtilet ľendeleteit,határozatait és elkészíti a lejáľt hataridejű
hatźtrozatokvégrehajtásárőIsző|ő jelentést,

- biaosítja a képviselő-testületi ülések technikai és iigyviteli feltételeit, végrehajtja a Képviselő-
testiilet döntéseit.

8.2. A bizottságok működésével kapcsolatban a Poleáľmesteľi Hivatal
- előkészíti a bizottságok üléseiĺtátgyalandó előterjesztéseket, abizottságok feladat- és hatáskö-

Ébe tartozó dtintéseket,
- közreműkĺjdik a bizottságok képviselő-testiileti előteľjesztéseinek előkészítésében,
- ellátja abizottságok ügyviteli feladatait,
- végrehajtja abizottsági dĺintéseket.

8. 3. A nemzetiségi ĺinkormányzatokkal kapcsolatban
A Polgármęsteri Hivatal biztosítja a helyi nemzetiségi <inkormrĺnyzatok múködésének személyi és

tárgyi feltételeit, továbbá gondoskodik a műkcjdéssel kapcsolatos végrehajtási feladatok ellátásáról.
E||átja a testületi ülések, testiileti- és tisztségviselői dĺlntések előkészítését, továbbá a helyi nemzeti-
ségi <inkoľmányzat működéséve|, gazdźůkodásával kapcsolatos nyilvántartási, iratkezelési feladato-
kat. A feladatok e||źúásáéÍt aPéĺlzligyi Ügyosztály vezetóje, a Polgármesteri Kabinet vezetője és a
Jegyzői Kabinet vezetóje és a Belső Ellenőrzési lroda vezetője a felelős.

8.4. Az onkormányzati intézményekkel kapcsolatban
Az önkormźnyzati iĺtézméĺyekkel elsősorban a szakmai területnek megfelelő ügyosztályok, iľodák
tartanak rendszeres kapcsolatot. Az ĺinkotmányzati fenntaľtói feladatok végrehajtása érdekében á|ta-
lános törvényességi, szakmai és pénzügyi, kĺiltségvetésl-gazdá|kodási felügyeletet |éÍ e|, ezekkel
kapcsolatosan vizsgálatokat végezhet. A feladat Észétképezi a rendszeľes infoľmációáramlás bizto-
sítása és az inténrlényekben folyó szakmai munka segítése. A feltigyelet és kapcsolattaľtás foľmái:
ellenőrzés, témavizsgźllat, értéke|és, koordináció, konzultáció, munkaértekezĺet,tovźlbbképzés.

8.5. Az önkormányzati képviselők tevékenvségével kapcsolatban a Polgáľmesteri Hivatal
- a jegyzőn keresztül segíti a képviselők munkáját, jogaik gyakoľlását,
- soron kívtil megvízsgtlja a képviselők javaslatait, bejelentéseit, s ana legkésőbb 15 napon belül

váIasztad,
- a képviselők részére a képviselő-testĹileti ülések eIőtt az ont. szltĺSZ-banmegllatźrozottak sze-

ľint biztosítja az írásos anyagok eljuttatását,
- kĺizreműködik a képviselők felvilágosítás-kérésének teljesítésében.

8.6. A polgĺĺľmester államieazgatási feladat- és hatáskdľével kapcsolatban a Polgáľmesteri Hivatal
- közľeműködik a polgáľmester źt|Iarigazgatási feladat és hatásköľének ellátásában,
- közremfüĺiđik honvédelmi, polgáĺi védelmi, kataszttőfaelhárítĺísi tigyekben a polgáľmester ál-

|amigazgatásifeladatainakhelyivégľehajtásában.

8.7. A iegyző feladat- és hatáskörével kapcsolatban a Polgármesteri Hivatal
- kĺizľemfüö dik az ĺlnkoľmányzat műktidésével ĺisszefiiggő feladatok e|IźÍástlbaÍI,
- közremfüödik ajegyz(5 áIlamigazgatási feladat- és hatásköľének ę|Iátásźtban,

- gyakor o|ja a jegyző á|taI átruhźzott jogkörben a tĺiľvény vagy koľmányrendelet a|apjźn a jegyzó-
re rłlhźľoÍt első fokú hatósági jogkciröket.

8.8. Az ankormórylzat ]00oń-os tulajdonában lévő gazdasá?i társaságokkal kapcsolatban a Polgár-
mesteri Hivatal
- rendszeres lrapcsolatot tart a szakĺnai területnek megfelelő üglosztdlyok, irodák útján,
- az önkormányzatiforrásokfelhasználásával Óssze/iłggésben szakĺnai és pénzüg,łi, Irnltségvetési-

gazdálkodásifelĺigleletet lót el, ezekkel kapcsolatosanvizsgálatokntvégezhet,
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- biztosítja a rendszeres információáramlásĄ a felüglelet és kapcsolattartás korében pedig az
adatszolgáltatást, konzultációt, koordinációt, értékelést, beszámolást/beszámoltatást és ellenőr-
zést,

- szakmailagfelügleli az alapító okiratokváItozásaivalĺsszeftggőfeladatokat.

9. A HIVATALI ľ.ELADAT. Bs Hĺ.ľÁsKoR
MEGHATÁnozÁs SZABÁLYAI

A hivatali dolgozók feladataikat a jelen SZMSZ.ban, a szeÍ\ĺezeti egységek ügyrendjeiben, a mun-
kaköri leírásban és az éves teljesítmény követelményeket megalapoző célokban foglaltak szennt,
valamint a v onatko zó noľmiĺk b etaľtás áva| v é gzik, melyek :

a) jogszabály,
b) önkormlíny zati hatér ozat,
c) belső szabá|yzatok,
d) utasítás,
e) intézkedés,
Đ az a)-e) pontban meghatarozottnormźk végrehajtását segítő iľánymutatás, kĺirlevé| (tájékoz-

tató), emlékęztető,
g) minőségirányítási eljárások.

A belső normfü megalkotasara vonatkoző rész|etes szabályokat a normaalkotás rendje tarta|mazza.
A munkakĺiri leírás akjnevezési okmány melléklete. A munkaköľi leíľások naprakész á|Iapoáért a
szeru ezeti egysé gek v ezetői felelősek.

10. A PoLGÁRMESTERI HIVATAL Ár,ľ.ł.r, ELLÁToTT
LEGF.oNToSABB Ücyxonox Bs ÜcyrÍpusoK

A Polgáľmesteri Hivatal az a|ábbi főbb ügykiirökben és ügýípusokban jaľ el a felelősségvállalással
<isszefiiggő csopoľtosításban:

10.1. Kiemelt vagy ielentős felelősségvállalással jaró ügytípusok

a) A kĺiltségvetés elkészítése és módosítása
b) Kötelezettségvállalás, utalviínyozás előkés zitése, felügyelete
c) Képviselő-testiileti,bizottsági előterjesztések szakmai és töľvényességi kontľollja
d) Peres és nemperes jogi képviselet
e) A 25.000.000.-Ft-ot meghaladó éľtékú vagyonĹigyletekkel/pénaigyi tranzakciókkalkapcsolatos
előkészitő vagy ellenőľző munka
f) Stľatégiai jellegu projektek ügyintézése
g) A Polgríľmesteľi Hivatal, az tjnlrormónyzati intézményrendszer, illene az egles ágazatok egészét
érintő Ĺigyek (pl. átszervezés, belső szabáIyzatok, stb.) előkészítése és lebonyo|ítása
h) Közbeszerzéssel kapcsolatos ügyintézés
i) Jogtanácsosi ellenjegyzés (p1. adásvételiszerzőďés,je|zźlogszeľződés stb.)
j) A, egész keľtilet vĺĺrosképét vagy varostizemeltetését érintő projektek tigyintézése
k) A döntéshozók vagy tisztségviselők szźlmělravégzett közvetlen, szervezętenbelüli szakmai előké-
szítő munka

1 0.2. Általános hivatali Ĺigvtípusok

a) A Ket. hata|yaalátmozó eljĺáľások
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b) Báľmely más, tĺiľvényben meghattttozot1e|járáshoz és hatáľidőhĺiz kĺjtött iigyintézés (pl. adó-
Ĺigyek, közérdekrĺ adatszolgźitatás, stb.)
c) A 25.000.000.-Ft-ot meg nem haladó éľtékű vagyonügyletekkel/pénzagyi tranzakciókkal kapcso-
latos előkészító vagy ellenőrző munka
d) A személyugyi kérdésekkel összefüggő általános Ĺigyintézés
e) A kĺizbeszerzési értéket el nem érő,vagy aközbęszerzési tĺiľvény hatá|ya alá nem tartoző beszeľ-
zések ügyintézése
f) Miĺszaki jellegű feladatkcirök ellátása
g) Az egész Polglíľmesteri Hivatal tekintetébenvégzett adminisztratív vagy tigykezeléssel összefüg-
gő ügyintézés
h) A kiilön törvények a|apjánvégzett szociális, kulturális, g,,ermekjóléti és kÓznevelési ugyekintézé-
se

10.3. Adminisĺľatív. ügvkezeléssel összefüggő vaey fizikai munkávaliaró ügytípusok

a) Kizárő|ag az adott szervezetí egység feladatkörébe taftozó adminisztratív, igykezelői munkavég-
zés
b) A Polgáľmesteri Hivatal épületén beliili túlnyomóan ťtzikai munkavégzés

11. A SZERVEZETI EGYsBcnx BELso SZABÁLYoZÁSÁNAK RENDJE

A szewezeti egységek a hatásköľtiket az irányadő jogszabáIyok jegyzékét tarta|maző - a jegyzÍ5 á|ta|
jóvĺhagyott _ szervęzeti egység iigyľendje szerint gyakoľoljĺĺk. A szewezeti egység vezetője saját szer-
vezeti egysége munkájának tészletszabá|yozasát a szervezęti egység tigyľendjében rögzíti, ezen felül
egyedi utasítast adhat ki írasban, amelynek egy pé|dźnyát a jegyző részéte kĺjteles megkiildeni és a hiva-
tali tudásbazisba feltölteni.

12. APoLGÁRMESTERI HIVATAL xÜlso KAPCSoLATAI, A KAPCSOLATTARTÁS
RENDJE

12.1. A képviselet ľendje:
Képviseletre, külső kapcsolattartásra feladatkörében a polgáľmesteľ (alpolgármesterek), illetve a
jegyzőjogosult. Ezen jogukat esetenként vagy az ügyek meghatźlrozott kĺire tekintetében átruhánhat-
jĺák.

A Polgĺĺľmesteri Hivatalt a jegyző helyetteseként eljrĺrva az á|ta\ameghatźrozott soĺrenđbeĺ az a|jegy-
zok, egyuttes trĺvolléti'ik esetén a jegyző által megbízottkoztiszt\riselő képviseli. A megbizott képvise.
leti jogosultsźryát írasbeli meghatďmazźs szeintlátjae|, A jogtanácsosok a jogi képviselet során a jog-
tanácsosi igazolvĺĺnyukban foglaltak szerint képviselik Budapest Fővaľos VIII. KerĹilet Józsefuaľosi
onkoľmanyz atot, éslv agy annak Polgĺíľmesteri Hivatalát.

12.2. A kĺilső kapcsolattaľtas rendje
A Polgláľmesteri Hivatal dolgozóit az źllampolgĺĺľokkal, az önkormányzati és más kiilső szeľvek-
ke|, intézsrlényekkel és gazdasźryi táľsaságokkal való kapcsolatüaľtasban a kulturált, hatékony,
gyoľs ügyintézésľe vďó töľekvés, valamint a segítő szĺĺndék kell, hogy je|Iemezze.

A hivatali dolgozók kĺilső kapcsolattaľtásiĺnak körét és rendjét - ideéľtve a Képviselő-testĹilettel, a

bizottságokkal való kapcsolattaĺást is - a jegyzó ál|apitja meg és azigyosńźiyliroda ügyľendjé-

ben. illetve a munkaköľi leírĺísokb an szabá|vozza.
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A szervezeti egységek vezetói, valamint fęladatkörfüben eljárva a dolgozók a feladatkörĹikben

eljaľva közvetlen kapcsolatban állhatnak az önkormźnyzat intézrnényeivel, gazdasági tźrsaséęu-
val. Ennek során jogszabźiyban, önkormányzatihatáľozatban, munkáltatói döntésben meghataľo-

zotr.adatszo|gá|tatástkérhetnek és adhatnak. Ajegyző töľvényességie|Ienorzésijogkĺiľében eljĺĺľó
dolgozó jóváhagyott ellenőrzési pľogram vagy eseti megbízás alapjanjogosult ellenőrzéstvégezn.
Az ellenőrzésre jogosult külső szervekkel, fohatóságokkal és egyéb szervekkel ajegyző és a pol-
gáľmester taľtja a kapcsolatot, illetve esetenként dĺint a kapcsolattartó személyéről.

A nyilvánosság biztosítása, a közmeghal|gatás szervezése, a konzultatív testiiletek mfüodése és a
sajtóval való kapcsolattaľtás szabáIyait az e táĺgykörben alkotott belső szabá|yzatoktarta|mazzźl<.

13. MUNKÁLTAToI JoGKoR

13.1. Kinevezéshez' vezetoi megbízáshoz, felmentéshez, a vezętőí megbízás visszavonásźúloz'
jutalmazáshoz, fegyelmi eljaľás megindításźůloz a polglíľmesteľ egyetéľtése, személyi illet-
mény megźilapítasiĺhoz a polgármesteľ jóváhagyása sziikséges.Pá|yázat kiírása, eľedményes
pá|yázat esetében annak elbírálása, címadományozás, vezetok teljesítményértékelése és mi-
nősítése esetében a polglĺrmester előzetes véleményezési jogkĺiľt gyakorol

|3.2. A jegyző gyakorolja valamennyi köztisztvise1ő/munkavá||a|őlkozfoglalkoztatott tekintetében
az aIábbi munkáltatói j ogokat, fi gyelemmel a 1 3. 1 . pontban foglaltakľa:

- kinevezés,
- kozszolgálatijogviszony megszĹintetése,
- fegyelmi eljaľás megindítása,
- vezetői kinevezésés annakvisszavonása,
- vezetőkteljesítményéľtékelése,
- vagyonnyíIatkozatra kĺĺtelezett munkaköľĺjk megállapítása,
- rendkívüli munkavégzés elrendelése,
- jutalmazás,
- közszolgá|ati szabáIyzatban megállapított juttatások, támogatasok, kedvezmények en-

gedélyezése, megvonása,
- szakmai továbbképzésre valő jelentkezések elbíľálása, engedélyezése,
- az alapilletmény eltérítése,
- Kttv.-ben meghatáľozottpótlékokmegítélése,
- kiĺztisztviselő kérés ére Ertatéká|lomĺínyba helyezés,
- köztisztviselő/Ęykeze|ő źlthźnyítása más szervęzeti egységhez,
- koztĺsztlli selő/tigykezelő kiľendelésę más kozigazgatási szewhez'
- kiilfrldi kiktildetés, tanulmányutak engedélyezése,
- ťlzetés nélktili szabadsźą engedélyezése,
- felteľjesztéskitiintetésre,
- címek adomáĺyozźsa,
- szervezeti egységeknél belső helyettesítés ęlľendelése taľtós távollét esetén,
- célfeladat és céljuttatás meghatározósa,
- a iigłosztályok és öruźlló irodák vezetoi és az a|jegyzők szabadságanak engeđéIyezé-

se.

13.3. Az ugyosztáIyvezetok' ĺĺnálló irodavezetók a jegyzo á|ta| átrvhazott hatáskörben az a|ábbi
munkáltatói jogosítvĺányokkal rendelkeznek azza| a feltétellel, hogy az átnlbázott munkáltatói
jogk<iľcik gyakorlását esetenként az énntett köztisztviselők egyidejű értesítése mellett a jegy-
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ző magźůloz vonhatja. illetve azokat másik vezeto megbízástl köztisxviselőľe írásban átru-
hazhatja.

Az átnlhźzott munkáltatói jogok gyakorlása az igyosztá|yon belül működő iroda vezetőjére
töľténő átn:ŕľrźzás kivételével nem ľuhazható tovább, ez esetben azigyosztźlyvezetőjogosult
és egyben köteles ellenőrizni azirodavezetó źtLtal tett munkáltatói intézkedéseket. Azigyosz-
tályvezető esetenként magźůloz vonhatja aZ éLtruhtLzott hatáskör gyakorlását.

l3.3.1. onáltó munkáltatói jogosítvlányok és kcitelességek:
- a kĺlaisztviselők teljesítménykôvetelményeinek kitrĺzése és éves munkateljesítmé-

nyének éľtékelése,
- szabadság engedélyezése,
- munkaidő a|atti e|tźwozás engedéIyezése,
- munkavégzés helyének és feladatainak meghatźrozása, munkavégzés feltételeinek

biztosítása'
- minden év februáĺ 28-ig az źitala vezetett szervezeti egységek dolgozóit éríĺtó,

szabadságolási ütemterv elkészítése, az évi ľendes szabadság engedélyezése , az
éves szabadságok decembeľ 3 l-ig t<iľténő kiadásáról valő gondoskodás,

- a jelenléti ívek és távolmaradási ívek vezetésének ellenőľzése, havonta a távollétek
okának, időtaľtamának jelentése (GYED' GYES, betegség, továbbtanulás,
szabadság),

|3.3.2. Nem önálló munkáltatói jogosítványok:
- javaslatot tesz megiiľesedett álláshely betĺiltéséľe,
- javaslatot tesz irodavezetők kinevezésére,
- j avaslato t tęsz fizetés nélküli szabađság engedé|y ezésére,
- j avaslatot tesz illetmények megáIIapításźtta,
- javaslatot tesz jutalmazásra,
- javaslatot tesz fegyelmi felelősségre vonásra,
- javaslatottesz a dolgozók továbbképzésére,
- javaslatot tesz egyes kĺilön juttatások biztositásáľa,
- javaslatot tesz dolgoző fe|mentésére,
- javaslatot tesz kitiintetésre, illetve elismerő cím adományozásźta.
- közremúköđik a minősítések elkészítésénél.

Mind a jegyzői saját hatáskörben fenntaľtott, mind pedig az źúrvhźľott jogkĺiľben gyakorolt munkál-
tatói döntések, intézkedések a Polgármesteľi Hivata| Jegyzoí Kabinet Személyiigyi lroda szakmai
koordinálásával tĺiľténik.

14. ÉRTEKEZLF.TEK

Az értekezlęt a feladatok meghatźrozásźnak (kiadásanak) és a feladatteljesítés követésének, a fela-
date||źtás koordinálásának, ellenőrzésének egyik eszkĺlze és módszere. Az értekez|etekfajtáját,rend-

j ét a Polgĺĺľmesteri Hivatal Minőségirĺányítási Kézikönyv e tarta|mazza.

15. A HIVATALoN BELÜLI KAPCSoLATTARTÁS RENDJE

15.1. A szervezeti egységek közĺitti kapcsolatok

15.1.1. Az ugyosztá|yvezetők, irodavezetők és a Polgĺĺrmesteľi Hivatal dolgozői egymással, vala-
mint az önkoľmĺányzati intézményekkel és gazdasźryi tĺĺľsaságokkal a Polgáľmesteri Hivatal
feladatainak e||átásźlva| kapcsolatos munkafolyamatokban kĺizvetlenĹil mfüödnek együtt. A
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több területet/szervezeti egységet érintő feladatok esetén munkacsoportonkénti működés in-
dokolt az aztvezető felelős kijelölésével. A feladatokegyeztetése értekezleteken történik.

15.|.2. Az együttmfüödés zavarai esetén a szervezeti egységelďvezetők k<lzcĺtt felmeriĺlő feladatel-
látással, munkamegosztással kapcsolatos vita esetén a jegyzłS bíráIja el a pľoblémát és hoz
dĺintést.

15.1.3. A problémák megelőzése érdekében tĺirekedni kell a megfelelő, lehetőleg formalitásoktól
mentestájékoztattlsra,afolyamatosinfoľmáciőźlraĺriásra.

|5.|.4. A munkafolyamatok szabźiyozásáĺa á|ta|źnosan megfoga|mazva az SZMSZ, a belső sza-
bźiyzatok, a Minőségiľanyítási Kézikĺinyv és annak ftiggelékét képező eljĺíľások szolgálnak.

l5.2. Egyéb kapcsolatokĺa vonatkozó szabályozás (szolgálati út):

|5.2.I. A Hivatalban dolgozók, iigyosztályvezetők és irodavezetők kötelezettsége, hogy a munka-
végzés he|yzetérő|' a feladatok végrehajtásaról, zavatairő|, a vezetői beavatkozást igénylő
eseményekľől szóló beszlímolót, jelentést minden esetben a szervezet szeľinti közvetlen ve.
zetést, felügyeletet gyakorló vezeto részére adjak meg.

15.2,2. Magasabb szintrĺ vagy másik szewezeti egység vezetoje kérdéséľe, valamint feladatkörtikben
eljáľó dolgozó kérdéséľe a dolgozók, illetve az iroda/igyosztályvezetők kĺitelesek a tevé-
kenységi k<ĺrĹikľe vonatkozóan a tájékoztatást megadni, és erről a hivatali felettesnek beszá-
molni.

|5.2.3. AzigyosztáIyvezetok, irodavezetók a jegyzőn keresztiil kötelesek a Képviselő-testület taga-
inak a képviselői munkĺhoz szfüséges és igényelt tájékoztatást megadni, a szemé|yes adatok
védelméről szóló törvényben foglalt kötelezettségek, illetve az źi|aľľri- és a szo|gá|ati titokÍa
vonatkozó szabályok egyidej iĺ betartásáv aI.

15.2,4. A hivatali felettes utasítási joga a szervezeti felépítés szeľint hozzátartoző dolgozókľa terjed
ki. Rendkívüli esetben vagy külĺin megbízás a|apján, illetve az tigymenet modellben szereplő
esetekben a hivatali felettes átlépheti a szervezeti felépítéssel meghatározott vezetői lépcsőt.
Ebben az esetben aztltasítást kiadó és azutasított köteles azutasítás tényéről és a szolgálati
út elmaľadásanak okáról, indokaiľól a hivatali felettest tajékoztatni a feladat teljesítésével
egyidejűleg.

