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HalÍságiÍeladaÍok

ÉpíÉsigazgatasi feladatok
Hatósági Üryosĺály

A ,....ĽpltesugJt rrooa

épitésiEaz9atási
tevékenység,

hatósági feladat

ĺgazgatźsitevékenységek
Hatósági Ügyosaály

Igazgatásilroda

ipaľi és

kereskedelmi
tevékenységgel

kapcsolatos hatósági
feladatok, eb

összeíras,
kömyezetvédelmi

hatósági,
állawédelmi

hatósági'
biľtokvédelem, talált

targyakkal
kapcsolatos
feladatok

Anyakönyvi feladatok
Hatósági Ugyosná|y
Anyakönwi Iroda

anyakönyvi
hatósási feladatok

Hivatal mÍíködtetése repvző

Hivatal mtĺködtetése
Jegyzői Kabinet

Belső Ellátási Iroda
hivatal műkö'dtetése,

épület fenntaľtasa
ľeprezentáció, üzleti aj rĺĺrdék'

természetbeni juttatrĺsok

Hivatal informatikai feladatai
Jegyzói Kabinet

Belső Ellátĺĺsi Iľoda

hivatal mtĺködtetésével
kapcsolatos informatikai

feladatok

Hivatal egyéb feladatai Jegyzői Kabinet

peres iigyek' bankkö|tség,
közbeszerzési díjak,
végrehajtási díjak'

foglalkozĺsegészségügy,
kłjzfog|a|koztatás,

vźiasnás

tanácsadói, szakértői díj ak

Nemzetiségi onkormlĺnyzatok
működtetése

Jegyzői Kabinet
Belső Elláttĺsi Iľoda

nemzetiségi
önkormĺányzatok
működtetésének

biĺosítrĺsa

Hivatali alkalmazottak
Ío g|a|końatásźual ö sszefiiggő

kiadások

Jegymi Kabinet
Személyügyi Iroda

Hivatal foglalkoztatottak
bére, jogszabályi alapon

jĺáró juttatásaik

hűségiutalom, szakmai
továbbépzés, konferencia



Tisztségviselők és bizottságok Polgármesteri Kabinet

tisztségviselők
illetménye,

költségÍérítése, bizottsági
tagok tiszteletdíja

ĺ epr ezentáció, tisaségvi selők
saját keretei, promóciós

ajĺándékok

Nemzetközi kapcsolatok Polglĺĺmesteri Kabinet nemzetkiSzi kapcso latok

PR tevékenységek Poleiírmęsteľi Kabinęt
kiadvĺĺľtyokkiaďĺsą PR

tevékenységek' média
figyelés, honlap

Kitiintetések Polgármesteri Kabinet

Külön önkormźnyzati
rendelet alapjan
kitiintetésekhez,

dícséľetekhez j utalom'
munkáltatói kölcsön

Tagsági díjak és tĺámogatlĺsok

Humanszolgáltatasi
Ilgyosztét'ry,

Humĺínkaocsolati lroda

civil szervezetek,
alapíwĺĺnyok, egyhźuak,

egyhazi közösségek'
magĺĺnszemélyek nem
szociális raszorultsági
támogatasąkivéve ha

önkormányzati
feladatellátrĺsért kapnak
tĺmogatlíst, Budapesti

Önkoľmányzatok Szövetsége
tagsági díj, FTC, Rendorség

tĺĺmogatĺĺsa

Tartalékok

Működési cél és általrĺĺros
taľtalék

Pénziigyi Üryosĺály,
Költségvetési és

Pérztigyi Felügyeleti
Iroda

Felhalmozasi céltartalék

Pérzíigyi Ugyosĺály'
Költségvetési és

Pénzügyi Felügyeleti
Iroda



Egłébfeladatok
( helyi adók, tómogatósok,

pénanaradvdnv. stb.)