16. MUNKÁREND

16.1. A Polgármesteri Hivatal dolgozóinak általrĺnos munkaľendje:

hétflin 08.00- 18 00 óráig

kedden 08.00-16.00 óráig

szetđźn 08.00-16.30 óráig

csiitörtökĺin 08'00-16. uu óráig

pénteken 08.00-13.30 óľáig

A munkaľend a köztisztviselők esętében magában foglalja a munkakĺizi snjnet idejét is. A
Munka T<irvénykönyve hatalya a|á tartoző munkavállalók esetében _ a készenléti jellegÍĺ
munkakĺirök kivételével _ a munkaközi szünet nem ľésze a munkaidőnek. A munkaszerve-
zés, a napi munkavégzési idő beosztása, illetve a feladatvégzéshez szfüséges optimális idő
meghatźtrozźsaazadottszervezetiegységvezetojénekfeladata.
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16.2. A ledolgozott munkaidő nyilvĺĺntarttĺsa és ellenőľzése céljábóI szeruezeti egységenként jelen-
léti naplót kell vezetni. A jelenléti naplóban fel kell tüntetni a munkába állás és az e|távozás
pontos idejét. A jelenléti napló vezetéséértaszervezeti egység vezetoje felelős.

16.3. A ledolgozott munkaidőt hetenként ö,sszesíteni kell. Tĺirekedni kell aľra, hogy a törvényes
munkaidő - a heti 40 őra - az adott héten mindenki által ledolgozásra keriiljtin. A heti munka-
idő átcsopoľtosítását a szervezeti egység vezetője engedélyez}reti a jelenléti naplóban történő
szignálással.

|6.4. Azĺiryfélfogadás rendje a következő:
A Polgĺĺľmesteľi Hivatal általános ügyfélfogadási ľendj e:

hétfőn 13.30-18.00 óráig
szerdán
pénteken

08.l5-16.30 óráig
08.l5-l 1.30 óráig

A Hatósági Ügyosztály Anyakönyvi Iroda újszülött anyakönyvezése, valamint haláleset anyaköny-
vezése esetén munkaidőben az źita|ános ügyfelfogadási renden kívül is fogad ügyfeleket.

Humánszolgáltatasi LJgyosztá|y TÁMPONT Infoľmációs Szolgálat tigyfélfogadási rend-
je:

hétfő 08.15-18.00 óráig
kedd 08.15-16.00 óráig
szerda 08.15-16.30 óráig
csiit<irt<ik 08.15-16.00 óráig
péntek 08.15-13.30 óráig

Humĺĺnszolgáltatási Ügyosztály Családtĺĺmogatási Iroda ügyfélfogadási rendje:

hétfő 08.15 -18.00 óráig
kedd 08.15 -16.00 óníig
szerda 08.15 Ą6.30 őtáig
cstitörtök 08.15 -16.00óráig
péntek 08.15 ĄI.30 őtźńg

16.5. Az źita\tnos ügyfélfogadási rendtől eltérni csak a munkaszüneti és iinnepnapok munkarend-
jét meghatźroző jogszabá|yok szerinti keretben lehet, amelyľől a Képviselő-testiilet _ a pol-
gármestem ek a jegyző javas|atára benyújtott előterjesztésére _ külĺin ľendelkezik.

|6.6. Ügyfélfogadási idő a|att a köztisztviselők kĺĺtelesek a Hivatalban taľtózkodni, helyszínelés
csak a szervezeti egység vezetőjének külĺin engedélyével lehetséges.

16.7. A Polgáľmesteri Hivatal éptiletében a köztisztviselők munkaidőn tul a szervezeti egység ve-
zetőjéĺek engedélyével, hétvégén - eLőzetes íľásbeli bejelentés mellett - a jegyző engedélyé-
ve| tartőzkodhatnak.

16.8. A munkahelyéľől tinhibáján kívül távol maradó dolgozó akadźůyoztatásának tényéről hala-
déktalanul ktiteles közvetlen hivatali felettesét vagy a Jegzői Kabinet Személyiigłi lrodát ér-
tesíteni.

16.9. A betegségről szóló orvosi ígazo|ást a dolgozó legkésőbb a mlnkźlba éůIása első napjrĺn köte-
Ies a Jegyzői Kabinet Személyiigyi lroda részére átadnĹ Az átadás e|őtt az utolsó munkában
töltött nap időpontj át a szewezeti egység vezetőjének atźlppérzes lapon le kell ígazo|nia.
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16.10. Eltérő a munkarend: a.) képviselő-testületi, bizottsági ülések,
k<izmeghallgatások, lakossági forumok esetén

b.) elrendelt túlmunka esetén
A Polgáľmesteń HivataI egészétérintő általános munkarendtől való eltérésľől a jegyzo javas-
|atźra a polgáľmesteľ előterjesztést nyujt be a Képviselő-testiilet részére. (pl: iinnepnapok
miatti változások).

16.11. Túlmunka esetén a szabadidót az igyosztáLyvezetők, önálló irodavezetok ľészére a jegyzó,
beosztott kĺjĺiszwiselők esetében az adott szervezeti egység vezetője, nem önálló irodaveze-
tők részére pedig azigyosztáIyvezetó biztosítja. A Polgáľmesteri Kabinethez 1.artozőkrészére
a szabadidőt a polgĺĺľmester biztosítja.

|6.|2. Távollét
Az ügyosztźiyvezetok és az önállő itodavezetők esetében a - napi feladatellátáson kívÍ.ili - tá-
vollétet ajeglző titkźlrságźn be kell jelenteni.
Egyéb kĺiztisztviselők, munkavállalók - vezetoi engedéllyel - a távolléti naplóban történő
rögzitéstktivetőentávozhatnakaPolgármesteľiHivatalból.

|7 . A vEzET oK tjcyľÉlľoGADÁSI RENDJE

A ieevző általános ůigvfélfoeadásĺ ĺdeie:
minden horu@330 - lSoo -ig

Az ĺievosztálwezetők ügyfélfogadási időben kötélesek a Polgármesteri Hivatalban taľtózkodni és
igény szerint, de legalább havonta egy alkalommal a megjelölt tigyfélfogadási időben a hozzźĄuk
forduló ügyfeleket fo gadni.

A tisztségviselők felfogadásan a szervezeti egységek vezetőinek, illetve munkatĺíľsainak szfüség
szerint részt kell vennie, amennyiben az e|őzetesen bejelentett iigyfelek pľoblémája eztigény|i.

18. A HELYETTESÍTÉS

18.1. A helyettesítés alapelvei az alźlbbiak:
- Amennyiben lehetséges, az azonos képzettséggel rendelkezők helyettesítsék egymast azza|,

hogy az irĺĺnyítási struktura fenntaľtásaĺő| avezeto k<jteles gondoskodni a helyettesítés rend-
jének kialakítása során.

- A megbízott vezetők taľtós helyettesítéséről felettesiik vagy a jegyzó gondoskodik (felfelé
iľanyuló helyettesítés)

l8.2. Azngyintézok a l8.1. pont figyelembe vételével a munkaköri leírásukban foglaltak szerint
helyettesítik egymást. Az tigyintézők és az iigyviteli dolgozók helyettesítését a szervezeti
egység vezetójehatźrozza meg. Fizikai dolgozók helyettesítését a Belső Ellátasi lrodavezę-
tője szeľvezi.Tartős helyettesítés esetén a helyettesítéssel való megbízásrőI a jegyzł5 dont.

18.3. A helyettesítés előfeltételeiről minden vezetó köteles megfelelően gondoskodru, ideérMe az
ügyintézők e-mailjeinek, előkészítő- és munkaanyagainak szewezeten belüli elérhetőségét,
illetve az igyek állásanak folyamatos dokumentálását is.
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19. MUNKAron ÁľanÁs-ÁľvÉľu

19.1. Munkakör átadás-átvétel a munkáltatói jogköľt gyakoľló jegyzo, valamint a közvetlen hivatali
felettes által meghatározottkĺjrben személyi vá|tozás, valamint taľtós távollét esetén töľténik a
folyamatos, zĺikkenőmentes feladatellátás éľdekében.

|9.2. A munkakĺirt a munkakör új betöltőjének, ennek hianyában a kĺjzvetlen hivatali felettesnek
kell átadni.

19.3. A munkakör-átadást jegyzőkĺlnyvben kell rogzíteni, melynek tartalmaznia kell:
a.) az źttadásrakeľtilő munkakĺjr feladatait, munkaköri |eirásźi,
b.) a folyamatban lévő fontosabb feladatok felsorolását, va\atlint tájékoztatást a végrehajtrás

he|yzet&őI, eredmény érőI, a szfüséges további teendőkľől,
c.) u átađásra keľülő iigyiľatok, adatok, utasítások, teľvek, szabtĺIyzatok, nyilvántartások

jegyzékét, a munkak<ĺrhdz kapcsolódóan keletkezett, ľendelkezésére á11ó elektronikus do-
kumentumok fellelhetőségi helyét.

d.) az źltadőnak és az źttvevőnek a jegyzőkönyv tartalmával kapcsolatos észľevételeit,
e.) az átadás helyét, idejét, az átaďő és az źtíĺevő aláírásźi.

|9.4. A munkakör túadás-áťvételéľt a közvetlen felettes a felelős.

l9.5. Szabadság esetén a szervezęti egység vezetője kĺiteles a szabađság engeďé|yezése előtt meg-
győzőđniaľľól, hogy aszabađsźlgiďotartarĺlaa|attazügyek folyamatos intézése biztosított.

20. UTAsÍľÁsl, ELLENoRzÉsI ĺocoK, BESZÁMOLTATÁS

20.|. Az tigyosztályok, önálló irodfü vezetói, feladat. és hatáskĺĺľfüben a koordinálásuk a|átartoző
dolgozók tekintetében feladat meghatfuozási, utasítási, ellenőľzési, besziĺmoltatási joggal ren-

delkęznek.
20.2. Az átnhazott hatásköľben (kiadmĺĺnyozási jogkörben) ellátott hatásk<ir (kiadmányozás) jog-

szabźiyi cimzettje utasítást adhat, illetve a hatáskört visszavonhatja. Az átruhźnott hatásköľ,

átadott kiadmrányozási j ogkĺĺr további átruhlázása tilos.
20.3. Ellenórzést a jegyzó, munkateľü|etéĺ az a|jegyzi5k és a jegyzó által megbízott személy, továb-

bászervezeti egységében a hivatali felettes végezhet.

20.4. APolgáľmesteľi Hivatalktiztisĺviselőjét beszźmolási kötelezettség teľheli:
a.) afe|adatvégrehajtásźrő|',haazt jogszabá|y e|őiqa, hivatali felettese kéri vagy a végrehajtĺĺs

során akadáIy merült fel
b.) u źúrĺftazott hataskörben ill. átadott kiadmrínyozási jogkörben ellátott feladatokĺó| az źltns-

haző á|tal meghatár ozott ľendben
c. ) amennyibe n szabá|ýalanságot ész|e| az e|jar ás sorĺín.

20.5. A jegyzó kezdeményezheti a polgármesteľnél az önkormźnyzati gazđźůkodő szervezetek és

intézményekadatszolgźitatásátazönkoľmányzatmíłkodéseéľdekében.

21. AKIADMÁNYoZÁS Bs ĺ HATÁSKonÁľnugĺzLs RE,NDJE

Kiadmányozás az irat egyszemélyi a|áírásáújelenti, mely sorlĺn a sajźlt, vagy źúrvhźnott hatáskör-
ben hozott íľásbeli intézkedés (kiadmány) a|źtítástakeriil. A kiadmányozási jog azugybentĺjrténő
kĺjzbenső intézkedésľe, döntésre, valamint külső szeľvnek vagy személynek címzett irat kiadásáľa
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ad felhatalmazźst. A kiadmányozásíjog magában foglalja azintézkedést, a kĺizbenső intézkedést,
a döntést, a döntés kialakításának, valamint az itat irattétrba helyezésének jogát. A kiadmányozoht
irat taľtalmáértés alakiságáért a kiadmányoző (akiadmanyozástvégző) felelős.

A Polgáľmestęľi Hivatal egészéte vonatkozóan a kiadmanyozást a jegyz(3 gyakoľolja, (kivéve a jog-
szabáIyban meghatáĺozottakat: az arryakonywezetore vonatkozó önálló kiadmlínyozást) amelynek
jogát jegyzői utasításbaÍI az a|jegyzó|ae' a Polgármesteri Hivata| szervezeti egységére (a szervezeti
egység vezetojére, a vezetó nevében a|źlirő helyettesľe) átruházÁatja. A kiadmányozoĺt irat tartalmi
és formai helyességéért a kiadmźnyoző felelős.

A polgáľmesteľ és a jegyző átruhźzhatő feladat- vagy hatáskĺjreit írásban, utasítás formź!ábanruház-
zaźú.

22.KIKÚLDETÉS

A hivatali kiküldetéssel kapcsolatos munkáltatói jogot a jegyző gyakoľolja. A jegyző kiküldetésének
elrendeléséľe a polgáľmester jogosult, a k<iaisztviselők kiktildetéséró| a jegyző dönt a polgáľmesterrel
egyetéľtésben.

23. ZARO RENDELKEZESEK

23.l Az SZMSZ hatźiya kiteľjed a Polgáľmesteri HivataL szervezeti egységeire és valamennyi
hivatali dolgozóra.

23.2. AzSZMSZ megismeľtetéséről ésbetartatélsáról a jegyzó aszervezeti egységek vezetoiĹltján
gondoskodik és ellenőtzi abenrle foglaltakat.

23.3. Az SZMSZ és mellékleteinek, fiiggelékének naprakészen tartásźlrőI a jegyző az aljegyzők
útjan gondoskodik.

23.4. A szervezeti egységek akfia|izźt\t ügyrendjeit az abban szfüségessé vá|t vźitoztatást követő
60 napon belülcsatolni kell a fiiggelékhez.

23.5. AzszMszközzétételrekeru|az alábbi helyen: T meghajtó\].{oľmfü\Szabźiyzatok
23.6. A Buđapest Fővaľos VIII. keriilet Józsefuaľosi Polgĺáľmesteľi Hivatal _ a Képviselő-testület

204120|3. N.22.) szálnűhatźlrozatával elfogadott _ Szervezeti és Mfüĺidési Szabźiyzatźnak
a módosítását a Budapest Fővaros VIII. Kerület Józsefuĺĺľosi onkoľmźnyzat Képviselő-
testiilete a ..../20|3. (XII.18.) szźműhatźrozatával20|3. december 18-i hatállyal hagyta jó-
vá.

Budapest, 20|3. decembeľ ......

dr. Kocsis Máté
polgiírmesteľ

Rimán Edina
jegyző

Mellékletek
1. sz. melléklet: Budapest Fővaľos VIII. keľĹilet Józsefuaľosi Polgáľmesteri Hivatal a|apítő okiľata
2. sz, me||éklet: Budapest Főviĺľos VIII. kerület Józsefulárosi Polgáľmesteľi Hivatal szewezeti felépítése
3. sz. melléklet: Budapest Fővaľos VIII. keľület Józsefuĺáĺosi Polgĺármesteri Hivatal szewezeti egysé-
geinek szakmai feladatai
4. sz. melléklet: a Hivatalban foglalkoztatoÍI vagyonnyilatkozat-tételľe kötelezett k<lztiszťviselői
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munkaköľĺik jegyzéke

Függelékek
1. sz. függelék: a Polgáľmesteri Hivatal szervezęti egységeinek ügyrendjei
2. sz. fr)ggeIék: szabźůyzatok jegyzéke
3. sz. függelék: a Polgarmesteri Hivatal szervezeti egységeinek vezetői
4. sz. ftig ge lék: az onkormanyzat bankszĺĺm laszálmai
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Polgármesteri Hivatal SZMSZ-ének ], sz. melléklete
ALAPITO OKIRAT

módosításokkal erységes szeľkezetben

Budapest Főváros VIII. keľület Józsefuaľosi ÖnkormźnyzatKépviselő-testtilete a20|2. december
19-én elfogadott módosítĺíssalegységes szerkezetbe foglalja a Budapest Főváľos VIII. kerület Jó-
zsefuaĺosi onkormanyzatPo|gármesteľi Hivatal, mint ĺinállóan működő és gazdálkodó kĺiltségvetési
szeľvnek a Magyarország helyi ĺinkoľmanyzatairő| sző|ő 2011. évi CLX)O(IX. tv. (a továbbiakban:
MötV.) 84. $ (1) bekezdése, azá||anháztartásról szóló 20II. évi CXCV. tĺiľvény 8.$-a, és az ennek
végrehajtásźtrőI szől.ő 368120|1. CXII. 31.) Koľmanyrendelet 5.$-a, továbbá aszakfeladatľendről és
az á||anhźnaftási szakágazati rendről sző|ő 561201 1. (XII. 3l.) NGM rendelet alapjtn elfogadott
taľtalmi k<ivetelményeknek megfelelő alapító okiratát.

1. A költségvetési szerv
Megnevezése: Budapest Fővóros VIII' kerület Józsefvárosi Polgármesteri Hivatal (rövidített neve:
Józs efv ár o s i P ol gárme s t eri Hiv atal)
Székhelye: 1082 Budapest, Baľoss u.63-67.

A költségvetési szeľv telephelyei:

1082 Budapest, Baľoss u' 66-68. (hľsz.:352l |lN|,35211/N3)

1 082 Budapest, Német u. 25 . (Iltsz.:3 52|2 l N24, 3 52|2l N25, 3 52|2l N26)

1084 Budapest, Víg u. 35. fszt.12. és fszt./Il. (hĺsz: 34921)

1084 Budapest, Rfüóczi tér 3. (hľsz.: 34899/Bl|)

1084 Budapest, Víg u.32. (hĺsz.: 3494410lN|'3494410lN2,3494410lN3,3494410lN4,
34944101N6)

l082 Budapest, Kisstáció u. 5. (35604lN3)

2. A kti lts é gvetés i szerv létreh ozás á ľĺól ľen de|kező határ ozat számaz

A Budapest Fővĺíros VIII. Kerület Józsefuĺĺľosi onkormáĺyzatKépviselő-testiiletének5312004.
(II. l 9.) számű hatźr ozata

3. A ktiltségvetésĺ szetv j ogszabályban megha táľozott ktizfeladata:

A Mi'tv. 84.$ (1) bekezdése éľtelmében:

,,A helyi ĺinkoľmányzat képviselő-testiilete az önkoľmányzatmtködésével, valamint apolgáľmes-
ter vagy a jegyző feladat- és hatáskciľébetartoző ügyek döntésľe való előkészítésével és végrehajtá-
sával kapcsolatos feladatok elLźtásarupolgáľmesteľi hivatalt vagy közös önkoľmanyzatihivata\thoz
létre. A hivatal kĺjzľemfüödik az önkoľmĺĺnyzatok egymás ktiz<ĺtti, valamint az áIIaIni szervekkel
tĺiľténő egyiittmfüödésének cisszehangolásában.''

4. A ktiltségvetési szeľv alaptevékenysége:
TEAOR szńmz 8411 Altalános kőzigazgatás
Szakágazat számz 841105 Helyi tinkoľmányzatot valamint tiibbcélr'i kistérségi táľsulások
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igazgatási tevékenys é ge
főtevékenység:
84||26 onkormán yzatok és táľsulások általános végľehaj tő igazgatálsi tevékenysége

750000 Áilategészségugyi ellátás
84||12 onkoľmányzati jogalkotás
84ll14 országgyĺjlésiképviseIóvźt|asztásokhozkapcsolódótevékenységek
841l15 onkoľmanyzatiképviselőválasztásokhozkapcsolódótevékenységek
84|||6 oľszágos és helyi nemzetiségi önkoľmanyzativźiasztźtsokhoz kapcsolódó tevékeny-

ségek
84|||7 Európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek
841118 oľszágos és helyi népszavazźlshoz kapcsolódó tevékenységek
84||24 Teriiletiáltalĺánosvégľehajtó igazgatásitevékenység
84||27 He1yinemzetiségiĺinkoľmanyzatokigazgatźsitevékenysége
841|54 Az önkoľmźnyzativagyonnal vallő gazdá|kodással kapcsolatos feladatok
89044l Rĺivid időtartamú közfoglalkońatás
890442 Foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglal-

koztatźsa
890443 Egyéb közfoglalkoztatás

A költségvetési szeľvnek vállalkozási tevékenysége nincs.

5. A kiiltségvetési szerv illetékessěge, míĺkijdési köre:
Budapest Fővaros VIII. kerĹĺlet Józsefuĺĺľosközigazgatási teľületén a székhelyén és a telephelyein a
kĺiz}ratalmi tevékenység ellátása.

6. A költségvetési szerv ĺľányító szeruének megnevezése és székhelye:

Budapest Főváľos VIII. keľĹilet Józsefuaľosi ÖnkormányzatKépviselő-testülete;
1082 Budapest, Baross u.63-67.

7. A kiiltségvetési szeľv gazdálkodásĺ besoľolása:
A k<iltségvetési szeľv gazdá|kodási besorolása szerint ĺinállóan mrĺkt'dő és gazdálkodó kĺlltségvetési
szer\ĺ) saját költségvetéssel rendelkezik, önálló gazdálkodasi jogköľe és felelőssége van' a|aptevé-
kenységét önállóan |źúja e|.

8. Y ezetőjének megbízási ľendj e:

A polgáľmesteri hivatal vezetője a Mötv. 8l.$ (1) bekezdése szeľint a jegyzí\.
A jegyzot a Mötv. 82. $ (1) bekezdésének, valamint aközszolgálati tisztviselőkľől szóló 2011. évi
CXCľX. törvény 247. $-ban foglaltaknak megfelelően nyilvános pźiyźnat alapjźn a polgármester
nevezi ki. A kinev ezés időtartama hatáľo zat|an.
A költségvetési szeľv vezetője a képviseletijog gyakorlója.

9. ľ.oglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszony megielölése:
A kiiltségvetési szerv dolgozói köztisztviselők és egyéb munkavállalók, akiknek jogviszonyára a
kozszo|gźiati tisztviselőkľől sző|ő20|1. évi CXCIX. törvény rendelkezéseit kell alka|mazni.
Egyes foglalkoztatottjai munkavállalói jogviszonyban állnak, akik tekintetében a munka tĺiľvény-
könyvéľől szőlrő 20|2. évi I. t<ĺrvény rendelkezéseit kell a|ka|maznl.
Egyéb foglalkoztatásra irányuló jogviszorlyta a Polgĺíľi Törvénykönyvľől sző|ő 1959. évi IV. töľ-
vény (p1. megbízási jogviszony) azlrźnyadő.
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10. A feladat ellátását szolgáló tinkoľmányzativagyonz

1082 Budapest, Baross u. 63-67. (hľsz.: 35235 1859 m)

1082 Budapest, Baross u. 66-68. (hrsz.:352|LlV1 532,,ł,3s2|IlN3 47 fił)

1082 Budapest, Német u.25. (hrsz.:352l2/N24 96 fił,352l2lv25 4tfił,352l2lv26 15 Íŕ)

1084 Budapest, Víg u. 35. fszt. 12. a|atti27 m2 és fszt.l[. szźnn a|atti II m2 (hĺsz: 3492|)

1084 Budapest, Rákóczi téf 3. (hľsz.: 3489glBll82fił)

1084 Budapest, Víg u.32. Qľsz.: 34944lO/N| 43 m2,34g44l0lN2 44 fił,34944lOlN3 3| m2,

34944/0/ N 4 24 fiŕ, 34g44l0l N 6 94O m2)

1082 Budapest, Kisstáció u.5. (35604lN3 146fił)

A vagyon feletti rendelkezésľe a Képviselő-testtilet źita| alkotott rendeletekben meghataľozott szabá-
lyok irrĺnyadóak.
Záradékz
A Budapest Főváľos VIII. keľület Jőzsefvárosi onkormźnyzat Polgáľmesteri Hivatala a|apító okira-
tát Budapest Fővaľos VIII. Keľület Józsefulĺľosi onkoľmźnyzat Képviselő-testtilete 360120|3.
(IX. 1 8. ) szźtmű határ ozatźx a| 20 | 3 . szeptembeľ 1 9 - i hatállyh agyta j ov á.

Budapest, 2013. szeptember 1 9.

Riman Edina
jegyzo

Dr. Kocsis Máté
polgármester
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1. Polgármesteľi Kabinet
A Polgáľmesteri Kabinet feladata a polgármester/alpolgármesterek tevékenységével kapcsolatos napi
teendők e|Iátása, a hivatal irźnyításźlból adódó titkaľsági és kommunikációs feladatok koordinálása.
A kabinetvezetőnek szervezési, irányítási és feltigyeleti jogkĺiľe van a kabinet munkáját illetően.

1.1. Titkdrsdg
1.l.l. ellátja a polgáľmesteri/ alpolgĺíľmesteľi titkársági és adminisńrérciős feladatokat;
|.I.2. ellátja a polgármesteri/ alpolgáľmesteń reprezentációs tevékenységekkel kapcsolatos

feladatokat;
1.1.3. ellátja a polgármesteri/ alpolgármesteri posta kezelésével kapcsolatos feladatokat;

|.I.4. nyilvantaľtja a polgríľmesteri utasításokat;

1.1.5. áttekinti a polgármester/alpolgáľmesterek tészére étkezett kiildeményeket, azokat
szigná|j a, a|źir ásr a e l őké szíti ;

1.1.6. koordinálja a polgĺíľmester/alpolgiĺľmesterek feladat- és hatásköľébe taĺtoző ügyekben

az lđlgy intézé si tevékenys é get;

I.1 .7 . áttekinti és véleményezi a polgármesterhezla|po|giĺrmesterekhez érkező bizottsági és

képviselő-testületi előterj esztéseket, j egyzőkönyveket;
l.l.8. a képviselő-testiileti iilések előkészítése során binosítjaaszewezeti egységek és a

polgármester/alpolgáľmesteľek kĺizĺitti kommunikációt;
l.1.9. e|Iátjaa polgáľmesteľi/alpolgármesteri fogadóórákkal kapcsolatos feladatokat;

1 . 1 . 1 0. szewezi a polgáľmester/alpolgáľmesterek lakossági kapcsolatait;

1.1.11. kezeli a polgármesteri/alpolgármesteľi protokoll listát, e||átja a polgármes-

teľt/alpolgáľmesteľt érintő protokollĺĺris feladatokat;
|.|.|2. szervezi és bonyolítja a polgĺĺrmesteri/alpolglĺrmesteri programokat;

1.1.13. közremfüödikaz állampolgĺĺľsági eskiitétellel kapcsolatos feladatok ellátásában;

1.I.|4. aszewezeti egységet érintő közbeszerzésben közľeműkĺjdik és adatot szolgá|tat;
1.l.15. e||źltjaa kifutott uniós páIyźnatok szĹikséges projektmenedzsmentjét,|ezárásźi,ĺyo-

mon követését (KEOP -5 .3 .0 l N 09-2009-00 1 5, TAMOP-3.I.4-08l | -2008-002I,
ľÁľ,ĺop-: .3.2-0811-2008-0002, KMoP-4.5 ,2-09-2OO9.0OI3,Ánop-r.,ł..1/8-2008-
0018);

,, 1.1.16. ľÁľĺop 5.6,|lBbíĺnmegelőzéspáIyźzatnyerteselbírálásaesetén e|Iátjaaprojektme-
nedzseń fęladatokat;

|.|.|7. e|Iátja a Magdolna Negyed Pľogram III' hivatali szintií projektkoordináciőját és pénz-
ügyi menedzsmentjét;

1.1.18. az LVT.808 forgalmi rendszrímú hivatali gépjáľmú tizemeltetésévelkapcsolatos fela.
datok telj eskönĺ e||átása.

1. 2. KommunikdcÍós Iroda
L.2.1. koordinálja a sajtó részérőI érkező _ a polgármesteďalpolgáľmestereket érintő _

megkereséseket, megszeľvezi apo|gźlrmesteľi/alpolgáľmesteri interjúkat;

|.2.2. sajtófigyelést végez a polgármesteľt/ alpolgiírmesteľeket és az Önkoľmányzatot érintő

sajtóhírek tekintetében;
I.2.3. sajtóanyagokat és háttéranyagokat készít, összeiíllítja a kapcsolódó szakmai anyago-

kat;

I.2.4. közreműködikaz önkormányzatikiadvźnyok előkészítésében, szerkesztésében;

I.2.5. előkészíti és lebonyo|ítja az cinkoľmányzatirendezvényeket, sajtótájékoztatőkat;
I.2.6. kooľdinálja, e|emzi, aľchiválja a Budapest Jôzsefvźrosi onkormányzatot érintő média

megjelenéseket;
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|.f.7. sajtő részétől a polglĺrmesternęlďalpolgáľmestereknek címzet1közéľdekű adatkérés

esetén e|Iátja akozzétételi felelős feladatait a Hivatal szervezęti egységeinek bevoná-

sával;

|.2.8. tźýékoztatja a polgármesteľĺ/alpolgármestereket a Józsefuaľosban megľendezésľe ke-

rĹilő rendezvényekľől, sporteseményekľől, valamint az egyéb,józsefuarosi illetőségű

eseményeken töľténtekről, valamint biztosítja ezek publikźiásźú:'

I.2.9. terv ęzi és lebonyolítja a kommunikációs kampanyokat;

I.f .I0. aktívan résztvęsz a keriilet marketingstratégíájźnakkidolgozásában;
I .2. I I . ki alakítj a és működte ti a Hiv ata| bel ső kommunikáció s r enđszer ét;

I.2.I2. kapcsolatottart az onkoľmanyzatiĺtezményrendszerének vezetőivel;
t.2.I3. kapcsolatottart az írott és elektronikus sajtóban érdekelt munkatársakkal későbbi mé-

dia megj elenések cé|jábőL;

I.2.14. szakmai javaslatot tesz akerületi kulturális pľogramok széles ktinĺ népszeriĺsítésére, a

lakossági és intézményi szintti tájékoztatásra, ezek megvalósulását koordínáIja és el-

Ienífuzi;

I.2.I5. javaslatot tesz a kulturális programok nyomtatott foľmában, elektronikus, illetve

egyéb úton tĺjľténő népszenĺsítése érdekében az önkormźnyzat honlapjának szerkesz-

tésével és taľtalmával kapcsolatban, valamint kapcsolatot tart a helyi újságok és mé-

diumok szerkesztő ségével.

2. Jegyzői Kabinet
A Jegyzői Kabinet a jegyző kĺjzvetlen felügyelete a|átartoző szewezeti egység. Közvetlenül segíti a
jegyző és az a|jegyző munkáját, e||źúja a Hivatal egészével kapcsolatos jogi, épületĹizemeltetési,
személyügyi és szervezési feladatokat, ezen feladatkörök tekintetében döntésre előkészíti a jegyző
hatásköréb e tartoző ügyeket.
A Jegyzői Kabinet vezetője kooľdinációs tevékenységet végez és felügyeleti, vezetésijogköre van a
SzemélyĹigyi Iľoda, Belső Ellátási Iroda, Szervezési és Képviselői lroda, Ügyviteli Iroda tekinteté-
ben, valamint a vonatkoző jegyzói utasítasok szerint a Törvényességi és Perképviseleti Iroda tekinte-
tében.

A jegyző és az a|jegyzó mvĺlkáját kĺizvetlenül segíti a jegzőila|jegyzői titkáľnő.ůigĺintéző, akj:

o E||ätjaajegyzíĺla\jegyző feladataivalkapcsolatos szervezési és ügyviteli, valamint szfüség
szerint önálló ngyintézói teendőket. Nyilvlíntartástvezet a jegyzőlaljegyzó munkaköréhez
kapcsolódó hatáľidős feladatokľól, figyelemmel kíséri a határidőket.Keze|i a jegyzőlaljegyző
időbeosztásátazotutlookNaptaľhasznáIatźxa|.

o El|átjaabeérkezo napi posta és kimenő levelek &keztetésével, iktatásával,irattźrozásáva|
kapcsolatos feladatokat.Leir1a, sztikség esetén e|ókészíti, ĺĺsszeállítja ajegyző kimenő leve-
leit.

o Nyilvántaľtástvezet a jegyzóhöz/a|jegyzł5höz érkezett ügyiratokľól, a közérdekú bejelenté-
sekľől, panaszokÍól. Gondoskodik azok ügyintézésre való tovétbbításáről. Részt vesza jegy-
zőneValjegyzőĺek címzetlpanaszos ügyek, lakossági bejelentések kivizsgálźsában, és írás-
beli megválaszolásában; kapcsolatot taľt az iigyfelekkel.

o Előkészíti ajegyzőila|jegyzői fogadóórfüat. Esetenként jegyzőkönyvet készít a tlíľgyalások-
ró1. Gondoskodik ajegyzőla|jegyzo ügyfélfogadásán felmeľĹilt ügyek intézésérőI. Szfüség
szeńnt részt vesz a jegyzőiĺ aljegyzői progľamokon, helyszíni szemléken.

o Koordinźijaajegyzőla|jegyző által kiszignált egyedi iigyeket. Előkészíti ajegyzoila|jegyzoi
anyagokat, beszámolókat, előterj esztéseket'
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Gondoskodik a nyugdíjba vonuló, valamin hűség- és jubileumi jutalomban részestilő munka-
tarsak kĺiszöntésével kapcsolatos feladatok ellátásáról.
E||átjaajegyzola\jegyzó vendégeinek és ügyfeleinek fogadásával, vendéglátásával kapcsola-
tos teendőket. Gondoskodik a rcptezentáció megszervezésérő|, a kĺĺltségek előírás szerinti el-
szĺmolásáról, valamint rcnďszereziazjegyzoneValjegyzőnek járó kĺizlönyöket, folyóiľato-
kat, napilapokat és gondoskodik az esetleges hiĺĺnyok pótlásáról.
Részt vesz aképviselő-testiilet és az illetékes bizottságok ülésein.
Felelős a Jegyzoi Kabinet á|talhaszĺá|t gépi berendezések karbantaľtásrának, javításanak be-
jelentésében, valamint a hivatalvezetaítitkarság irodaszereinek megrendelésébęn és kezelé-
sében.
A Jegyzői Kabinet tekintetében előkészíti a szükséges személytigyi és ellátási jellegű adat-
szolgá|tatásokat, jelentéseket, gondoskodik a munkaidő nyilvantartás vezętéséről.
Kĺĺzreműködik a Jegyzői Kabinewezető feladatkońhezkapcsolódó titkaľsági, ügyviteli fela-
datok ellátásában.

2.1.A. regzői referens
2.1]. az önkoľmányzatközbeszerzéseit bonyo|itő gazdasági tźrsasággal kapcsolatot taľt fenn.

Feladata a közbeszerzésikozremiiködőkkel kapcsolatos koordináló feladatok ellátása, in-
tézkedési jogosultság akozbęszerzési és beszerzési ügyekben a Hivatal szewezeti egy-
ségei felé (adatkérés, tź$ékoztatáskérés stb.), valamint ellátja a Yáĺosgazdálkodási és
Pénzügyi Bizottság dĺjntése a\apján a Hivatal által bonyolított közbeszeľzésekkel kap-
csolatos feladatokat;

2.|.2. aszervezeti egységet érintő közbeszerzésben közľemiĺködik és adatot szo|gźůtat;
2.1.3. e||átja a hivatali/önkoľmányzati szeruődések évenkénti felülvizsgátlatźnak összhivatali

koordinálását;
2.I,4. nyilvantaľtja az önkormáĺyzatillivata|i szerződést biĺosító mellékkĺĺtelezettségeket, ne-

gyedévente javaslatot készít a mellékktitelezettségek érvényesítéséľe vonatkozóan;
2.I.5 . e||átja az a|jegyző egyedi utasításában meghatźltozott feladatokat

2. 1. B. Kii zb iztons dg i referens

2.1.6. ellĺźtja a törvényben meghatórozott katasztrófavédelemmel, honvédelemmel, polgári vé-
delemmel, tűmédelemmel, lakosságvédelemmel kapcsolatos önkormónyzatifeladatolrat,

2. t.7. lrÓzreműIildik a polgĺźrmester lratasztróÍák elleni védekezésre való felkésztilési, a védelre-
zési, a helyreállítás szakľnai feladataiban, valamint a rendvédelmi és honvédelmi felada-
tok végrehajtásában,

2.1.8. feladata a helyi szintű lratasztrófavédelmifeladatok szalrszerű ellátásának elősegítése,
2.I.9. a felkesziilési időszakban tervezési és szervezési, a védekezés időszaknban dÓntés-

előkészítési és lroordinációs, valamint a helyreóllítás időszalraban karfelmérési és elle-
nőrzési feladatokat lát el,

2.t.10. ellátja a polgármester,a jeglző egłedi utasításóban meghatározottfeladatokat'

2.2. Tiirvényességí és PerképvÍseleti Iroda

Képviselő.testĺilet és bĺzottságaĺ műkłidésével tisszefüggő feladatok:
2.2.I. e||atja a képviselő.tęstĺileti és a bizottsági előterjesztések e|ókészítói és ügyosztá|yi jogi

szignálást ktivető jogi kontľollját;
2.2.2. e||átjaa képviselő-testĹileti jegyzőkonyvek utólagos jogi kontrollját;
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2.2.3. ktilĺin felkérésre a kialakított szakmai koncepció alapulvételével ellátja a Képviselő-
testtilet ľendelet-tervezeteinek jogszabźtly-szerkesztési elveknek megfelelő foľmába onté-
sét, megszĺivegezését és elkészítését;

2.2.4. speciális feladatkörökben képviselő-testĺileti előteľj esztéseket készít;
2.2.5. a képviselő-testiileti előterjesztésekkel összefüggő kérdésekben jogi álláspontot alakít ki

szóban vagy jogi szakvéleméný készít email tí1án.

Hivatalkooľdináciĺís és előkészítő tiiľvényességĺ feladatok:
2.2.6. ellátja ajegyző á|ta|h'tszigná|t egyedi ügyek jegyzői utasításoknak megfelelő koordinálá-

sát, jogszenĺségének vizsgźůatźú, az e|jźrő szakmai szewezeti egységgel kapcsolatot taľt;
2.2.7. e|Látjaaz onkoľmźnyzat és a Polgármesteri Hivata| szerzódéses jogviszonyaira vonatko-

ző jogi kontrollt, ide nem értve - a jegyző eltérő íľásbeli utasítása hiányában - amegbizá-
sos jogviszonyban dolgozó jogászok (ügyvédek) szerződés szeľinti feladat-ellátási ktite-
lezettségének körébe tartoző ügyeket (1i.: szerzódések);

2.f.8. eIlátja a jegyzoí törvényességi véleményezés megvalósu|ásźůloz szĹikséges Hivatalon be-
lüli jogi koordinációs tevékenységet;

2.2.9. a Hivatal szervezęti egységeinek - az előterjesztések előkészítését is beleéľtve - a jogsza-
bályok helye s a|ka|mazásában s e gítsé get nyij t ;

2.2.10. egyiittmúködik a Hivata| szervezeti egységeivel a külső és belső ellenőrzések során fel-
tárt hiány os ságok kiküszöbö lé s ében ;

2.2.11. ellátja a közérdekű adatkérések minősítésével kapcsolatos feladatokat, valamint a k<izér-

dekű adatkérés teljesítését a Hivatal szewezeti egységeinek bevonásával;
2.2.12. jegyző felkérése alapjántésztveszaz tnkormźnyzatKözalapítványainak, A|apitványai-

nak ülésein.

Kontľolltevékenységgel iisszefüggő feladatok:
2.2.|3. e||átja aHivatal szewezeti egységeinek szabáIyta|arlsági, jogszenĺségi vizsgáIatát ajegy-

ző utasításaa|apjźn;
2.2.14. fe|tárja a Hivatal szervezeti egységeinek tényleges múködése és a belső szabá|yozások,

noľmák előírásai kĺizĺjtti eltéréseket, javaslatot tesz a konigálásukľa;
2.2.15. e||átja a Hivatal belső műkcĺdésének, a szervezeti egységek munkavégzésének, a koordi-

nációs és infoľmáció-megosztó folyamatok hatékonysági és jogszenĺségi vizsgźiatát a
jegyzo utasítása a|apjźn, és ezze| cĺsszefüggően javaslatokattesz;

2.2.|6. e||átja a szak'nai szempontból soľozatos pľoblémákkal kiiszködő szervezeti egységek
helyszíni törvényességi és hatékonysági átvilágitását, felügyeletét és segítését a jegyző
utasítása a|apjan.

Peľképviselettel tisszefüggő feladatok:
2.2.|7. el|átjaaz onkoľmźnyzat peres és nem peres eljĺáľásaiban a képviseletet, jogerős bírósági

ítéletek végrehajtásĺĺnak kezdeményezését, kivéve az önkoľmányzati gazdasági tlíľsasá-
gok feladatai köľébe tartoző iigyekben

Eryéb feladatok:
2.2.|9. a szerződéskötés elnevezésu eljaľás szeľint ellátja a jogi felülvizsgálati feladatokat az

Önkoľmrány zatl P o|gźtrmesteľi Hivatal szerződései tekintetében;
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2.2.20.bizosítja a nemzetiségi önkoľmźnyzatok törvényes mfüödését,hatźrozatairĺak átte-
kintését, részt vesz az ülésen, áttekinti szeruóďéseit, jegyzőkönyveit;

2.2.2I. belső noľmaalkotás rendje elnevezésű eljĺĺľás szeńnt áttekinti a belső normák tervez'ę-
tét, el|źĺtja a belső noľmák nyilvantartásána|, feltĺĺltésével, utasítások, intézkedések
ľendszeres felülvizsgál atával kapcsolatos feladatokat;

2.2.2f. e||átja a Polgármesteri Hivata|Szewezeti és MfüĺjdésiSzabźlyzat módosításával,
naprakészentartásáva|kapcsolatosfeladatokat;

2.f.23. szabá|ýalanságok kezelése elnevezéstí eljaľás szerint e||átja a szabá|yta|ansági felelős
feladatait;

2.2.24. helyi jogalkotás elnevezésíi eljárás szerint e||átja a kodifikációval kapcsolatos felada-
tokat, rendelet-tervezeteket tarta|maző előterjesztések esetén az előterjesiłtések készí-
tése elnevezésti e|jtrás szerint ellátja a képviselő-testiileti és bizottsági előterjesztések
jogi szempontú véleményezésév el kapcsolatos feladatokat;

2.2.25. e|Iátjaa hagyatéki hitelezői igényekkel kapcsolatos jogi feladatokat a Pénzügyi Ügy-
osztállyal együttműködve ;

2. 3. Személyiigli Iľoda

Fő tevékenysége a jegyzo és a polgáľmester munká|tatői jogktiľéből adódó feladatok e||átása.
Tevékenységi köre: munkaerő biztosításą munkaerő-gazdá|kođźts, munkaköttervezés, munka-
kör-éľtékelés' az embeľi erőforrás és a szakismeľet fejlesztése, teljesítményéľtékelés, minősítés,
ĺĺsztönzési rendszer mfüödtetése, javadalmazás, szociális és jóléti feladatok e||átása, munkaügyi
kapcsolatok.

f .3.|.e||átjaazáIláspá|yázatokka|kapcsolatosfeladatokat;
2.3.2. e|ókészíti akjnevezéseket, munkaszeľződéseket, továbbźl ezęk módosításait, átsorolá-

sokat, megállapítja az i||etményeket, pótlékokat, haladékÍalanul továbbítja a munka-
tigyi iratokat a Magyaľ Allamkincstĺĺr (MAK) Illetményszámfejtési egységének, és a
munkavégzés feltételeinek biztosítása éľdekében megteszi a sztikséges tájékoztatźst
az érintett belső szervezeti egységek felé;

2.3.3. összeállítja és kezeli a személyi anyagokat;
2.3.4. naprakészen vezeti a kozszo|gźt|atí a|apĺyi|vántartast, központi adatszo|gáltatást vé.

gez a kozszolgálati nyilvĺíntaľtás adataiból;
2.3.5. munkáltatói igazolásokat állít ki;
2.3.6. e||átjaa fegyelmi ügyek megindítrásával kapcsolatos feladatokat;
2.3.7. munkatigyi tárgyű peľes ügyekben kapcsolatot tart ajogi képviselővel, sztikség sze-

ľint adatot szolgáltat, iľatbetekintést biztos ít, az ugyet nyilvántaľtja;
2.3.8. ellenőľzi a munkaiđő nyilvrántaľtásokat, szabadságok kiadását, nyilvĺíntartja a hiva-

talvezetők,tisztségviselők,Ĺigyosztály-ésiľodavezetőkszabađságát;
2.3.9. e||źúja a célfeladat kiíľásával és a ľendkívĹili munkavégzés elrendelésével kapcsolatos

feladatokat, a céljutalom, valamint atulmunka díjazásanakkifizetéséľől intézkedik;
f.3.|0. e||źtja a betegállománnyal, valamint atźtppéĺw számfejtésévelkapcsolatos feladatokat,

továbbítja a tĺívolmaľadási jelentéseket a MAK Illetményszímfejtési egységének, il-
letmény túlfizetés esetén fizetési felszólítást ad ki;

2.3.I|. ellátja az adőnyi|atkozatokkal, valamint az éves adóbevallással kapcsolatos feladato-
kat, tájékoztatja a munkatĺáľsakat, nyiIatkozatokat kéľ be és továbbítja a MAK
Illetményszámfejtési egységének;

f .3.|2. e||átja a taľsadalombiztosításhoz kapcsoló feladatokat;
2.3.12.I. e||átja a GYES és GYED állomlínnyal kapcsolatos feladatok, tźĄékoztatja a

munkatáľsat az igénye|hető ellátásokĺól, kiadja a ťlzetés nélktili szabadságot,
annak megszíĺnését kĺivetően á||ománybahelyez, jelent a MAK felé;

2.3.12.2. a munkatárs kéréséľe a nyugdíjhoz sztikséges szolgálati, illetve jogosultsági
időt megkéri, sztikséges munkált atoi igazolásokat kiállítj a;
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2.3.If.3. nyilvantartja a Nyugdíjbiztosító jogosultsági idő beszámításaľól sző|ő hatźlro-
zataít;

2.3.|3. miĺkĺldteti a cafęténa rendszert aKözszolgźĹati Szabá|yzatban foglaltak szeľint;
2.3.13.1. javaslatot tesz juttatások körének meghatlĺľozására, tájékoztatja a munkatársa-

kat, biztosítj a a cafeténa-nyi|atkozatok leadását, ahasznőt\t szoftver ađatokkal
feltölti, jogosulatlan igénybevétel esetén fizetési felszólítást ad ki;

23.I3.2. felađást készít a cafetériajuttatások kiťrzętéséhez aPéluugyi Ügyoszt.ĺly ré-
szére;

2.3 .|3 .3 . ellátj a az ezze| kapcsolatos adatszolg á|tatási feladatokat;
2.3 . 1 4 . ellétj a az e gy éb juttatásokkal kapcs o lato s feladatokat;
2.3.15. ellátja a munkába jáľás költségtérítésével kapcsolatos feladatokat;
2.3.16. ellátja a tanulmányi szetzóďés megkotésével kapcsolatos előkészítő fe|adatokat, nyil-

vántĄa az igénybevett munkaidő kedvezményeket, intézkedik az átvá||a|t tandíj ki-
ťlzetésérő|;

2.3.17. ellátja aťtzetés előleg felvételével kapcsolatos engedélyezési és ellenőrzési feladato-
kat;

2.3.I8. e|Iátja az á||ami kezességvállalással kapcsolatos nyilvĺíntartási és tájékoztatasi felada-
tokat;

2.3.|8.I. e||źftja és koordináIja a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettséggel kapcsolatos
feladatokat, felszólít vagyonnyilatkozat tételľe, vagyonnyilatkozatokat őriz,
nyilvlĺntan és kezel;

2.3.18.2. e||źúja a minősítéssel kapcsolatos feladatokat, a minősítés hatĺíridőben történő
elké szíté sé t bizto sítj a;

2.3.|9 . működteti a telj esítményéľtékelési rendszeľt;
2.3.20. tészt vesz a szervezeti célok kitrĺzésében' nyomon követi a kiemelt célok leképezését

a v ezetói be számo lók alapj án;
2.3.2I. koordinálja a teljesítményéľtékeléssel kapcsolatos vezetói feladatokat, e|őkészití a

nyomtatványokat, a negyedéves előrehďadási jelentéseket, valamint a teljesítményér-
tékeléseket hatĺĺľidőben bekéri, az értéke|ések eredmény ét osszegzi;

2.3.22. e||átjaa jutalmazással kapcsolatos feladatok ellátásą juta|mazźsi elvek előkészítése,
munkáltatói doľrtés támogatása a szfüséges kimutatások elkészítésével, jogosultság-
bő| klzärt foglalkoztatottak sziírése, kiťrzetésről tĺiľténő intézkedés;

2.3.23. elIátja a kitiintetések adomiínyozásáva| és címadoményozźssal kapcsolatos munkajogi
feladatokat, kimutatásokat készít, javaslatokat bekér, az źúadźsi rendezvény szeruező-
jével kapcsolatot taľt és egytittmiĺkcidik;

2.3.24. e||átja a jubileumi és húségjutalommal kapcsolatos feladatokat, előkészíti a munkálta-
tói intézkedéseket, egyeńeti a munkáltatői źúadast1'

2.3.25. létszámnyilvantaľtást vezet, kimutatásokatkészít' külső vagy belső megkeresésľe ada-
tot szolgált at a szemé|yugyi nyilvantaľtás adataiból;

2.3.26. e|Iátja a prémiumévek progľamban résztvevők jogviszonyával, juttatásaival kapcsola-
tos feladatokat;

2.3.27. e||átja akozfogla\koztatottakjogviszonyával kapcsolatos teljes k<ini ügyintézést;
2.3 .28 . e||átj a a továbbképzé ssel kapcsolato s feladatokat ;

2.3.29. ellátja a jogviszony megszűnésével/megsziintetésével kapcsolatos feladatokat;
2.3.30. e||átjaa szociális és jóléti feladatokat;
2.3.3I. e||átja a nyugdíjas kĺiztisztviselők tĺímogatásával, segélyezéséve|' kapcsolattaľtástwa|

kapcsolatos feladatokat;
2.3.32. e||źúja a kegyeleti tiímogatással kapcsolatos feladatokat,
2.3.33. adatszolgét|tatást teljesít ajándékozáshoz, iinnepi rendezvények lebonyolításźůloz;
2.3,3 4. munkavédelemmel kapcsolatos feladatok ellátásában közremfüödik;
2.3.35. e||átja a munkavédelmi feladatokkaljogszeľÍi e||źúasanak biztosítását és koordinálását

a munkavédelmi feladatokat el|átő köztisĺviselővel egyĹittesen, munka- és
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útibalesetek nyilvantaľtását, baleseti ellátást nem igénylő események nyilvantartás!ú'
baleseti jegyzőkönyvek kiállítását, ellenőrzését és továbbítását a MAK
I l l etménys zźnrffejtési e gységének ;

2.3.36. résztveszabinonsźryos munkavégzés és munkafeltételek ellenőľzésében;
2.3 .3 7 . e|Iátja az esé|y e gyenlő sé g biao sítás ával kapcs olato s feladatokat.

Polgáľmesteľ munkáltatói jogkłiľének ryakorlásából adódó feladatok ellátása
2.3.38. a foglalkoztatási jogviszonyban álló alpolgáľmesteľek jogviszonyával kapcsolatos ok-

iratok előkészítése, illetmény megállapítással. költségtéľítéssel. cafeténáva| kapcsola-
tos feladatok, valamint egyéb személyügyi feladatok e||źúćsa,

2.3.39. aJózsefvárosi Közteriłlet-felüglelet és Városiizemeltetési Szolgálatvezetőjének kine-
vezésével, illetmény megá||apításáva1', átsorolásával, kinevezés módosításával, köz-
szolgźůatĺ jogviszony megszüntetésével kapcsolatos feladatok ellź./tása' valamint egyéb
személyĹigyi feladat hivatali koordinálása.

2.3.40. az ĺjnkormźnyzati intézméĺyvezetők koza|ka|mazotti jogviszonyával kapcsolatos fe-
ladatok ellátása, pźiyazatok kiíľása, kinevezés és annak módosítasa, illetmény megál-
lapítás, átsorolás, kozszolgźiati jogviszony megsztintetése, valamint egyéb személy-
ügyi feladat hivatali koordinálása. Az Ónlrormányzati intézmények gazdasági vezetőjé-
nek megbízásával, kinevezésével, illetve a megbízás visszavonásával és a felmentésé-
ve l kap c s olat o s feladato k ell átás a.

Eryéb általános feladatok
2.3.4I. a Polgármesteri Hivatal személyügyi e|őirźnyzatainak tewezése, havonta likviditási

Ĺitemterv készítése, feléves és év végi beszámoló elkészítéséhez tźĄékoztatás és adat-
szo|gźl|tatatźsazlrodatevékenységiköréből,

2.3.42. az iroda tevékenységi koréhez kapcsolódó teljesítés igazolások elvégzése és utalvá-
nyozási jogkör ellátása a vonatkozó helyi szabá|yozźls szeľint,

2.3.43. a munkáltatói jogkĺir gyakorlásával kapcsolatos munkaügyi tátgyű Qegyzoi, jegyzői-
polgármesteń közös) utasítasok, szabźl|yzatok, ľendeletek, illętve ezek mellékleteinek
előkészítése.

2.3.44. munkáltatói döntés előkészítés,fe|jegyzések készítése, szĺikség esetén jogi szakvéle-
mény bekéľése, munkataľsak jogviszonyát érintő munkáltatóitájékoztatók kiadása,

2.3.45. beszerzési eljaĺás lefolytatása a SzemélyĹigyi Iroda feladatkörébe tartoző tigyben,
2.3.46. személyügyi, illetve munkajogi tareyn képviselő-testÍileti, bizottsági előteľjesztések

előkészítése,
2.3.47. közremfüödés és adatszo|gźt|tatás a szewezeti egységet éľintő kiĺzbeszerzési eljaľás-

ban,
2.3.48. Tudásbazison a Személytigyi k<ĺzltiny mappa karbarÍartása, nyomtatvĺányok fľissítése,

infoľmáci ó k, táj ékonatók e l helyezé se,

2.3.49. álláskeresőktajékoztatása, benyújtott önéletrajzok nyilvántartása.
2.3.50. szakmai gyakorlat lebonyolítása tekintetében felsőoktatási intéz-ménnyel megállapo-

dás előkészítése, kapcsolattaľtás a felsőoktatási intézménnyel és a jelentkezőkkel.
2.3.5 I. az fuoda tevékenységét érintő folyamatok kialakítása.
2.3.52. szervezetet éľintően: źúszewezés előkészítésében, munkaköriik kialakításában' muÍI-

kaköľi követelmények meghataľozásábanva|ő részvétel, munkakör térkép elkészítése,
szervezeti felépítés vá|tozásaesetén, azezzę| szĹikségessévá|ő intézkedésekbeneljaľó
szerv ezeti e gysé gek tź./' ékoztatźsa.

2.4. Belső ElltźtlÍsí lroda

tjzemeltetési feladatok:
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2.4.I. vezetékes telefonhálózat és végponti elemek iszeme|tetése, új igények ügyintézése,
mellékek igény szerint áthe|y ezése.

2.4.2. vezetékes tel efonhál ó zat a|ko zp ontj ainak iizemelteté se,

2.4.3. mobil telefonok rendszerbentartźsa, szo|gáItatőval kapcsolaÍIartás (+beszerzés),
2.4.4. kábęlteleví ziő hźt|őzat tizemeltetése,
2.4.5. irodagépek üzemeltetése (iratmegsemmisítő),
2.4.6. sol<szorosító berendezések iizemeltetése, ą szerződéses knrbantartó céggel való kap-

csolattartás
2.4.7. a hivatali gépkocsik iizemeltetésével, külső-belső tisztíttatásáva|lęsńétiku kaľban-

tartásáva|l, futó- és tervezeÍtjavíttatásáva|, egyéb szerviz-munkákkal kapcsolatos fe-
ladatok intézése

2.4.8. egyedi kérések (pl. polc, ziĺľcseľe) kivitelezése, szerelése.
2.4.9. a fenti üzemeltetési tevékenységekhez szfüséges anyagmegvásárlása,
2.4.10. áltďanos irodaszer megĺenđelések ĺisszeáIlítása, teljes bonyolítás,
2.4.I I. bélyegzó' névjegykártya elkészíttetése,
2.4.12. oklevéltartók beszeľzése
2.4.13. általrĺnos nyomtatviĺnyok, megrendelés, teljes bonyolítás'
2.4.I 4. speciáli s nyomtatván y ok beszer zése, ktĺnyvkdtészet megľendelése,
2.4.15. ĺagy értéku és kis értékiĺ taryyi eszközök beszerzése (bútor, műszaki cikk, anyag és

segédanyag, szerszáľn, stb.),
2.4.16. napilapok, folyóiratok megrendelése, nyilvántartása, kiadókkal folyamatos kapcso-

lattaľtás, sztlrcl.Jći< iigyintézé se,
2.4.17 . hivatali reprezentáciő beszerzése, kiosztása, nyilvántartása
2.4.|8. ME-35 Eredményességet mérő mutatószĺĺmok kęzelése az uzeme|tetési csopoľt

tevékenységét érintő adatgyűjtési és adatszo|gźitatási feladatok
2.4.19. lĺíE-26 Gondnoksági feladatok ellátása elnevezésű eljárás szerinti źru-szo|gáItatási

igények nyilvántaľtásáva| kapcsolatos feladatok
2.4.20. készlet-nyilvántaľtási, valamint a bevételezett kész|etek kezelésével kapcsolatos

feladatok
2.4.2I. vezetékes telefonhálózathivőszám, végpontok nyilvántaľtása, faxvonalak nyilván-

tartása
2.4.f2. mobil előfi zetések nyilviĺntaľtása,
2.4.23. vezetékes telefonok költségeinek (magĺán és hivatalos) nyilvántartása, a szźtmlźk on-

line követése
2.4.24. a PIN-kódos telefonálás bevezetésével külső szeruődó féllel való kapcsolattaľtás,
2.4.25. a telefonos PIN-kóđok kezelése,
2.4.26. a meglévő mobil telefonok koltségeinek figyelése, nyi|vántartźlsa, a telefonokkal

kapcsolatos ügyintézés,
2.4.27. gépkocsik adminisztrációja, futás kilométer, inemarryagfogyasztás' költségek nyil-

v ántartása, száľriék ellenőrzése,
2.4.28. a Hivatal berendezési és felszeręlési taľgyak, épülettartozékok nyilvĺántaľtźsa a

Pénnlgyi Ügyosztállyal köztisen, |e|tźrozás előkészítése, lebonyo|ítása, az adatok
feldolgozása,aPéĺ:zťlgyiÜgyosĺáI|ya|közösen,

2.4.29. selejtezés előkészítése, lebonyo|ítäsa, az adatok feldolgozása, aPéĺlzligyi Ügyosz-
tá||ya| kĺizĺisen,

2.4.30. raktétrkezelés, raktáľnyilvántaľtás, vonalkódos bevezetése,
2.4.3I. a Hivatal központi éptiletének, Családtlímogatási Iľoda, ,,Józsefuáros'' c. újság Szeľ-

kesztőségének (1082 Bp., Harminckettesek tere 2.), Iőzsefváros Nemzetiségi on-
kormźnyzatok (1082 Bp., Vajdahunyad u. 1/b) helyiségeinek napi takaľítása (éves
nagytakarít ás) _ szerzodött paľtneľrel,

2.4.32. rovaľ- és féľegmentesítés megrendelése' megszerv ezése,
2.4.33. rendezvények, bizottsági- és testtileti tilések feltételeinek biztosítása,

-9-



2.4.34. egyéb tinnepek megünneplésének előkészítése, lebonyolítása tars szeľvezetekkel
együttműkĺidve,

2.4.35. arenďenényekkel kapcsolatos beszeľzések (virág, koszoľli, étel,íta|, kellékek, stb.

megvétele),
2.4.36. oklevelek előkészítése
2.4.37. helyiség átrendezés, berendezés, előkészítés, hangosítás biztosítása.
2.4.38. munkahelyi meleg étkeztetés és büfé feltételeinek biĺosítása, kapcsolattartás a szeÍ-

ződő céggel
2,4,39, anapi ütęmezętt és az ađ hoc személy- és teherczá||itások elvégzése' elvégeztetése,

(bútormozgatási és költĺiztetési feladatok)
2.4.40. hivatali gépkocsi-hasznźrlat engedéIyeztetése magáncé|űhaszná|atra
2.4.41. Üzemeltetési csopoľt feladatkcirébe tartoző sztĺmlźů< kezelésével kapcsolatos felada-

tok (érkeztetés, teljesítés igazolás előkészítése)
2.4.42. számlaľeklarnźrciőval és a pél:z.d;gyi teljesítésekkel kapcsolatban felmerĹilt problé-

mák megoldása,
2.4.43 . e||átmźny -kezelési feladatok
2.4 . 4 4 . szeméIy szźtl l ítási feladatok bizto sítása ( gépko csiv ezető)
2.4.45. portaszolgálat felĹigyelete, fegyveres őrzési feladatok ellátásának megrendelése
2.4.46. infoľmációs táblak (névtáblák) frissítése
2.4.47 . lift üzemeltetése, kaľbantaľtása
2.4.48. a Hivatal által használt éptiletekben lévő helyiségek - előzetes felmérés a|apjan_ ja-

vítasi munkáira vonatkozó éves kaľbantaľtási terv elkészítése
2.4.49. javítási munkak épiileten belül; ide értve a külső irodáinkat is, kis karbantaľtrĺs, a le-

hetséges ktilső kĺjzremiikĺj ďo megbízźlsa, kiviteleztetés,
2.4.50. klíma ľendszerek üzemeltetése, szakcéggel való kapcsolattaľtás,
2.4.51. viz-, csatomaľendszerek Ĺizemeltetése, karbantartása, felújítasa'
2,4.52. elektromos háIőzat iizemeltetése, karbantartása, a szerződéses karbantaľtó céggel

kapcsolattartás
2.4.5 3. lámpatestek bérlése
2.4.54. az épĹiletek körĹili jríľda, paľkoló takańtása, télen csúszásmentesítés, hó eltakaľítás,
2.4.5 5. köztizemi és egyéb szźnriź/ľ. folyamatos ellenőrzése,
2.4.56.kivitelezéshezpéĺuigyifedezetbiztosíttatźsa,
2.4.57. a munka vá||a|kozásba adásakoľ a kivitelezo a|ka|massági vizsgálata,
2.4.58. a munkák pénzugyi feďezeténęk vizsgálata, az esetlegesen sztikséges eljárások le-

folytatása (pl. bizottsági előterjesztés) akozbeszerzési referenssel egyiittmfüĺjdve
f .4.59. vagyon és épületbiztosítás
2.4.60. nagy éľtékú és kis éľtékiĺ tźngyi eszközök beszetzése,
2.4.6|. kultuľális feladatok ellźtása és ľendezvények lebonyolítása, valamint keľületi kitĺin-

tetések źúadźsa tekintetében szĹikség esetén a Józsefuiírosi KözĺisségiHazak Nonp-
rofit Kft .-vel tĺlĺénő egyĹittmfüödés,

2.4.62. hivatali fe|ađate||átást szolgáló vagyon (ideértve a gépjármuveket is) biaosításával,
kźlrrendezésévelkapcsolatosügyeke||źúása,

2.4.63. kikiildetés kĺiltségeivel, illetve saját gépkocsi hivatali cé|íhaszná|atźlva| kapcsolatos
feladatok e||źiása,

2.4.64. a szervezeti egységet érintő kozbeszerzésben ktizremfüödik és adatot szolgáltat és a
műszaki tartalom elkészítése

Infoľmatikai feladatok:

A Polglármesteri Hivatal számítastechnikai ľendszerével kapcsolatban:
2.4.65.azinÍormatikaihźtlőzattizemeltetése,fejlesztése

2.4.65.1. iizemeltetni a LAN-WAN htiőzatot
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2.4.65.2. segítség nyujtás aháIőzat áta|akitásának, továbbfejlesztésének tervezésében a
felhasználói igények előzetes felméľésével és ľendszerezésével, a vaľható teľ-

hel és me gh atér o zásáv a|;

2.4.65.3. a külső száILító á|ta| készített ľendszerdokumentáciő+ kezelése, a változások
folyamatosan nyomon követése, a há|őzaton tĺjrténő módosítások dokumenta-
lása.

2.4.65.4. folyamatos hźůőzat felügyelet, a rendelkezésre ál1ó eszközök (há|ózat felügye-
leti szoftveľ) segítségével nyomon követni ahźlőzatt eseményeket.

2.4.66. Haľdveľ beüzemelés és bővítés
2.4.66'I. ahźiőzati eszköz<ik, számítőgépek és periféľiák üzembe á|Iítása
2.4.66.2. aháLőzati kiszolgálók telepítésének figyelemmel kísérése és információgyújtés

a későbbi pľoblémamentes Ĺizemeltetés érdekében;
2.4.66.3 . kliens gépek telepítése, csatlakoztat ása a há|őzathoz;
2.4.66.4. periferiiík, nyomtatók, szkennerek, multimédia eszközĺjk, esetleges mágnes-

szalagos adattĺĺľolók üzemeltetése
2.4.67 . rendszer adminisztľáció és integráció

2,4.67.|. javaslat téte| ata, hogy milyen komponensekkel (ideéľtve a szervereket, klien-
seket és peľifériákat) lehet afe|haszná|ók igényeit legjobban kielégíteni;

2.4.67.f . konfiguľálj a a há|őzat szerveľeit, illetve segítséget nyújt a külső szállítóknak
ezen szolgźitatás teljesítésében, kidolgozza a kliensekre vonatkozó telepítési
irányelveket;

2.4.67.3. annak meghatározása, hogy mely alkalmazásokat kell lokálisan, illetve köz-
pontilag telepíteni megvizsgálva mindkét lehetőség előnyeit és hátrźnyaít;

2.4.67.4. felhasználóijogosultsági koncepció kidolgozása,
2.4.67.5. a szerverek adminisztrá|ása,konfigurálása

2.4.68. opeľációs rendszeľek és felhasználói szoftverek kezelése
2.4.68.|. telepíti a fe|hasznźió gépén az áLta|ahaszná|t, az illetékes személy(ek) által

j óvĺáhagyott operációs ľendszereket és felhasználói szoftveľeket;
2.4.68.2. kialakítja és a felhasznźiői igények szerint bővíti az t$ fe|hasznáIők teljes in-

duló kliens-k<imyezetét, beleéľtve a jogosultságok kiosztását a szfüséges
rendszeľek haszná|atźlhoz, afe|vételt az elektľonikus levelezőľendszerbe, atźt-
terĹiletkiosztásátésamegfelelőkĺinyvtźlĺszerkezeteklétrehozásźú)

2.4.68.3. folyamatosan figyelemmelkíséri a Megrendelőnélhasznźůt operációs rendsze-
ľek és standard szoftverek új veľzióinak megielenését, elemzéseketkészit azt$
veľziók bevezetésének lehetős égéróI illetve sziĺkségess égérő|;

2.4.68.4. sztikség esetén próbatelepítéseket végez, feldeľíti arégi és aztĄ verziőkközĺjtt
esetleg előfoľduló kompatibilit.ísi problémákat, kĹiltinös tekintettel a különbö-
zóverziőkegyidejíĺhaszĺá|atźnakbuktatóira;

2.4.68.5. egy-egy tlj verziő frissítéséről hozott döntés esetében megtervezi az átallás
forgatóktinyvét;

2.4.68.6. a mźr meglévő teľmékek új verzióihoz hasonlóan e|végzi az eddíg még nem
haszná|t új szoftvereszközĺĺk bevezetés e|őtti tesnelését is, tapaszta|ataival
tamogatva a bevezetésró| hozotí dĺjntést;

2.4.68.7. a nem joglisńa szoftveľhaszná|atot renđszeľesen je|zi és töľekszik a jogtiszta-
ság biztosítására.

2.4.68.8. rendszeľesen biztonsági másolatot készít a fe|használók szerveľeken táľolt
adatairő|, igény esetén visszaallít egyes fájlokat e másolatból;

2.4.68.9. megteľvezi a mentési stratégiát és minden kiszolgáló esetében meghatźtrozzaa
mentések gyakoriságát és körét;

2.4.68.10. speciális funkcionalitású (p1: banki átutalást végző) munkaíllomások esetén
gondoskodik kliens-oldali adatok mentéséľől is, amennyiben a felhasznáLő ezt

igényli.

- 11-



2.4.69. adatbázis adminisztráció
2.4.69.1. Amennyiben az adminisztráciőhoz szfüséges infoľmációk rendelkezésre á||-

nak telepíti, üzemelteti és kaľbantĄa adatbazis-szoftvereit;
2.4.69.2. közremfüöđik az a|ka|mazások tizemeltetéséhez elengedhetetlen adatblŁis-

fejlestési és felügyeleti eszközök kiválasztásźtban, telepítésében és adminiszt-
rácíőjában;

2.4.69.3. a részletes rendszerterv a|apjan igény esetén véleményezi az ađatbźnis ťlzikai
modelljét;

2.4.69.4. a felhasználói követelmények alapján meghatźrozó módon közreműkĺĺdk az
adatbĺĺzisokat énnto hardver-konfiguráció (processzor-architektúra, háttéÍtá-
rak,há|ózat, ađatbiztonsági eszk<izĺik, stb.) kiválasztásźlban, ezeh'kel összefüg-
gésben véleményezi a bensházási teľvet;

2.4.69.5. amennyiben a sztikséges infoľmációk ľendelkezésre állnak kĺizreműkĺjđik az
adatbźľ;ist befolyásoló opeľációs rendszeľek paramétereinek meghatáĺozásá-
ban, konfigurál ásában és beállítás ában;

2.4.69.6. kĺizremfüödik az Informatikai Szabźůyzatkia|akitásában, és részt vesz a vo-
natkozó biztonsági előírások betaľtásában, és betaľtatásźhan;

2.4.7 0. fe|haszná|ői támogatas
2.4.70.I. A felhasználói támogatás az informatikai rendszer használóinak töľténő segít-

ség nyújtás a felmerülő napi problémák megoldásával.
2.4.7 |. felhasználói helpdesk

2.4.7|.I. a hardver hibák azonosítása, a hibás gép továbbitása a garaĺciź"/- nffitó a|vźi|a|koző
felé,

2.4.71.2. minden meghibásodott eszköz - (pl.: monitor, nyomtató), amelynek javitása
számítőgép szervizes ismeretekkel nem megoldható _ továbbitása a szakszer-
vizfe|é,

2.4.7I.3. a helyszínen megoldható ľendellenęs hardver mfüĺidések kezelése (pl.: pat-
ľoncseľe),

f.4.7I.4. a szoftverhibák azonosítiísa (pi.: kézi adatbazis indexelés, registry' állítás), és
j elzése a SzźůIítő fe|é,

f.4.7I.5. a helyszínen megoldható szoftveľ hibak kezelése (p1.: paľaméterczés, újľatele-
pítés)'

2.4.71.6. tcirekszik afe|hasznźtlók tĺĺmogatrísara problémáik megoldásával kapcsolatban,
2.4.72. a Polgĺáľmesteľi Hivatal informatikai rendszeľével kapcsolatban tizemeltetés, a rend-

szer fejlesztése.
2.4.7 3. telefonkönyvek (online is) aktualizá|ása, kaľbantaľtása,
2.4.74, infoľmatikaitaryyű testiileti, bizottsági előterjesztések készítése, a hatáľozatok végrehaj-

tźsa,
2.4.7 5 . infoľmatikai pľoj ektek előkészítése, lebonyolítása,
2.4.7 6. infoľmatikai stratégia készítése és kaľbantartása,
2.4.77. a GISPÁN rendszer bevezetése, iizemeltetése, karbantartása, a folyamatos fejleszté-

si,ígazítźsifeladatainake||áúása,egyesný|vántar:tasainakfr issítése,
2.4.78. eszközbeszerzések lebonyolítása, kooľdináIása (á|t. kozbeszeruési eljaľás kereté-

beĐ.
2.4.79. önkoľmányzati, hivatali feladatok infoľmatikai, szárnítźlstechnikai tźmogatása,
2.4.80. a szźlmítástechnikai rendszer iizemeltetésével összekapcsoltan diszpécser szolgóiat

mfüödtetése,
2.4.8L. felhasználói igények a|apjandígitalizźl|ások, nagy méretti anyagok nyomtatása,
2.4.82. a hivatali belső Intranet fejlesztése, kaľbantartása,
2.4.83 . intemet elérhetőség és alkalmazással kapcsolatos tevékenységek,
2.4.84. a háIőzat fej lesztésben, menedzselésben való ľészvétel,
2.4.85 . fogyóeszközök, kellék beszeľzések iigyintézése,
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2.4.86. számítástechnikai eszkĺizök karbantaľtásávalkapcsolatos iigyintézés,
2.4.87. folyamatos segítségnýjtás a felhasznźtlőkrészétę szoftveľ a|ka|mazások, számítás-

technikai pľoblémák tár gy álban,
2.4.88. meglévő és új, bevezetendő a|ka|mazások felhasználóinak oktatása.

onkoľmányzat honlapj ával kapcsolatban:

f'4.89. közérdekiĺ adatok honlapon t<irténő kozzététe|ében való kcjzremiikĺĺdés különös te-

kintettel azinformációs önľendelkezési jogról és azinformációszabadságról szóló
20II. évi CXII. törvényben foglalt kĺjzéľdekiĺ adatok vonatkozásźlban,

2.4.90. bizottsági és képviselő-testiileti ülésekľől készült jegyzőkĺinyvek, bizottsági és kép-
viselő-testületi döntések www.iozsefuaros.hu honlapon t<iľténő kozzétételének tech-
nikai-informatikai segítése,

2.4.9I. a megjelentetni kíviĺnt hivatali információk átalakítása megfelelő formáfumba (első-
sorban pdf) és feltö'ltése,

2.4.92. a honlap taľtalmi karbantaľtása a telefonkĺinyv szinkronizáLásavonatkozásában,
2.4.93. a taľtalmi változások naplójának vezetése, azon beliil kiemelten a közéľdektĺ adatok

tekintetében,
f.4.94. a wwwjozsefuaros.hu intemetes portál fejlesztése és üzemeltetése tĺĺľgyában meg-

kötött szolgáltatási szerzódés ellátásából adódó önkoľmányzati kapcsolattartőífę|a-
datok e||átása.

2.5. Szervezési és Képviselői lroda
2.5J. a Képviselő-testiilet és bizottságai ülésének előkészítéss' megszervezése: szervezeti egy-

ségek tájékoztatása az ülések időpontjaľól, esedékes napiľendek összeállítása, meghívó
elkészítése,postázási és pótpostlĺzási feladatok elvégzése,

2.5.2. az iilés lebonyolítása: forgatókĺinyv elkészítése, szfüséges adminisztráciő biztosítása,
2.5.3. az tilések anyagainak Inngkazettájábć,|jegyzőkönyvi kivonatok, jegyzőkĺinyvek készíté-

se, érintettek felé töľténő továbbítása,
2.5.4. bizottsági és képviselő-testÍileti ülésekľől készült jegyzőkĺinyvek, valamint bizottsági és

képviselő-testiileti döntések mint adatok szolgáltatása a wwwjozsefuaĺos.hu honlapon
tĺjrténő kozzététe| céIj źtb ő|,

2.5.5. sZMsZ a\apján az előterjesztések, meghívó, jegyzőkĺinyv bekĺittetésre előkészítése,
2.5.6. az e|készített jegyzők<inyv kontrollja, annak továbbítása a jogszabályban meghatźrozott

szervekhez,
2.5.7. rendeletek kihirdetése, és továbbítása a jogszabźtlybanmeghatźrozott szervekhez,
2.5.8. folyamatos közremfüĺidés a bizottsági ülések előkészítésében, hangfelvétel készítésében,

illetve kivonat és jegyzőkönyv készítésében,
2.5.9. a helyi rendeletek joglátba töľténő felvezetése, amelynek hatályosítása testiileti ülések

után szĹikség szerint folyamatosan történik. A jogt.áľon keresztĺil a hatályos helyi jog-
arlyag minden szervezeti egység szźmźtĺa egységes szerkezetben elérhető a
T :VNoľmák\Rendeletek mappában,

2.5J0, aLejárt képviselő-testiileti hatfuozatok begyÍijtése, amelyből havonta elkészíti apolgát-
mesteľi tajékoztatćfi.

2.5.1I. a képviselői kéľdésekkel, valamint interpellációkkal kapcsolatos hivatali feladatok e||źtttsa,

2.5.I2. szfüség szennt egyéb előterjesztések készítése, illetve levelezés bonyolítĺĺsa a polgáľmes-
te1a jegyző, illetve az aljegyzó źtltal źĺadott anyagokban

2.5.13. bizottsźryźúruhźnotthatásköľíĺ döntéseiről szóló előterjesztések készítése félévenként,
2,5 .1 4. tigyfelek részére rendeletek kiadása,
2.5.| 5. hitelesített kivonatok kiadása,
2.5.16. a nemzetiségi önkoľmźĺnyzatokkal fenntaľtási és hasznźt|ati szerződések előkészítése,

gondozása, annak mellékleteivel együtt,
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2.5.I7. a nemzetiségi <inkormźnyzatokkal kĺjtendő együttmfütidési megállapodások előkészítése,
gondozása,

2.5.18. a nemzetiségi önkormźnyzatok munkájanak segítése, testületi iiléseinek jegyzőkonyvezé-
si feladatai , és az el:hęz kapcsolódó adminisztľatív feladatok ellátasa megbízźsi szerző-
déssel foglalkoztatott munkavállalón keresztĺil,

2.5.I9. szakmai segítségnyijtás anemzetiségi ĺlnkoľmányzatokjegyzőkönyvezési és egyéb fela-
datihoz,

2.5.20. a nemzetiségi önkormźnyzatok testtileti üléseiről készült jegyzőkönyvek jegyzői ttiľvé-
nye s sé g i kontrol lra ęl őké szítés ę, tov éłbbítźtsa a j ę w ző t észét e,

f.5.2I. a nemzetiségi ĺinkoľmźnyzatok testiileti üléseiről készült jegyzőkönyvek továbbitása az
illetékes Kormányhivatal részére.

2.5.22. a Kerületi Erdekegyeztetó Tanács ülésekĺe, vezetői értekez|etekľe, tisztségviselői megbe-
szélésekľe jegyzőkĺinywezető biztosítása, továbbá a rogzitett hanganyagból jegyzőköny-
vek készítése'

2.5.23. a Hivatal teľembeosztásának a Microsoft outlook a|kaLmazásával történő vezetése,
2.5.24. a képviselő-testtileti és bizottsági ülések, valamint egyéb ľendezvények esetén gondosko-

dik anól, hogy azll|éslrcndezvény helyszínéi| szolgáló terem Ątajaarendezvény idejéľe
nyiwa legyen, valamint köteles az u|éslrendezvény végén a terem ajtajátbezáĺli,

2.5.25. rendezvények szervezése:
2.5 .26, közmeghallgatás szerv ezése' lebonyolítása
2.5.27. képviselők, külsős bizottsági tagok vagyonnyilatkozatával kapcsolatos tevékenység,
2.5 .28. képviselők részére hivatalos ktildemények postazás a a zárt fakkba,
2.5.29. képviselők, külsős bizottsági tagok tiszteletdíjával kapcsolatos teendők ellrźtása,
2.5.30. a képviselők testiileti munkában, illetve abízottsźryi tagok bizottsági munkában töľténő

részvételének folyamato s figyelemmel kísérése
2.5.3I. aszervezeti egységet érintő kozbeszerzésben kĺizremfüödik és adatot szo|gáitat.
2.5.32.bizottságíelnöktĺktitkaĺságifeladatainakellátása'
f.5.33. a bizottsági elnĺikök tevékenységével kapcsolatos napi feladatok ellátása,
2.5.34. abizottsági elnökök postájrának kezelésével kapcsolatos feladatok ellátása,
2.5.35. a bizottsági ęlnökök részére érkezett küldemények áttekintése, szigná|ása, a|ćńtásľa töľté-

nő előkészítése,
2.5 .3 6. bizottsági elnökcik fogadóóľáival kapcsolatos feladatok ellátása,
2.5.37. a Képviselői Iroda recepciós feladatainak e||átása,
2.5.38. a képviselők, ktilső bizottsági tagok és a szervezeti egységek közötti kommunikáciő bíz-

tosítása,
2.5.39. Képviselő-testület és bizottságainak Ĺiléseivel kapcsolatos kézbesítői feladatok e||átása,
2.5.40. képviselők, külső bizottsági tagok postájával kapcsolatos feladatok ellátĺása (ígény sze-

rint)
2.5.4I. a képviselők fogadóóľajával kapcsolatos feladatok e||átźsa (igény szeľint)
2.5.42. a képviselőkszámźlratechnikai és egyéb adminisztľatív segítség nýjtása,
2.5.43. a hivatal szervezeti egységei részéte t<jľténő fénymásolás (ktlzponti fenymásolóban),
2.5.44. testvérváľosi kapcsolattaľtásra vonatkozó szervezési fęladatok e||źÍása.

2.6. tigłvÍtelí Iroda

2.6.l. A Magyar Posta Zrt. á|talkézbesített, a Főpolgármesteľi Hivatalbólés a Kormanyhivatal-
ból érkezett un. ,,rtivid utas'' kiildemények źltvéte|e a postai jegyzék és a kézbesítőok-
many szerint,

2.6.2. azvn.,,ľövid utas'' kiildemények kézbesítése a Főpolgáľmesteľi Hivatalba és a Koľmiĺny-
hivatalba,

2.6.3. abeérkezett ktildemények érkeztetése, és átadása a szervezeti egység részére az iratkezę-
lő rendszeľből kinyomtatott érkeztető lista a|apjźn, vagy szignźiźsi jegyzék a|apjan ikta-
tásraźúadás.
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2.6.4. a Hivatal szervezeti egységeitőI érkezeÍt iľatok továbbítási módja szeľinti csopoľtosítása
(posta íÍjźn,,,rcivid utas'', belső posta),

2.6.5. a postán feladandó tértivevényes és ajanlott levelek ragszámma| történő ellátása, majd a
ragszámos és k<jzĺinséges levelekľől az elektronikus fe|ađőjegyzék elkészítése,

2.6.6. a szervezeti egységek egymásnak kiildött iratainak átvétele, érkeztetése, és źńadása az
fuatkezelő rendszerből kinyomtatott érkeztetési lista alapjźn, vagy szignáIási jegyzék
a|apjźn iktatásra átaďás,

2.6.7. az iktatásra átvett anyagok iktatása _ a beéľkezés napjźn de legkésőbb az azt kĺjvető
munkanap - az elektronikus iratkezelő rendszerben (iľatokat előzményezi, eL|étja iktató-
szźlmma| és egyéb azonosító adatokkal, csatolja vagy szeÍeli az iratokat), előadói ívben
torténő továbbítása a szetvezeti egységek felé,

2.6.8. az elektľonikus iratkezelő rendszer adatbźľ;islĺnak folyamatos nyilvántaľtása és aktla|izá-
lása,

2.6.9. aztj;gyiratok ügyiľatpótLő alapjáĺirattźrbőI, határidőből töľténő kiadása _ azIratkezelési
Szabźiyzatban meghatározott hatáľidőn beltil _ és a kiadás tényének rcgzítése az elektro-
ni kus ir atkeze|ő rendszeľben,

2.6.10. a hatándő-nyilvĺĺntartás vezetése az elektronikus iratkeze|ő renđszeľben, az eÍÍe kijelĺilt
ügyiratok hataridőbe helyezése, és az aktuális hatáľidőben lévő ügyiratok továbbítása az
ĺjgyintézőkhöz,

2.6.11. az irattźrban elhelyezet1 anyagokról naprakész nyilvantartás vezetése az elektronikus
ir atkeze|ő rend szerben,

2.6.12. az e|intézett tigyiratok _ azugyiĺtézo az tigyirat |ezárźsáľa vonatkozó ügykezelői felada-
tainak elvégzése, és az elektľonikus fuatkeze|o rendszeľbenazirattźrozźstényének rö'gzí-
tése utĺín - átmeneti irattárbahelyezése azirattáĺi tételszĺĺmnak megfelelően,

2.6.13. az átmeneti iľattrárban lévő, de még nem selejtezhető ügyiľatok źúhe|yezése a Központi
Irattárbaazirattźritételszámnakmegfelelően,

2.6.14. az Atmeĺeti és Központi Irattarban elhelyezett ügyiratok szakszenĺ tarolásáról tĺirténő
gondoskodás,

2.6.15. az évenkénti selejtezés előkészítése és végrehajtása,
2.6.16. a Hivatalkör-, fej- és névbélyegzoinek nyilvantaľtása, éves felülvizsgá|ata,béIyegzők se-

lejtezése a Belső Ellátási Irodával együttmfüĺidve,
2.6.|7. a minősített iľatok kezelése a hatályos anyagi jogszabźůyoka|apjźn,
2.6.|8. aHívata| IľatkezelésiSzabá|yzataés azirattźrĺ terv elkészítése a szervezeti egységekkel

töľténő egy eztetés alapjźn,
2.6.19. aszervezeti egységet érintő kozbeszerzésben kĺizľemfüödik és adatot szo|gá|tat.
2.6.20. Budapest VIII. keľĹilet területén beltil a Hivatal szewezeti egységei által előkészítettkéz-

besítendő ktildemények kikézbesítése a címzettek részéte,
2.6.2I. a VIII. keľĹilet teľületén kívül eső de állandó kézbesítési feladatok e||átása - kiemelten a

Személyügyi Iroda és a PénzĹigyi Ügyoszá|y źital ktildendő iratokra vonatkozóan-, illet-
ve sĹirgős iratok kézbesítése,

2.6.22. a Budapest Fővĺíľos Koľmanyhivatal VIII. Kerĺileti Hivatala hatáskörébe tartoző e|jań-
sokhoz szfüséges és a Hivatal órzésében lévő ügyiratok źttadása a Keľületi Hivatal részé-
re és az ezzelkapcsolatos együttĺnúktidés.

3. Belső Ellenőľzésĺ Iľoda

A belső ellenőrzés független, táľgyilagos bizonyosságot adó és tanácsadó tevékenység, amelynek
célja, hogy az onkormáĺnyzat és Hivatal mfüĺidését fejlessze és eľedményességét nĺivelje, a célok
elérése érdekében renđszeľszemléletĹĺ megközelítéssel és módszeresen éľtékeli, illetve fejleszti az
ellenőrzött szewezet iľanyítási és belső kontrollrenđszeľének hatékonyságát.

A belső ellenőrzés tevékenysége kiteded az ađott szervezet minden tevékenységéľe, külön<jsen a
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költségvetési bevételek és kiadások tervezésének, fe|haszná|źlsĺĺnak és elszámolásának, va|amiĺt az
e szközökkel é s foĺrásokkal v a|ő gazdźůko dásnak a v izsgźiatát a.

A belső ellenőr bizonyosságot adó ellenőľzési és az źů|amhazÍartásért felelős miniszteľ ěita|kozzétett
belső ellenőrzési stanđardokkal összhangban lévő tanácsadási tevékenységen kívtil más tevékenység
végrehajtásába nem vonható be.

A belső ellenőrzés feladata:
3.I. elemezni, vizsgálni és éľtékelni a belső kontrollrendszeľek kiépítésének, műkĺidésé-

nek jogszabályoknak és szabáIyzatoknak való megfelelését, valamint műkĺidésének
gazdaságos ságát, hatékonyságát és eredményességét,

3.2. elemezni, vizsgá|ni a rendelkezége á|Iő ęľőfoĺrásokkal való gazdá|kodást, a vagyon
megóvását és gyaľapítását, valamint az elszámolások megfelelőségét, a beszámolók
valódiságát,

3.3. avízsgáit folyamatokkal kapcsolatban megállapításokat, k<ĺvetkeztetéseket és javasla-
tokat megfoga|mazni akockźnatítényezok, hianyosságok megsztintetése, kikiiszcĺbö-
lése vagy csĺikkentése, a szabáIýalanságok megelőzése, illetve feltárása éľdekében,
valamint a költségvetési szerv műkĺjdése eredményességének növelése és a belső
kontrollrendszeľek j av itása, tov ábbfej leszése éľdekében,

3.4. nyilvántartani és nyomon kcivetni a belső ellenőrzési jelentések a|apjźln megtett intéz-
kedéseket,

Tanácsadó tevékenység keľetében ellátandó feladatok kiil<jnösen:
3.5. vezetők támogatása az egyes megoldási lehetőségek elemzésével, értékelésével, vizs-

gá|attx a|, ko ckźnatźnak bec slé sével,
3.6. pérzÚlgyi, tźrgyi, informatikai és humáneľőfoĺrás-kapacitásokkal való ésszenĺbb és

hatékonyabb gazdá|kodásra irányuló tanác sadás,
3 .7 . a vezetőség szakértői támogatása a kocktzatkezelési és szabźt|yta|anságkezelési rend-

szeľek és a teljesítménymenedzsment ľendszeľ kialakításában, folyamatos továbbfej-
lesztésében,

3.8. tanácsadás a szewezęti strukturfü rucioĺalizźlása, aváItozásmenedzsment teľĹiletén;

3.9' konzultáció és tanácsadás avezętés ľészéľe a szervezeti stľatégia elkészítésében;
3.10. javaslatok megfogalmazása a költségvetési szeľv működése eredményességének nö-

velése és a belső kontrollrendszerek javitása, továbbfejlesztése érdekében, a ktiltség-
veté si szerv bel ső szab áiy zatainak tartal m źÍ, szerkezetét i l letően.

3.11. éves bontásban nyilvźntartást vezetni a külső ellenőrzések javaslatai alapjan késztilt
intézkedési tervek végľehajtas arő| akialakított eljárási ľend szerint.

4. Váľosfejlesztésĺ és Főépítészi ÜryosztáIy
Az ugyosztá|yvezető _ egyben fíSépitész - irźnyitásáva| e||átja az keriileti önkoľmanyzat épitésigyi
feladatainak előkészítését, kĺizremúködik a polgáľmester hatasköľébe utalt építésügyi eljaĺások le-
folýatĺĺsában. A kerületfejlesztési projekteket előkészíti és koordináIja, szal<rnailag feltigyeli a pro-
j ektben ré sztvevő szerv ezeteket, fi gyeli a páLy ézati lehető ségeket.

4.I. Főépí,tészí Iroda
4.|.|. A helyi önkoľmrĺnyzat épitésigyi feladatával kapcsolatos döntések előkészítése, kozĺe-

mfüödés a polgármesteľ feladatkĺjľében felmerĹilő építésügyi feladatokban
4.|.2. a keľĹilet helyi építési szabá|yzatÁnak és településrendezési terveinek előkészítésével, fe.

ltilvizsgálatával cisszefüggő feladatok ellátása
4.t .3. nyilvrĺntaľt ást vezet a településrendezési eszkĺjzĺjkľől
4.1.4. gondoskodik a hatályos településľendezési eszköztiknek az önkoľmányzathonlapján ttir-

téno közzétételéről
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4.I.5. tájékoztatást ad a hatályos telepiilésľendezési eszközökben foglaltakľól, ennek keretében
javaslatot tęsz a telek beépítésének feltételeire a településkép és az épitészeti örĺikség
megóvásával és minőségi alakításával kapcsolatban

4.I.6. szakmai konzultaciót biztosít a 4.|.5. pontban meghatározott követelmények teljesítése
éľdekében

4.I.7. e|látjaa Kĺĺzponti Tervtanácsot a helyi építési szabźtlryzattal kapcsolatos információkkal
4.1.8. segíti a helyi építészeti- muszaki tervtanács múkĺidtetését, gondoskodik az ezzel össze-

fiiggő nyilvantaľtás vezetéséről
4.I.9. e||átja az önkoľmźnyzatkulturális örökség védelmével kapcsolatos feladatait
4.I.|0. előkészíti az ĺinkoľmźnyzat helyi építészeti éĺtékek védelmével kapcsolatos szabá|yozźt-

sát, figyelemmel kíséľi aĺnak éľvényesülését, gondoskodik az azokka| összefüggő nyil-
vźntartás vezetéséről

4.til. előkészíti a keľĹilet teľületén létesíthető rendeltetések körét és a ľeklámok elhelyezésére
vonatkozó kĺĺvetelményeket meghat źnoző önkoľmányzati dĺintéseket

4.|.12. előkészíti a polgármester telepiilésképi bejelentési eljárással, teleptilésképi véleménye-
zéssel, valamint településképi kötelezéssel kapcsolatos állásfo glaliź.sát

4.1.|3. előkészíti a kerületben köaerĹileten, illetve közteľületrőIlátsző módon elhelyezendő mrĺ.
vészęti alkotasokkal kapcsolatos dtintéseket

4.l.l4. tészt vesz a kerület településpolitikai, településfejlesztési, település üzemeletetési és az
ingatlanvagyon-gazdél|kodási programjanak elkészítésében, egyeztetésében, továbbá az
ágazati koncepciók keriiletet érintő részeinek ĺisszehangolásában és véleményezésében

4.2.I5. aszervezeti egységet érintő kozbeszeruésben kĺizľemfüödik és adatot szo|gźitat
4.2.|6. a szęrvezeti egységben keletkezett szerzóđések esetén előkészíti szakmai és a pénzügyi

teljesítés igazo|ást

4. 2. VlÍrosfej lesztés i I ro da
4.2.|. Településfejlesztési stľatégia kidolgozása, szakmai felügyelete (p1.: IVS, Településfejlesz-

tési koncepció, KözterüIęt haszná|ati terv)
4.2.2. Teleptilésfejlesztési projektek előkészítése és szakmai képviselete (pl.: Főtér program'

EUB II, Palotanegyed közlekedés és közteľület fejlesztés, Józsefuaľosi pályaudvaľ)
4.2.3.PáIyźzatfi gyelésselkapcsolatosfeladatokellátása
4.2.4. Pźiyźnatok előkészítése, pźůytzatirás, pľojektmenedzsment _ szfüség szeľint egyĹittmű-

ktidve a Hivatal más szervezeti egységeivel (p1.: MNP III ktizeriiletek, Golgota téri
kettőskereszt)

4.2.5. Teleki téľi piac fejlesztésének projektszinťu szakglai felügyelete
4.2.6. Részvétel a turisztikai stratégiai fej lesztések kidolgozasában
4.2.7. Rév 8 zRt. szakmai feliigyelete az újonnan induló projektek esetén
4.2.8. Részt vesz a hivatalon belüli területi és települési infoľmációs ľendszerek kialakításában

és szakmailag felügyeli az źęazati részeket_együttmfüödve a hivatal más szervezeti egy-
ségeivel (téľinformatika)

4.2.9. aszervezeti egységet érintő közbeszerzésben közľemiíködik és adatotszo|gźitat
4.2.|0. a szervezeti egységen kęletkezett szeruóđések esetén elkészíti a szakmai és a pénzügyi

teljesítés ígazolást

5. Varyongazdálkodási és Üzemeltetési Üryosztály
Az ađott szakágazathoztartoző feladatokat tisszefogó szeľvezeti egység, melynek fuźnyitőja és veze-
tóje azügyoszüílyvezetó. Aziigyosztźlyvezetó szervezi és ellenőrzi azigyosńáIy mlnkáját.
Általanos feladatköre az önkoľmźnyzati vagyonnal valő gazdá|kodás jogszabźĺIyoknak megfelelő
gyakorlásanakbiztosítása' aZ önkormanyzat tészesedésével mfüödő gazdasági taľsaságokkal illetve
egyes önkormányzati kciltségvetési szeľvekkel való kapcsolattaľtás.
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5. I. GazddlkodlÍsi lroda
5.1.1. Közteriilet haszná|ati engedélyekkel kapcsolatos feladatok ellátása

5.I.2. A Rév8 Zrt. á|tal folytatott kifutó projektek felĹigyelete, dokumentumok nyilvĺźntartá-
SA

5.1.3. Tarsashazi felújítási feladatok ellátasa

5.I.4. onkoľmányzati tulajdonosihozzźtjtrulásokkal kapcsolatos feladatok
5. 1.5. Ingatlanvagyon nyilvántartés vezetése, kezelése

5. 1'6. Iť1ilházas, helyi támogatassal kapcsolatos ügyintézés
5.|.7. A vagyonkeze|ói szetződésekben foglaltak teljesĹilésének ellenőrzése

5.t.8. A vagłongazdálkoůźssal megbízott gazdasági társaságfeladat ellótásaval kapcsola-

tos szerződésénekkezelése, afeladat ellátós ellenőrzése a szerződésbenfoglaltah és a

hatályo s j o gs zab ályi r ende lkpzé s ek alapj ón

5.I.9. A Kisfalu Józsefuárosi VagyongazdáLkodő Kft. számláinak ellenőľzése, teljesítésiga-

zolás elkészítése amegbízási szeruődésben foglaltak teljestilése függvényében

5 . 1 . 10. A szewezeti egységen keletkezett szerzódések esetén a telj esítés igazo|ás elkészítése

5.1.l1. Az á||amháztaľtásról szóló törvényben megfogalmazott, az irźnyítő szerv feladatk<ĺľ-

ének gyakor|áséůloz szfüséges hatásköröket az irźnyitő szeru ezen szervezeti egysé-

gen kereszttil látja e| a Közteľület-felügyelet és a Jőzsefvźlrosi Váľostizemeltetési

Szolgálat tekintetében, a péĺlnigyi-gazdasági ellenőrzés kivételével

5.I.I2. fulajdonosi jogkiirből eredő feladatok koordinálása a Kcizteľület-feltigyelet, Józsefuá-

rosi Váĺostizemeltetési Szo|gźiat, valamint az egyéb, önkoľmlĺnyzati tulajdonú gazda-

sági társaságok tekintetében

5.1.13. A szervezeti egység feladatait érintően kozbeszerzési eljáľásokban és kozbeszeruési

érté|łhatátt el nem ér o beszeruési elj arásokban való részvétel

5. 2. Létesítmény tiz'emeltetésí lroda

5.2,|. Az tinkoľmźnyzat kizaľólagos tulajdonában á||ő gazdasźtgi társaságok vonatkozásában

afeladat ellátós karében szahnai tómogatás biztosítása, a beruhózásokhoz kapcsolódó

koordinációs tevékenység ellátása, a megvalósulás iizemeltetői szempontú nyomon ko-

vetése

5.2.2. A Polgáľmesteri Hivatal és telephelyei tekintetében az épület fenntaľtással kapcsolatos

iizemeltetői feladatok ellátasa.

5.2.3. A flĺtési rendszerek tjzemeltetésével Ósszefüggésben az intézményekkel és szakcégeklrel
(Főv. GázmíivekZrt. és az RFV Kft.) kapcsolattaľtás biztosítasa

5.2.4. Parkolás üzęmeltetéssel kapcsolatos feladatok ellátasa.

5.2.5. Paľkolóhely megv á|tással kapcsolatos feladatok ellátása.

5.f .6. KözreműkÔdés a fotga|omtechnikai eljĺáľásokban.

5.2.7. Utca névtáblfü cseréje, pótlása, újakbeszerzésére, elhelyezésére vonatlrozófeladatok

ellátása.
5.2.8, Zclldfeltiletekkel, zĺĺldteruletekkel kapcsolatos feladatok e|Iźtása.

5,2.9. Hulladékgazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátása.

5.2.I0. KoziÍkezek(iihozzájaĺulások kiadásávalkapcsolatos feladatok e||ětása.

5.2.1J. onkormányzat áItal kotatt általános vagłonbiztosításra, valamint az onkarmányzati
tulajdorui többlakásos épületbiztosítósra vonatkozó szerződésekkel lrapcsolatos felada-
tok ellátása.
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5.f.Iz. Aszervezeti egység feladatait érintően kozbeszerzési eljáľĺĺsokban és kozbeszerzési ér-

tékhatlíľt el nem érőbeszerzési eljárásokban való kozremű|<ndés.

5.2.13 . Egyéb vĺĺrostizemeltetéssel ö,sszefüggő feladatok ell át ós a.

6. Pénziigyi tigyosztály
Az adott szakágazathoztartoző tĺibb iľodát összefogó szewezetí egység, melynek irányítőja és vezę-
tője azügyosztályvęzetó. Azugyosztá|yvezetó szervezi és ellenőrzi azigyosztźiy munkáját, MlJgy-
osztźlyvezetőnek koordinációs tevékenysége és feliigyeleti jogköre van a Költségvetési és Pénzügyi
Felügyeleti lroda, Szĺĺmviteli és Pénzügyi lroda, Adóĺtgyi Iľoda tekintetében.
6.1. Kökségvetési és Pénziigłi Feliigłeletí lroda:

6.1.1. a helyi szabáLyzat alapulvételével a kerületi költségvetési koncepciőhoz adat és infor-
máció bekérése, koncepció tervezet<lsszeállítĺísą testiileti előterjesztés elkészítése,

6.1.2. átmeneti, ideiglenes gazdálkodĺĺsľól szóló rendelet-terv ezet e|készítése,
6.1.3. Fővarosi onkoľmanyzat és kęriileti ö'nkormányzatokat osztottan megillető bevételek

foľriĺsmegosztásźúloz a Főpolgármesteri Hivata| á|ta|kért adatszolgáltatás elkészítése,
6.1.4. a helyi szabá|yzat alapulvételével az állami tamogatás igénylése, a szo|gá|tatott ada-

tok ellenőľzése, keľiileti szintti ĺisszesítése és továbbítása, évente az Aht.-banrogzített
időpontokban állami tamogatasok feltilvizsgźlata (lemondás, pótigénylés), analitikus
nyi|vént:ľtása,

6.1.5. éves költségvetési beszĺĺmoló elkészítéséhez az á|larni tamogatasok kerĺileti szintĺĺ el-
szźtmo|tatása, el számolása,

6.1.6. költségvetés teľvezés előkészítése a helyi szabá|yzatban foglaltak alapulvételével,
6.ĺ.7. intézmények kdltségvetési tervezetének feltilvizsgálata, javítźsa, Polgármesteri Hiva-

ta| és az onkormányzat költségvetési tervezetének elkészítése a Hivatal belső szerve-
zetinek ktizreműkĺjdésével,

6.l.8. keriileti kĺiltségvetési terv elkészítése (testĺ.ileti előteľjesztés, rendelet-tervezet),
6.I.9. éves költségvetési rendelet elfogadása után a KGR pľogľammal a költségvetési nyom-

tatvanyok kitĺiltése Hivatalra és onkormányzatra, azintézmények felé intézkedés, ki-
töltótt nyomtatványok, j óvláhagyott előiranyzatok ellenőrzése, javítása,

6.1.10. Polgĺĺľmesteľi Hivatalés az onkormányzat jővźůlagyottkcĺltségvetési előirányzatainak
szewezeti egységenként való részletes (szakfeladatonként, szerkezeti bontason belĹil
soronként) feldolgozása' szervęzeti egységek kiértesítése, aHivatal egységes feldol-
gozása kdnyvel ésre történő átaďása,

6.1.11. költségvetésí és végľehajtási ľendelet többszöri módosításanak elkészítése a helyi
szabá|yzatbanfoglaltakťrgyelembevételével,

6.I.12. költségvetés módosító rendelet elfogadása uttn az érintett intézmények és Hivatal
belső szervezeti egységeinek értesítése a módosítĺísrő|, ajóvahagyott e|óirźnyzatok-
ľól, valamint könyvelésre töľténő źúadása'

6.|.13. keľĹileti és intézményenkénti . kĺiltségvetési szerkezeti bontásban-költségvetési elői-
r ény zatok analitikus nyilvántaľtása,

6.|.|4. költségvetési szervek, gazdasági taľsaságok, Polgáľmesteľi Hivatal jóvahagyott költ-
ségvetési e|őirźnyzatainak likviditási ütemtervéľe bekérő elkészítése, majđ az adat-
szo|gá|tatźs utĺĺn a kerületi szintÍĺ likviditási ütemteľv elkészítése, annak havonkénti
keľületi szintiĺ összesítése,

6.1.15. kerületi pérumarudvany és költségvetési rendelet tervezet elkészítése, feldolgozása
intézłnényenként,

6.I.16. kerületi torusadattáľi nyilvlántaľtás (fu-i előírás), a|apítő okiľatok, módosítások beje-
lentése a Mák felé,

6.I.17. bankszámlanyitásokkal, megsziintetésekkel kapcsolatos intézkedések, áfa kcĺľbe való

. bejelentés,
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6.1.18. nemzetiségi ĺjnkoľmányzatok átmenti gazdáIkodásaľól szóló rendelet előkészítése, a
költségvetési koncepció és a költségvetés készítése az elnĺikĺikkelegyeztetett módon,
az e|emi kiiltségvetés elkészítése, a kĺiltségvetés módosítĺás előkészítése, e|oirányzat
nyilvántartás vezetése,

6.1.19. a nemzetiségi önkoľményzatokbeszámoló készítésével kapcsolatos feladatok ellátása,
6.|.2o. nemzetiségi önkormányzatok jegyzőkönyveinek pénzĹigyi-kĺiltségvetési szempontok

szerinti ellenőrzése'
6.1.21. nemzetiségi önkormĺĺnyzatok pźiyźzatinak benyujtásahoz, szoveges-szakmai elszá-

molásiĺhoz segítség nyijtás, teljes kĺinĺ pénzngyi feladatellátás,
6.I.22. a kö'znevelési tcirvényben meghatátozott KIR renđszerhez pénangyi ađatszolgźitatts

teljesítése,
6.I.23. kĺiltségvetési szervek tészéte az <inkoľmźnyzati támogatás leutalása szabá|yzat sze-

rint,
6.I.f4. intézméĺyi havi, feléves, éves szöveges beszĺmolók készítése,
6.I.25. a költségvetési szervek, gazdasági társaságok gazdá|kodásának figyelemmel kisérése,

elemzések készítése, javaslatok készítése,
6.I.26. költségvetési szervek és gazdasági társaságok részéľe péľ.zugyi, költségvetési segít-

ségnyújtas,
6.I.27 . költségvetési szervek pénzugyi-gazďasźąi belső ellenőrzése,
6.I.28. letéti számla kezelése, hagyatéki pénzĹigyek intézése,
6.I.f9. nem ľendszeres juttatások, megbízźrsi szerződések bérszámfejtése, egyeztetése a

számviteli nyilvántaľtásokkal, feladása a Mĺák felé. A kifizetésekľől év végi adőigazo-
lások kiadása, jövedel em igazo|źlsok kiadása,

6.1.30. vezetĺ részétől' áúrlńźtzott hatasktiľben ellenjegyzési jogkör, valamint bankszĺmla fe-
Ietti a\áitásj ogosultság gyakoľlása, vagy kiadmĺínyozás gyakorlása,

6.1.31. testtileti-bizottsági előteľjesztések készítése, véleményezése pénzügyĹköltségvetési
szempontból,

6.I.32.szabźůyzatokkészítése,ak<tlsaIizźiása.

6.2. Szúmviteli és Pénziigli lľoda
6.2.I. a Polgáľmesteri Hivatal, az onkormźnyzat és anemzetiségi önkoľmányzatok számvĹ

teli könywe zetése (főkĺinyvi és analitiku s), péĺutźlt-bank kontírozása,
6.2.2. feléves, éves számszaki kiiltségvetési beszámoló elkészítése, hivatali, önkormźnyzat|

nemzetiségi önkoľmanyzatéskerületi szinten a MÁK felé,
6.2.3. havi, negyedéves, éves egyeztetések, év végi éľtékelések elvégzése Hivatal, önkoľ-

mźnyzatésnemzetiségiĺinkormányzatkönywezetésében,
6.2.4. költségvetési szervek féléves, éves sziĺmszak<lbeszźmlolóinak felülvizsgálata, ellenőľ-

zése,
6.2.5. zárszánnadás készítése,
6.2.6. egyszenĺsített éves beszámoló elkészítése és közzététe|e,
6.f.7. negyedéves pénzforgalmi és mérlegjelentés készítése (Hivatal, onkoľmĺányzat,rlem-

zetiségi önkoľmányzatok és keriileti szinttĺ) a MAK felé,
6.2.8. beruhízási statisztikai jelentések készítése,
6.2.9. |eltźrozás, selejtezés megszervezése, bonyolítása, targyi eszkĺjzĺik, készletek analiti-

kus nyilvántartásĺĺnak vezetése,
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6.f . 1 0 . átmenetile g szab ađ pénzeszko zök l eköté s e,

6.2.|I. a Hivatal belső szervezeti egységeinek havonta pénzfogalmi adatszolgá|tatás,
6.2. 12. házipénztar kezelése, ellenőľzése,
6.2.|3. bérfeladás készítése és kontíľozása,
6.2.14. Hivatali, önkoľmanyzati,nemzetiségi ĺinkormĺányzatibank szerelése,
6.2.15. źtadott pétueszkozök, tamogatások analitikus nyilvantaľtása, e|számolások figye-

lemmel kísérése,
6.f.I6. munkáltatói kölcsön (lakásépítési és vásarlási) nyilvrĺntartásaés folyósítása,
6,z.L7, 'önkormanyzati lakás éľtékesítéséből befolyt bevételek Lakĺst<irvényben történő el-

számo|źsa a Fővaľosi onkormányz at fe|é,

6.2.|8. kimenő-bejövő számlak nyi|vántartasą érvényesítése, pénangyirendezése,
6.2.|9. szociálpolitikai segélyek, kĺiztemetés nyilvántartása, utalása, á|Iari támogatások le-

igénylése,
6.2.20. helyi és fiatalhźnasok lakásépítési támogatás utalása, nyilvántaľtása és ügyintézése,

6.2.2I. kapcsolattaľtás a könywizsgálókkat, bankszámlavezetó |ntel|ntezettel, intézményekkel
és egyéb szervezetekkel,

6.2.22. helyiség-lakás óvadék, bérleti jogviszony megváltiís, közteľĹilet foglalás, bírságok,
egyéb vevők, építés igazgatási követelések analitikus ĺyi|vźffiartźtsa, szźlm|énása,hźfira.
lékosokról kimutatás készítése az illetékes szervezeti egységek részéte, kiilönb<jző fize-
tési felszólítások küldése,

6.2,f3 . kĺiltségvetési fedezetek igazo|ása,
6.2.24.pá|yźzatokbenyújtásahozađatszolgáItatás,
6.2.25. költségvetés tervezéséhez ađatszo|gáItatás, sziikség esetén kĺizreműködés,
6.2.26. vezetó részéró| átnŕrźľott hatĺĺskörben utalvlĺnyozas, ellenjegyzés gyakorlása, teljesíté-

sek igazolása, éľvényesítés,
6.2.f7. fe|hata|mazott személyek bankszámla feletti aláírás jogosultság gyakorlása'
6.2.f8. tlĺľsashazaknak nyújtott felújítási támogatások utalása, visszatérítendő és vissza nem té-

rítendő támogatások nyilvantartása, igazolások kiadása. Hátralékosokĺól kimutatás ké-
szítése a szerv ezeti egységek részére'

6.2.fg. Polgĺĺľmesteľi Hivatal a|kalmazottjai részére kiťĺzetett fizetéselőlegek analitikus nyil-
vźntartźsa,MÁK feladás készítése. Igazolások kiadása,

6.2.30. Corvin-Sétány Program analitikus nyilvantartása, feđezet igazo|ás.
6.2.3I. Rév8Zrt. bonyolításábarĺ tęrvezett előirźnyzatok felhasználásanak analitikus nyilván-

tartźsa,
6.2.32. Áfa es rehabilitĺĺciős hozzájźmlás bevallásainak elkészítése. Pá|yźaatokhoz sziikséges

taľto zásokľ a v onatkozó i gazolások beszeľzése,
6.2.33. havi, feléves, háľomnegyed éves és éves szö'veges tźtjékoztatás készítése a Hivatali és

az önkormányzati kĺĺltségvetés telj esítéséről,
6.2,34. havi, féléves, haľomnegyed éves és évęs szźlmszakitájékoztatás készítése aHivatal, az

önkoľmányzati és a ktiltségvetési szervek költségvetésének teljesítéséről,
6.2.35. Eu-s pátyázatok analitikus nyilvántaľtására, főktinyvi könyvelése, a tźmogatások le-

igénylése illetve abban való közremíiködés,
6.2.36. teľmészetbeni juttatások és reprezentźrciős kiadások analitikus nyilvántaľtása,
6.2.37 . szeruődések, kĺitelezettségvállalások analitikus nyilvántaľtása,
6.2.38.e|őirźnyzatokkontírozása,egyeztetése
6.2.39. Kisfalu Kft. bonyolításában végzett feladatokra jóvahagyott elóirźnyzatok felhasználá-

sanak anďitikus nyilvántartása, főkĺinyvi könyvelése, kooľdinálasa a Kft-vel kdtdtt
szerződésben megllatározott kereteken beltil, önkoľmányzati vagyonnyilvántaľtás
egyeztetése a vagyonkatesztene|,lakás-helyiség analitikus nyilvantaľtással,

6.2.40. felvett hitelek nyilvántaľtása, hitelek lehívása, szźtmlźkbenyujtásą
6.2.4|. hitelkérelmek készítés e, hite|szerződések nyomon kĺivetése,
6.2.42. bizottsági, te stĺileti előterj e szté sek ké szítése,
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6.3. Adóiigłi lroda
6.3.I. idegenben kimutatott, adók módjara behajtandő ko^aftozások (kozigazgatási bírság,

pénzbírság, helyszíni bíľság, igazgatási szolgét\tatási díj, hulladékgazdálkodási díj), sa-
ját szabáIyséľtési határozatokban kimutatott taľtozások, gyeľmektaľtásdíj behajtása, fi-
zetési felszólítás kiküldése' a behajtĺsi eredmény visszajelentése, oNKADo prog-
ramban rögzítése, fizętések folyamatos ellenőrzése, munkabérek, jáľandóságok és

egyéb követelések letiltása;
6,3.2, helyszíni behajtás, foglalási jegyzőkcinyv (ingóvégľehajtás végz,ése és a |efoglalt ingó-

ságok éľtékesítése (ĺáľverés) _ ĺĺnálló bírósági végrehajtó szerzodés szerinti megkeresé-
se),

6.3.3. szabá|ysértési hatóság tevékenységéhez kapcsolódó feladatok ellátása (lefoglalt, illetve
elkobzott dolgok nyilvántaľtása, őtzése' értékesítése, visszaadása, megsemmisítése
stb.),

6.3.4. adó-és értékbizonyítvany kiállítása (ingatlan éľtékbecslések készítése), helyszíni szemle
lefolyatása

6.3.5. összehasonlítő értékađat megkérése Nemzeti Adó- és Vámhivataltól
6.3.6. adóbevallások alapjĺĺn azadő kivetése (előíľása) és felĹi1vizsgáIata(építmény-, és telek-

adó vonatkozásában), kivető, tĺjrlő és mentességet megállapítő hatěrozatok elkészíté-
se, jogerősítése

6.3.7. építmény-, és telekadó oNKADo programban történő rtigzítése (feladatból adódó)
6.3.8. idegenforgalmi adó bevallások feldolgozása, abeťlzetések nyilvantartása
6.3.9. folyószámlák(szám|aegyenlegek) kibocsátásával kapcsolatos munkálatok elvégzése
6.3.10. méltányossági eljáľások lefolýatása, a kedvezmények e|bítźiását követően határozat

készítése, jogerősítése (az engedé|yezett Ész\etťtzetés teljesítésének folyamatos elle-
nőrzése, nem telj esítés esetén behaj tási cselekmény fo ganatosítása)

6.3.11. atÍilfizetési kérelmek figyelemmel kísérése, adőző kérelmére azok visszautalásľa tör-
ténő előkészitése

6.3.|2. kömyezettanulmányi eljárások lefolytatása adókedvezmény, helyi adó méltanyosság
esetén.

6.3.|3. helyi adóban félévente behajtási cselekmények foganatosítása (fizetési felszólítás ktĺl-
dése hátľalékos lista a|apjźn, munkabérből letiltás kezdeményezése' bankszámlaľa in-
kasszó kibocsátás)

6.3.14. hátralékos ügyekben _ sztikség szerint _ azfuatok előkészítése és továbbítása ĺinálló
bíľósági végrehajtóknak, fe|szźtmo|źtsi eljáľás alatt lévő ügyekben kcivetelés felszĺĺmoló
felé ttlrténő bej elentése

6.3 .l 5 . adóellenőrzések lefolytatása
6.3.|6 gépjármtiadó, telekadó és építményadó hatáĺozat mintfü megszerkesztése az

oNKADo pľogľam szövegszerkesztője segítségével (feladatvégzéshez kapcsolódó)
6.3.17. adőigazolások kiadása (szerencsejáték engedéIyhez, ingatlan vásár|źshoz, páIyźzatok-

hoz, lakásvásaľláshoz, stb.)
6.3.18. adőigazo|ás kiadása bíľósági eljríľás személyes kĺiltségmentesség, illetve illeték-

felj egyzési jog engedéIyezése irrĺnti kéľel enlhez
6.3.|9. analitikai és könyvelési napló készítése
6.3 .20. elévĹilt ađőhźńralékok törlése,
6.3.2|. 1 00 Ft a|atti tételek ľendezése
6.3.22. oNKADo program-módosításainak átltezetése (verziő betĺiltés)
6.3.23. gépjátm(iaďó, építményadó, telekadó, idegenfoľgalmi adó, bírság, késedelmi pótlék

beszedési szám|ák'rabeérkezętt péĺuforga|om lekönyvelése, idegenben kimutatott taľ-
tozások befizetéseinek lekĺĺnyvelése, illeték szźtm|źlra beérkezett péĺuforga|om le-
könyvelése, tovább utalása

6.3.24. a nem azonosítható befizetések tLtfutő nyilvantaľtásba helyezése, az ismeretlen tételek
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rendezéSe, rendeltetési helyéľe történő továbbítása, átfutó-napló vezetése
6.3.25 . adóbevételek utalása az önkorm źnyzati költségvetési számliíľa
6.3.26. az évkozi változrísok adónemenként (visszautalás, visszatéľítés, tĺlrlés) töľténő leköny-

ve1ése
6.3.27. az adőhtĺtalékosokról, előírĺĺsokľól, befizetésekĺől adónemenkénti megbontásban fel-

évenként zárźsi ĺĺsszesítő készítése
6.3.28. zźltási feladatok: havonkénti zźr|ati ö'sszesítő, negyedévenként információs jelentés,

félévenként eľedmény-kimutatás készítése
6.3,29. a v.Á.r. illŕ'lkértlisták határidőbęn történő továbbítása
6.3.30. kiadási napló vezetése,
6.3 .3 | . kivonatok, bizonylatok őr zése, selej tezése :
6.3 .3 2, túlfi zeté sek utalása a me gfelel ő szźlĺriźlr a hattr ozat alapj an
6.3.33. KekKH adatvá|tozás feldolgozása és rogzítése, az aďat|apok folyamatos feldolgozása,

az évkozi változások átvezetése, elóito és t<irlő hatáĺozatok készítése, mozgáskorláto-
zottakmentességére vonatkoző hatźlrozatok készítése (gépjáľműadó vonatkozásźlban)

6.3.34. gépjáľmtĺadó, hátľalékos adózók behajtási eljaľás megindításźnakkezdeményezése (fi-
zetesi felszólítás küldése hátralékos lista alapjĺĺn, munkabérből letiltás kezdeményezé-
se, bankszámlara inkasszó kibocsátás) gépjármű forgalomból tĺjľténő kivonása, végre-
hajtási j og töľzskönyvbe tĺiľténő bej egyzése

6.3 .3 5 . oNKADo pro glam-módo sításain ak átv ezetése (verzió betöltéS),
6.3.36. önkoľmanyzatí adőhatőság á|ta| ľendszeresített foľmanyomtafuányok előkészítése)
6.3.37. havonta oNKADo programból adóslista készítése, helyben szokásos módon tĺiľténő

kozzététe|e
6.3.38. egyes adónemek megszúnésével, illefue új adók bevezetésével kapcsolatos kampány-

feladatok elvégzése és a fokozott behajtás időszakában helyszíni végĺehajtási feladatok
e|Iźiása'

6.3 .39 . iigyfélfo gadás

7 . IďLatólsági tiryosztály

Azugyosztá|y jegyzői hatósági _ kivételesen önkormźnyzati hatósági - hatáskörben eljaĺó szervezeti
egység. Feladatait három irodáľa tagoltan végzi
_ jegyzői kereskedelmi hatósági, jegyzői komyezetvédelmi, jegyzői állatvédelmi, jegyziĺi biľtokvé-
delmi, a fakivágási iigyekben önkoľmányzati hatősági jogkörben
- jegyz(ii hagyatéki hatáskörben, illetve anyakönywezetői feladatokat |źń e|'
- jegyzői építésügyi hatósági feladatokat |át e|.

7.1. Epítésiłgłi lroda

Első fokú építésügyi hatósági jogkcirĺik gyakoľlása, illeték megá||apítźlsa. Első fokú általanos építés-
ügyi hatóságkéntjĺáľ el, dcintéseit az ETDR tfijźnhozzameg:
7.1.|. építési engedélyezési,
7.|.2. ĺjsszevont engedélyezési
7.1'3. fennmaľadási engedélyezési
7 .I.4. hasznáIatbavételi engedéIyezésí
7.I.5. bontási engedélyezési
7 . | .6. engedély hatá|y ának meghosszabbitása iránti enged é|y ezési
7.I.7. jogutódlás tudomásulvételi
7. l .8. haszĺá|atbavételi tudomásulvételi
7.|.9. országos építési követelményektől való eltérés engedélyezési
7 .I.10. hatósági bizonyiwtny kiállítása iranti
7.|.n. kĺjtelezési
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7.|.12. végrehajtasi
7.1.13. szakhatósági,
7 .I.I4. veszélyhelyzet esetén szükségessé vźtlő építési tevékenység tudomásulvételi

eljaľásokban'
7.I.15. jogszabályokban meghatźrozott esetben és módon építésügyi hatósági szolgá|tatźst nyújt.

7.|.|6. jogszabá|yban meghatarozott esetekben tény, állapot, egyéb adatígázo|ása
cé|jábőI

a.) atewezés elősegítése érdekében vagy,
b.)az íngatlan adataiban bekovetkezetĺvá|tozásnak az ingatlannyilvántaľtásba töľténő áNeze-
téséhez helyszíni szemle alapj źn ható sági bízoĺy ítv őnyt ál lít ki.

Első foku építésügyi hatóságként_ az engeďé|yezési eljárással összefüggésben - jogosult az építési
tevékenység j ogszeríĺségének ellenőrzéséľe.

7.1.17. EĺgedéIyezési tigyekkel összefüggő e||enotzési és kötelezési eljárások, az épitési munka
végzésének helyszíni ellenőľzése, hatósági ellenőrzések folytatása

7.l.18. Engedélýől eltérően épített építmény fennmaľađásanak engeďé|yezésekor építési bíľságot
szab ki

7.I.I9. jogszabá|yban meghataľozott esetekben és módon elrendelheti a telek bekęrítését, továbbá
az engedély nélküli építményhasznźiat megsztintetését

7 .I.2o. El kelt ľendelnie jogszenĺtlen vagy szakszerút|eĺ építési tevékenység esetében az építési te-
vékenység-végzésének megsziintetését, vagy a jogerős és végrehajtható építési engedélynek
és ahozzátartoző, jővźůlagyott engedé|yezési terveknek megfelelő állapot kialakíüísát.

7.I.2L. szabályossátételi kötelezettség nem teljesítése esetén haladéktalanul intézkedik a bontásról.
7.I.f2. A végrehajtható kdtelezettséget - annak nem teljesítése miatt a kĺitelezett terhéľe hatósági

úton, a felmeľtilő költségeket megelőlegezve - maga végeztetheti el, a kĺiltségek eľejéig,
azok megtérítéséig az érintett ingatlanľa je|záIogsogot jegyeztethet be az ingatlan-
nyilvántartásba. A munkálatok tiirésére kötelezheti azt, aki akadá|yozza az e|tendelt munká-
latok elvégzését.

7.I.23. Intézkedik a jogerős, és végrehajtható kĺltelezettségek teljesítés elmaľadása esetén a Ket,
ÉTv és at93l2}09. (Ix.15.) Korm. ľendelet szerinti végrehajtásra,

7 .| .24. Megá||apitźls, illetve a jővźhagyás előtt véleménye zi az í|Ietékességi teľĹiletén a helyi építési
szab él|y zatot é s a teleptilé sľendezé si terveket.

7.I.25. A helyi rendelet, a KT és abizottsźryi előterjesztések előkészítése

Egyéb hatósági feladatok:

7.I.26. Yezeti a jogszabttlyban meghatározott építésiigyi hatósági nyilvantaľtásokat (kivéve a
tgleptilés rendezési nyilvantaľtást)

7.1'.27. Epítésügyi szakhatóságként miĺkĺidik kĺizľe más hatóságok engedélyezési ügyeiben.
7.I.28. azenés tĺíncos rendezvények mfüödésének biztonságosabbá tételéľől szóló koľmány-

rendelet szeľint áltďanos építésügyi szakhatósági elj ĺíĺást folytat.
7.|.29. kiilfrldi állampolgárok ingatlan szerzésévelkapcsolatos nyilatkozatok előkészitése
7 .L.3o. a szervezeti egységet éľintő kozbeszeruésben kĺizľemiĺk<idik és ađatot szolgáltat

7.2. Igazgatdsi Iroda

7 .2'1' kereskedelmi tevékenység végzéséhez működési engedély kiadása, bejelentések
nyilvántaľtásba vétele, nyilvántaľtĺások vezetése, hatósági ellenőľzések lefolýatása

7.2,2, az ipari, szolgá|tatő tevékenység végzéséhez, valaĺĺ.lint a köľnyezetre és egészségľe

veszélyes anyagok és készítmények rakározására haszná|t telepľe telepengedélyek
kiadása, bejelentéseknyilvántartźlsba vétele, hatósági ellenőľzések lefolytatása
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7.2.3. játékteľmekkel kapcsolatos jegyzői nyi|atkozatok kiadása (quasi szakhatóság
7.2.4. a nem uzleti célú k<jz<jsségi, szabadidős szálláshelyek nyilvántaľtásba vétele
7.2'5. iizleti célú szálláshelyek engedélyezése, bejelentések nyilvántaľtásba vétele, ellenőr-

zések lefolytatása
7 .2.6. kĺĺzérdekű kérelmekkel, panaszokkal, bej elentésekkel kapcsolatos elj ĺĺľás
7.2'7. piacok és vásáľok engedéIyezése, nyilvántartásba vétele, ellenőrzése, vásarcsaľnokok

ható sági ńyilvantartásba vétele, ellenőľzése
7.2'8' állattaľtással, állatvédelemmel kapcsolatos jegyzői hatósági hatásköľĺĺk gyakorlása
7 .2'9. Józsefuarosi Aranykoszorű szahnai kittintetés odaítélésének előkészító feladatai
7.2.1o. aszervezeti egységet érintő közbeszerzésben közľemfüödik és adatot szo|gá|tat
7 '2.11. önkoľmányzati tu|ajďonú közerületen jrĺrda létesítésének, átépítésének engedé|yezé-

se
7 .2. 1 2' taľsashlŁak nyilvántaľtása
7 .2. 1 3. zeĺés, tánco s rendezvények engedél y ezése, ellenőrzése
7 .2.14' az iroda tevékenységét érintő ügykörben beadványok kivizsgálása, hatósági eljáľások

lefolytatása
7 .2.1 5. birtokvédelmi ügyek elbíľálása
7 .2' 1 6. a tallźůt doIoggal kapcsolatos ügyintézés ellátása
7 '2'17. a helyi rendelet, a képviselő-testiileti és a bizottsági előterjesztések előkészítése.

Első fokú köľnyezetvédelmi (szak)hatóságként:

7.2.18.közreműködik és eljar más hatóságok engedéIyezési ügyeiben
7 '2.19'eljár zaj- és panasz ügyekben
7,2'19. zajhatárértéket állapít meg, zaj-és rezgésbíľságot szabhat ki
7 '2.2o.hozzajáĺu|ást adhat akor|áÍozás alá eső kivitelezési munka végzéséhez
7.2.21. szakhatóságként mrĺk<'dik közľe más hatóságok engedélyezési iigyeiben
7.2'22' aszervezeti egységet éľintő kozbeszerzésben köaemiĺködik és adatot szo|gźitat
7 '2'23' e|Iátjaa nem kĺĺĺeruleti ingatlanon elhagyott hulladék ęIszźilításźxal és ĺĺľtalmat|arńtá-

sával kapcso l atos j e gy zői hatő sági feladatokat
7.2.24' ellátja afźk' és fas sziĺľú növények védelmével kapcsolatos hatósági feladatokat
7 .2.25' e||átja apaľ|agťu elleni közérdekú védekezés j egyzői hatósági feladatait
7,2'26 . v ízgazdźt|ko dási feladato k el látása.

7.3. Anyakiinyvĺ lroda

7.3.1. a keľületben t<iľtént anyakönyvi események anyakönyvezése,
7.3.2. újszülöttek,taIá|t gyermekek anyakönyvezése, névmutatőzása, illetékmentes anyakciny-

vi kivonat kiállítása, külfrldi okiratok felteľjesztése a Kormányhivata|hoz, születéssel
kapcsolatos adatszolgźitatás teljesítése, újszülclttek szeméIyi azonosító je|et tarta|maző
nyilvlíntaľtásĺának vezetése,

7.3.3. a gyeľmek családjogi helyzetével kapcsolatos anyakönyvi feladatok e|Iźtźsa, apai elis-
merő nyilatkozatok felvétele, öľökbefogadás anyakönyvezése, örökbefogadás felbontá-
sanak anyakönyvezése, képze|t apa bejegyzése, apa nélkÍil anyakönyvezett gyeľmek
nyilvrĺntaľtása,. gyĺĺmh atőséry éľtesítése,

7.3.4. hazasságkötéssel kapcsolatos ügyek intézése, az anyakönyvbe aházasság, ahźnasság
felbontás, névvá|toztts, néwiselés, állampolgaľság változás és kijavítrís feljegyzése, źł|-

lampolgĺĺrsági eskii letételénél jegyzők<inyv vezetése, honosított polglírok tészére sze-
mélyi azonosító jel képzése, néwiselési kéľelmek je gyzőkiĺnyvezése,

7.3.5. anyakönyvi kivonatok, hatósági bizonyítvőnyok, másolatok kiállítása,

-25 -



7.3.6. halálesetek anyaktlnyvezése, külfř'ldi halálesetről a Kormĺányhivatal éľtesítése, halálese-
tek névmutatőzása, az ezze| kapcsolatos adminisztráció és ađatszolgá|tatás,

7 .3.7. utólagos bejegyzések vezetése, tigyiratok kivezetése, kézi i||. központi irattźrba helyezése,
7 .3.8. kapcsolattaľtás kórházakkal, klinikákkal,
7.3.9. a keľület népességének nyilvantaľtásával és mozgásával kapcsolatos feladatok ellátása,

szeméIyazonosító és lakcímadatokat tarta|maző nyilvántaľtás vezetése, adatok szo|gá|ta.
tasa meghatérozot1szerveknek és személyeknek, adatszolgá|tatások letiltasára vonatko-
zó nyilatko zatok felvétele, más hatóságok megkeresésére vá|aszadźĺs,

7"3.10. kęľĺileti lakosok hagyatéki ĺigyeinek teljes konĺ intézése, hagyatéki leltĺáľfelvétel. hely-
színi és safe leltarak felvétele, gyámi vagy gondnoksági |eltźmal kapcsolatos feladatok,
ingóságok éľtékelése, biztosítasi intézkedések megtétele, értékeke bírói letétbe helyezése,
fulajdoni lapok, adó-éľtékbizonyitványok megkéľése, megtiresedett, hagyatékkal terhelt
ĺlnkoľmányzati béľlakások nyilvántartása, hagyatéki hitelezői igények kozjegyző fe|é

való továbbítasa.
7.3.II. aszervezeti egységet érintő kozbeszerzésben kĺizremfüödik és adatot szo|gźůtat.

8. Hu máns zo|gáitatási Üryosztály
Az adot|szakágazathoztartoző tĺjbb irodát ĺisszefogó szervezeti egység, melynek iranyítója és veze-
tt5je az ügyosztályvezeto. A Családtlĺmogatási Iľoda ellátja az eseti- és rendszeres tamogatásokkal,
segélyezéssel kapcsolatos feladatokat, a Humánkapcsolati Iroda ellátja a tanügy-igazgatási, intéz-
ményfelügyeleti, egészségügyi, kulturális feladatokat. Az ügyosztály előkészíti a szakteľületébez
kapcsolódó képviselő.testĹileti, bizottsági előterjesztéseket és vég1ehajtja a szakteriiletét éľintő kép-
viselő-testületi, bizottsági dĺintéseket.

8. 1. Csalódtúmogatúsi lroda

Áhalános feladatok:
8.1.1. Altalĺĺnos lakossági infoľmációnyujtás szóban, íľásban (papíľ, elektronikus).
8.I.2. Külön jogszabáIyok alapján meghatźtrozott k<itelező jellegű települési ĺinkoľmĺĺnyzati

feladatellátásra vonatkozőan szerződések megkötésére javaslattétel, az ezekľę vonatko-
ző e|óterjesztések összeállítasa a képviselő-testület á||andőbizottságai eléjavaslattétel,
valamint a képviselő-testiilet elé döntésho zata| cé|jából, végľehajtás.

8.1.3. Koziszemi szervekkel kapcsolattaľtás a polgármesteľi és a jegyzó hatáskö,rben megálla-
pított támogatások végľehajtása érdekében.

8.l.4. Hatźrozatok, nyomtatvĺányok karbantaľtása, fľissítése, nyomtatvĺĺnyok utiínĺendelése.
8.1.5. Havi, negyedévi, félévi, évi statisztika elkészítése (p1: KSH)
8.1.6. Az tinkoľmźnyzat által fenntaľtott vagy mfüödtetett intézményekkel, szeľvezetekkel

(JCSGYK, Bölcsődék, JKH, JVSZ, Kisfalu stb) kapcso|attartás, egyĹittműködés a szo-
ciálisan rászoruló lakosok tigyeinek intézésben.

8.1.7. Azlrodatevékenységét érintően aJőzsęfvźttosi Honlap frissítésével kapcsolatos felada-
tok ellátása.

8.1.8. WINSZOC aďatbázis és szakmai nyilvántaľtó program naprakész vezetése, a pľogram
karbantaľtása'

8.1.9. A szewezeti egység évenkénti bontásban köteles nyilvántartani a szeĺvezeti egység á|-

ta| készített vagy a szervezetí egység közreműködésévęl készített képviselő-testĹileti,
bizottsági előteľjeszéseket, az előterjesztésekľől szóló hataľozatokat valamint a (ejárt

hataridejiĺhatározatok'rólszóló jelentéseket.
8.1.l0. Aszervezeti egységet érintő kozbeszęrzésekben kĺizremfücidik és adatot szolgá|tat.
8.l.l1. oEPjelentés.
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O nkor mdny z at i fe I ad at o k :

8.I.|2. EU élelmiszeľsegély koordinációja.
8. 1 . l 3 . Közfoglalk oztatás koordinációj a.

8.1.14. Adósságcsökkentési támogatás. Az adósságcsökkentési tlĺmogatással kapcsolatos tá-
mogatás összesítése, előkészítése utalásra.

8.1.15. Atmeneti segély. Az źltmeneti segéllyel kapcsolatos támogatás <isszesítése, előkészítése
utalásľa.

8.1.t6. Temetési segély. A temetési segéllyel kapcsolatos támogatás összesítése, előkészítése
utalásra.

8.l.17. Köztemetés elrendelés.
8.1.18. Más telepiilés által végľehajtott köztemetés kcĺltségeinek megtéľítése, annak ellenőrzé-

se.

8. 1. 1 9. Étkezéstérítési támogatás.
8. 1.20. Tankĺinyvtámogatás.
8.I.21 . T áboroztatási támogatás.
8.1.22. Nyári gyeľmekétke ztetés szervezése.
8.I.f3. RendkívĹili gyermekvédelmi támogatás (polgármesteri és bizottsági hatáskörben).
8.I.24. A megalapozott ĺinkormźnyzati döntések meghozata|a érdekében helyszíni szemle taĺ-

tása, kömyezettanulmány felvétele.
8.1.25. Az ĺjnkormźnyzati igazgatási feladatokkal kapcsolatos fellebbezések, méltányossági

kérelmek felterjesztése a II. fokú szerv felé javaslatta| e||átva, végrehajtása.

onkormányzat Hivatalónak feladatai :

8.1 .26. Noľmatív lakásfenntaľtási támogatás.
8.|.f7. A normatív lakásfenntartási támogatással kapcsolatos teľmészetbeni támogatás összesí-

tése' előkés zítése utalásra.
8. 1.28. Adósságkezelési szo|gźtltatáshoz kapcsolódó lakásfenntaľtási támogatás.
8.I.29. Az adósságkezelési szo|gźitatáshoz kapcsolódó lakásfenntaľtási tlímogatással kapcsola-

to s teľmé szetbeni támo gatás ĺj s sze síté se, e|őkészítése utalásra.
8.l.30. Kĺiľnyezettanulmrĺnyt készítése a belső valamint más ktilső szeľvek, hatóságok megke-

resése alapjźn.
8.1.31. ovodánatási tĺímogatás megállapítása, felülvízsgźůata, támogatás összesítése , e|okészí-

tése utalásra.
8'I.32. A rendszeres gyermekvédelmi kedvezménnyel, és a hozzá kapcsolódó egyszeri támo-

gatásokkal kapcsolatos feladatok ellátása.
8.1.33. onkéntes sziilői nyilatkozatok felvétele aha\mozottan hátrĺányos helyzet megá||apítá-

sához, felülvizs gálat, nyil atko zat tov źtbbítźsa az i l letékes szerv felé.
8.1.34. Foglalkoztatást helyettesítő támogatás és annak évenkénti felülvizsgálata, tttmogatźs

<lsszesítése, előkészítése utalásra.
8.1.35. Rendszeres szociális segély és annak kétévenkénti felülvizsgá|ata,tźtnogatás tisszesí-

tése, előkés zítése utalásra.
8.1.36. Lakáscélú kölcsĺinökből eredő adósság fizetési kötelezettség felfiiggesztésének felül-

vizsgá|ata.
8.I.37. Az á|Iarĺligazgatásiigazgatási feladatokkal kapcsolatos fellebbezések felterjesztése aII.

fokú szerv felé javaslatta| e||tlwa, végľehajtása.
8. 1 .3 8. Méltĺínyossági kérelmek vizsgálat a, végrebajtása.
8.1.39. Igazo|ás kiállítása szociálisan tászoru|ő személyként a védendő fogyasztók nyilvántar-

tásábatöľténőfelvétellnyi|váĺtartásábavételmeghosszabbításaiľĺĺnt.
8.l.40. Utazźtsrajogosító kedvezmény ígazo|ásh'la||ítása - nyugdíjas bér|etigazolvany - aktív

koruak eIlźtźtsźtr a j ogo sult címen.
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8. l .4 l . Aktív koruak ellátása tigytípus tekintetében a jogosultak adatainak felvitele az országos
nyilvántaľtási ľendszerbe, a ľendszerinformációk napi szinhĺ Íigyelemmel kísérése.

8.I.42. Munkaügyi Központ fe|é az aktív koruak ellátása ügytípus tekintetében havi adatszol-
gá|tatás.

8.1.43. A jegyzoihatáskönĺ ügyekben hozott döntések meghozatala érdekében helyszíni szem-
le taľtása, kĺimyezettanulmány felvétele.

8.|.44. Méltányossági jogcímen kiállítandó kĺizgyógyellátás, támogatás összesítése, e|őkészí-
tése utalásra

8.1.45. Fenti tigvtípusokban - mind az egyeďi önkoľmányzati hatősźryi iigyekben, minď az
egyedi áIlatigazgatási hatósági ügyekben _ a szociźiis igazgatási eljárás lefolytatása.

Ágazati alapfeladatok eltĺźtásával lrapcsolatos szalcľnai feladatok:

8.1.46. az óvodakÓteles glermekek, valamint a halmozottan hátrányos helyzetíi glermeket
t anul ó k ny ilv ánt ar t ás a, j o gs z ab óly s z er int i adat s z o l gól t at ĺź s

8.].47. nyári napkÓzis tábor

Feladatait a szociális igazgatásről és szociális ellátásokľól szóló |993. évi III. törvény, a gyeľmekek
védelméről és gyĺĺmiigyi igazgatásľól szóló, |997 . évi )oo(. torvény, valamint az ahhoz kapcsolódó
rendeletek, továbbá azegyes támogatásokat megállapító egyéb jogszabályok a|apjén látja el.

8. 2. H umdn kapcs o latí Iro da

A Humlánkapcsolati Iroda á|ta| e||átott<inkormanyzati, á||anigazgatási és intézményfelügyeleti fela.
datok:

Áhatános felądatok:

8.2.I. óvodfü, szociális, gyeľmekjóléti, egészségtigyi intézméĺyek alapításáva|' źúszewezésé-
vel, megsziintetésével, névhasználatttval- kapcsolatos fenntartói tevékenység,

8.2.2. óvodák, szociális, glermekjóléti, egészséýgyi intézmłények alapításával, átszervez,źsé-

vel, megszüntetésével, névhasználatával lrapcsolatos fenntartói tevékenység,

8.2.3. az intézmények alapító okiľataval, szakmai pľogľamjáva|, szakmai dokumenfumaival'
szervezeti és miĺködési szabźiyzatźlva|,hźľ;irendjével kapcsolatos önkoľmźlnyzatí,hiva-
tali feladatok,

8.2.4. szakmai töľvényességi felügyelet, vizsgálatok végzése,
8.2.5. a szakteľĹiletet érintő statisztikfü,adatszolgáltatások, kimutatások összeállítása,
8.2.6. jogszabály szerinti nyilvántaľtások vezetése
8.2.7. tésztvesza kultuľális tarey,űhelyi tinkoľmźnyzati rendeletek megvalósítźsában, segíti a

rendeletekből adódó feladatok előkészítés ét, végrehajtásź./;'

8.2.8. kĺizremúködik a kulturális, közmúvelődési, spoľt, civil teľveket, koncepciók összeállĹ
tásábal;

8.2.9. hivatali honlap frissítésével kapcsolatos feladatok ellátása az ővodźi<, szociális, gyeľ-
mekjóléti,ktizmíívelődési,egészségĹigyiintézményekvonatkozásźlban,

8.2.10. lakossági bejelentések, jelzések, egyedi kérelmek megvá|aszolása, panaszok kivizsgá-
Iása,

8.2.|1. kapcsolatot tart a kerĹileti közművelődési intézményekkel, Helýöľténeti Tanáccsal, a
kulturális civil szervezetekkel, alapítványokkal, keľületi idős klubokkal, művészeti
csoportokkal, segíti azok bemutatkozását. A tźĄékoztatás és a ľendezvényeken való
részvétel biztosítása éľdekében kapcsolatottart akeľületi köznevelési intézményekkel;
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8.2.12. kapcsolattaľtźs az orczágos és fővaľosi ágazati intézményekkel, a keľületi civil szeľve.
zetekkel, illetve társhatóságokkal,

8.2.13. a szervezeti egységet érintő közbeszeruésben és versenyeńetési eljárásban közreműkö-
dik és adatot szolgźitat

8.2.14.nyilvánosságrahozata|,kozzétételifeladatok,
8.2.15. az źtgazafta vonatkoző pá|yazati kiíľasok figyelemmel kísérése, a lehetőségekłol az

érintett intézmények éľtesítése, páIyazati igényfü esetén a bizottsági, illetve a képvise-
lő-testĹileti előteľjesztés előkészítése' apá|yázatok szakmai végrehajtásának, valamint a
pénzeszkł\zzel tĺiĺténő elszámolásának nyomon követése,

8.f.|6. az ágazatľa vonatkozó jogszabályi előírások figyelemmel kísérése, valamint a módosĹ
tások helyi szintiĺ noľmákľa va|ő źltvezetésére vonatkozó javaslat készítése,

8'2.17. gondoskodik az ágazat szakmai jogszabá|y szeľinti programjainak, koncepcióinak ki-
dolgozásaró|'aktua|izáIásaĺólésvégrehajtźsátőI

8.2. 1 8. jegyzoi hatósági feladatok ellátasa
8.f .I9. iskola intézményvezetői megbízások véleményezésének előkészítése
8.2.20. civil szervezetek helyiségbéľleti kérelmeinek esetén bizottsági e|őterjesztés készítése,
8.2.2I . nemzetiségi önkormanyzat egyetértésével kapcsolatos hatáskör biztosítása
8.2.22. települési esélyegyenlőségi program
8.2.f3. Ktĺzalkalmazotti Tanácsok vá|asztása,mfüödéséhez kapcsolódó fenntaľtói feladatok
8.f.24. ifiúsági ügyekkel kapcsolatos hivatali teendők
8.2.25. a Bárka Józsefuaľosi Szirú:razi- és Kultuľiĺlis Nonprofit Koľlátolt Felelősségtĺ Társaság,

a Jőzsęfvźtrosi Kulturális és Spoľt Kiemelten Közhasznú Nonprofit Kft., a Józsefuaľosi
Közösségi Hazak Nonprofit Kft. és az ĺinkormźnyzat kulturális tarey,ű egytittmrĺköđé-
sének szakmai koordinálása

8,2.f6. testvérvĺírosi kapcsolattartás kulturális feladatainak e||átása
8.2.27. ellátja a kulturális tárgytl kérelmekkel (pl. könyv megjelentetés) kapcsolatos feladato-

kat;
8.2.28. előkészíti a spoľt, egyházi, nemzetiségi és civil pá|yazatokat, az elszrímolást, a felada-

tok végreh ajtásźlt me gszerv ezí;
8.2.29. az ĺinkormźnyzati múvészeti tevékenységtámogatása köľében e||átjaamuvészęti tevé-

kenységgel kapcsolatos véleményezési és szakmai feladatokat
8.2.30. eIlátjaa Józsefuĺĺros kĺĺľtya ľendszeľ műkĺjdtetésével kapcsolatos feladatokat.

Agazatialapfe|adatokellátásávalkapcsolatosszakmaifeladatok:
8.2.3|. a köznevelési intézmények nemzetiségi nevelésével kapcsolatos fenntaľtói és önkoľ-

mźnyzati feladatok,
8.2.32. nemzetiség nyelvén folyó neveléssel kapcsolatos feladatok
8,f .33. felvételi körzetek kialakítása az ővodákvonatkozásában,
8.2.3 4. óvođai felvétel fenntaľtói feladatai,
8,2.3 5 . óvodai j ogviszonnyal kapcsolatos önkoľmiĺnyzati teendők,
8.2.36.
8.2.37. a sajátos nevelési igényu gyeľmekek nevelésével kapcsolatos fenntaľtói intézkedések,
8.2.38. óvodai csopoľtok kialakításához kapcsolódó fenntaľtói dtintések előkészítése,
8.2.39. intézményi tanács, óvodaszékek műk<idtetésének biztosítása'
8.2.40. az ővodai és az esélyegyenlőség megteľemtésével összefiiggő pźůyźnatok benyújtásá-

v aI, a pá|y źaatok el szímo lás ával kapc s ol ato s feladatok,
8.2.41. jogszabźůy szeńnti rendkíviili szĹinet elľendelése
8 .2. 42 . pedagó gus tov ábbképzé s i pro gĺamok j óváhagyása
8.2.43. iskolaérettségi vizsgálatok
8.f.44. óvoda heti és éves nyitvataľtási iđeje
8.f .45. óvoda heti munkaidőalapjĺĺnak meghatérozása (heti fogla|koztatási időkeret)
8.2.46.
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8.2.47. intézményi munkatervhez eLozetes vélemény intézményi munka éľtékelése
8.2.48. a gyeľmek balesetek nyilvántaľtása,
8.f .49. az ágazati kitĹintetésekkel kapcsolatos e|őkészíto feladatok e||átása a ręnďemény meg.

szęw ezésének kivételével,
8.2.50. a Józsefuarosi Diakösztöndíj páIyazat lebonyolítźsa, a tźlmogatźlssal kapcsolatos teen-

dők,
8 .2.5 I . B ursa Hungarica pá|y azatta| kapc so lato s feladatok
8.2.52, munkaerő- gazdá|kodási rendszer mfüödtetése,
8.f.53. a Pedagógus Szolgálati Emlékéremmel, a kerületben élő nyugdíjas pedagógusok részé-

ľe a jubileumi ok]evél igényléséve|, źúaděsával kapcsolatos feladatok,
8.2.54. az önkoľmźnyzati, valamint civil szervezetek źĺ|tal fenntaľtott személyes gondoskodást

nyujtó szociális, gyeľmekvédelmi, gyermekjóIétí iĺtézményekkel kapcsolatos folyama-
tos koordináció, szakmai felügyelet a jogszabá|yok és azirźnyítőlfenntaľtó által megha-
tźtr ozott keľetek kozott,

8.2.55. az önkoľmźnyzati fenntartású személyes gondoskodást nyujtó szociális feladatokat el-
|átő intézmények által nyújtott szolgźitatásokľól negyedéves, illetve feléves jelentés az
országos nyilvántartási rendszerbe

8.2.56. az önkoľmźnyzati fenntaľtású személyes gondoskodást nyujtó szociális, gyeľmekjóléti,
gyermekvédęlmi feladatokat ęIllátő intézmények térítési díjának felülvizsgálata,

8.f .57. az önkormźnyzat egészségiigyi alapellátása ktlrében közremfüödik a kerületi lakosság
hiáziorvosi ellátásanak megszerve zésében,

8.2.58. az önkormźnyzat egészségtigyi alapellátása k<jľében kĺizreműkĺidik ahazi gyeľmekor-
vosi ellátasának megs zervezésében,

8.2.59. az önkormźnyzat egészségügyi alapellátása körében kcizremiiködik a felnőtt és gyeľ-
mek fogorvosi ellátás kialakítĺísában,

8.2.60. az önkoľmźnyzat egészségügyi alape||átása koľében közremiíködik a felnőtt és gyer-
mek ügyeleti ęllátásľól megszerve zésében,

8.2'6I. nyilvantaľtj a, e||enórzi és egyezteti ahźniorvosi és hźľ,i gyermekoľvosi szolgáltatók te-

ľületi ellátási kötelezettségét,
8.2.62. e|őkészíti, nyilvantaľtj a ahźziowosi és hźni gyermekoľvosi szeruódéseket és javaslatot

tesz azok módo sításaľa,
8.2.63. nyilvantaľtj a az egészségtigyi telephelyeket és rendelési időket,
8.2.64. gondoskodik a kerület közalkalmazottainak és a Polgáľmesteľi Hivatal köztisztviselői-

nek foglalkozás-egészségügyi ellátásaľól és szervezi annak évenkénti feIi|vizsgá|atát
8.f.65, az cĺnkoľmźnyzat fenntartásában mfüödő jĺĺľóbeteg szakellátással és gondozó intézeti

ellátással kapcsolatos fenntaľtói feladatok ellátása éľdekében bizottsági, illetve testiileti
előterj esĺéseket készít és gondoskodik a határozatok végĺehaj tźsátőI,

8.2.66. előkészíti az egészségügyi gépmuszer minimumfeltételek foľrásigényének biztosítását
és azok beszerzését,

8.2.67. a lakossági bejelentéseket, panaszokat megvizsgźija, szĹikség esetén a kerülęti ANTSZ,
illetve a Magyar orvosi Kamaľa felé továbbítja,

8.2.68. megszervezi a Po|gźrmesteri Hivatalban képeľnyő előtt dolgozó munkatarsak szĺirő-
vizsgá|atźi,

8.2.69. felvilágosító előadásokat és szl,lrővizsgálatokat szeÍvez a Polgĺáľmesteri Hivata| köz-
tisztviselői számfu a a megbetegedések megelőzése érdekében,

8.2.70. e\Iátjaa ľÁľĺpoNT Információs Szolgálat keretében a Hivatal általanos ügyfélszolgá-
tati fetadatait, ennek során átveszí az igyfélkéľelmeket, tajékoztatja az igyfe|eket a HĹ
vata| áIta| ellátott feladatokľól, a Hivatal míĺkĺldéséről, a hivatali ügytípusokľól, szewe-
zeti egységek elhelyezkedéséről, nyomtatvĺínyokĺól.
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Polgármesteri Hivatąl SZMSZ-ének 4. sz. melléklete

Hivatalvezetők

rcEyzo
(1)bek. a)-e);(2)
bek.d) l évente

a|iesvző
(l) bek. a)-e); (2)
bek.d) 1 évente

Jewzői Kabinet

kabinetvezető
(1) bek. a)-c); Q)
bek. d) 1 évente

kabinetvezető -helvettes (1) bek. a)-c): 1 éventę

referens (1) bek. b)-e) l évente

Tĺirvényességi és Per-
képviseleti Iroda

irodavezető: í1) bek. b)- e): 1 évente
j ogi ügyint éző ; jo gtaná-
csos íl) bek. c)-e): 2 évente

contľollins ĺisvintézo (1) bek. c): 2 évente

Személviisvi Iľoda irodavezető
(1) bek. b)-c); (2)
bek. d) l évente

Belső Ellátási Iľoda irodavezeto
(1) bek. b)-c); (2)
bek. d) l évente

Üewiteli Iroda irodavezető
(1) bek. b)-c); (2)
bek. d) 1 évente

Szervezési és Képviselői
Iľoda irodavezető

(1) bek. b)-c); (2)
bek. đ) 1 évente

Polsármesteri Kabĺnet

kabinetvezető
(1) bek. b)-c); (2)
bek. d) 1 évente

pá|y azati referens' ügyin-
tézt5 (1) bek. b)-c) 1 évente

Titkarsás titkárságłęzető
(l) bek. b)-c); (2)
bek. d) 1 évente

Kommunikációs Iroda irodavezetó
(1) bek. b)-c); (2)
bek. d) l évente

Gazdálkodási Uryosz.
tálv üsvosztálwezető

(1) bek.b)-c); (2)
bek. d) l évente

iigyosztályvezeto-
helvettes (1) bek. b). c) 2 évente

Gazdá|koďasi Iľoda irodavezető
(1) bek. b)-c); (2)
bek. d) 1 évente

irodavęzetó.helvettes (1) bek. b)-c): 2 évente
Létes ítményiizemelteté s i
Iroda irodavezető

(1) bek. b)-c); (2)
bek. d) 1 évente

irodavezeto-helvettes í1) bek. b)-c): 2 évente

ĺievintéző (1) bek. Đ. c) 2 évente

Pénzüsvĺ Üwosztálv ügyosztálwezető
(l) bek. b)-e); (2)
bek. d) l évente

Kĺiltségvetési és P étu-
üeyi Feliieyeleti Iľoda irodavezeto

(1) bek. c)-e); (2)
bek. d) 1 évente
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1) bek. c 2 évente

péĺwtáros í1) bek. c) 2 évente

Számviteli Iroda koďavęzetó
(1) bek. c)-e); (2)
bek. d) 1 évente

Adóügyi Iroda irodavezető
(1)bek. a);c);(2)
bek. d) 1 évente

üwintéző (l) bek. a) 5 évente

Hatĺísági Üryosztáty ĺj;gyosztźůwezető
(1) bek.a)-c); (2)
bek. d) 1 évente

tigyosztályvezető-
helvettęs (1) bek. a). c) 2 évente

lđ;syintézo (1) bek. a) 5 évente

Epítésügyi Iľoda irodavezető
(1) bek.a)-c); (2)
bek. d) 1 évente

írodavezetó-helvettes (1) bek.a). c) f évęnte

ĺjsyiÍrtéző (1) bek. a) 5 évente

IgazgatásíIroda irodavezető
(1) bek.a)-b); (2)
bek. d) 1 évente

irodavezeto-helvettes (l) bek. a). c) 2 évente

tisvintéző (1) bek. a) 5 évente

Anvakönwi Iroda

irodavezető
(l) bek.a)-b); (2)
bek. d) 1 évente

ĺj;svintéző í1) bek. a) 5 évente

Humánszolgáltatási
+"uryosztary lJ;gyosztźiwezeto

(1) bek.a)-b); (2)
bek. d) 1 évente

ügyosztályvezeto-
helvettes (l) bek.a), c); 2 évente

Családtámoeatasi Iroda irodavezető
(1) bek.b)-e); (2)
bek. d) 1 évente

hodavezető-helvettes (1) bek.c)-e); 2 évente

usvintézó (1) bek.d)-e): 2 évente

Humánkapcsolati Iľoda irodavezető
(1) bek.a)-e); (2)
bek. d) 1 évente

irodavezető-helvettes (1) bek. a). c) 2 évente

usvintéző í1) bek.a). d)-e): 2 éveĺte

Belső Ellenőľzésĺ Iroda irodavezető
(1) bek.b)-e); (2)
bek. d) 1 évente

irodavezető-he1vettes (1) bek. b)-e) 1 évente

belső ellenőr (1) bek.b)-e) l évente

Városfejlesztésĺ és Fő. ü svo szt álw ezető : f(i épí- (l) bek. b)-c); (2) 1 évente
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építészĺ Uryosztály tész bek. d)

írodavezeto-helvettes (1) bek. c) 2 évente

Főépítészi Iroda irodavezető
(1) bek. b)-c); (2)
bek. d) l évente

Varosfei lesztési Iľoda irodavezető
(1) bek. b)-c); (2)
bek. d) l évente

Vagyonnyilatkozat-tételre kötelezett továbbá a Vnytv. 3.$ (1) bekezdés c) pontja alapján, mun-
kaköľének nregnevezésétől függetlenĹil az a köztisztviselő, aki a Polgáľmesteľi llivatal
kötelezettségváL|alalással, utalványozással, e|lenjegyzéssel, érvényesítéssel és teljesítésigazolás-
sal kapcsolatos eljĺĺľási rendjéról szóló 4/20|2. (III.05.)számú polgármesteri-jegyzÍĺi egyiittes
utasítás szerint kötelezettségvá||a|ásra éslvagy utalvźnyozásra éslvagy érvényesítésre és/vagy
ellenjegyzésreés/vagyteljesítésigazolásraf e|hata|mazástkap.

* 2007. évi CLII. tv. egyes vagyonnyilatkozat-tételi k<ltelezettségekľől
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