Helyi és központi adók
Pénzügyi,ij gy osnél|y,

Adóüryi lľoda

gépjáLrműadó' iparĺÍzési adó'
telekadó, idegenforgalmi

adó, épíünényadó,
adóbírságoŁ

maganszemélyek
kommunális adója

, Támogatások

Pénzügyi ÍJgyosnźl|y
Költségvetési és

Péĺutgyi Felügyeleti
Iroda

költségvetési szęrvek
fe|üryeleti szeľvi

támogatősa"

önkormányzat központi
költségvetési tlámogatĺisai

nemzetiségi önkormlĺnyzatok
péĺzbeli tamogatasa

Eg1ĺéb feladadok
Polgrĺrmesteri Kabinet,

Jegyziĺi Kabinet

idegenforgami adó

diff.támogat.ásą
népszav azás, v źiasńás,

Pénzmaľadvány

Pétlzijgyil.Jgyosnáty
Költségvetési és

PénzÜ;gyi Felügyeleti
Iroda"

Számviteli és Pénzügyi
Iĺoda

attól fiigg milyen
feladaton maĺadt
pénzmaľadvany

attól fiigg milyen feladaton
maradt pénzmaradvĺány

o ktatds Ĺ köunúívelődés i,
ifi tis lÍg Í és sp oil feladato k

Turay Ida Szanhrĺz Nonprofit
Kfr.
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közszolgáltatas

oktatáshoz, neveléshez
kapcsolódó fęladatok

Humĺĺnszolgáltatasi
IJgyosnő|y,

Humánkapcsolati Iroda

óvodď neveléshęz
kapcsolódó

tevékenységek

ösztöndíj, tanulmányi
versenyek, tankerülettő|

átvállalt költségek

S zo ci lÍ l Í s fe Ia d at e l ldtós

Szociális feladatok

Polgrĺrmesteri és

Jegzői Kabinet,
Humĺĺnszolgáltatĺĺsi

|Jgyosnźiy
Családtiímogatĺísi Iroda

családok átmeneti otthoni

elhelyezése, 0-3

éves korosztĺĺly átmeneti

otthoni elhelyezése'
pszichiátriai betegek

nappali ellátasa

Józsefu rírosi kĺĺľtya' Idősüryi
Tanács műkö'dtetése'

TÁMOP pá|yazat, Eu-s
adomĺĺnyok

Közfoglalkoztatás
Humĺĺnszolgáltatási

,íjgyosztźt|y

Családtamoeatlísi Iroda

közfog|a|końatźs

Szociális és Gyermekvédelmi
segélyek

HumaÍlszolgá|tatási
IJgyosnáiy

Családtamogatrási Iroda

települési tamogatĺĺs,
köztemetés



Vagł o n k eze l é s í fe Ia dat o k

Kłirnyezetvédelmi fęIadatok
Y ag1ĺ ongazdźikodás i és

Üzemeltetési
Üryosztá|y

növényvédelem,
ki s ál l attetem e|szźi|ítźsa

Köĺisztasági feladatok
Yagyongazdźikodasi és

Üzemeltetési
Üsyosaálv

közterületi és illegális
elhelyezett kommunális

hulladék elszál|ítĺás, gniitése

Köĺerületi feladatok
Yagongazdźikodási és

Üzemeltetési
Ügyosztéiy

azoĺlkoĺmźnyzat
tulajdonában álló

közteľületek h asmźl|atźlra
vonatkozó szabźiyok,

díjak

tarsashlĺzaknak közterület.
foglalasi bevételből

visszafizetés

Ki5zvi|ágítźls
Yagyongazdá|kodasi és

Üzemeltetési
Ueyosztálv

karácsonyi díszkivilágítlás

Utkar miatti ktáĺtérítés Pénzllgyi Üryosaály
kĺáľtérítés esetén

biaosítasi önrész fizetése

Ú1 leletĺ téri Piac működtetése
(személyi j ellegű kiadrĺsokon

felÍili)

Y agy ongazdźikodtás i éĺ

Uzemeltetési
lJgyoszttiy

kistermelők, őstermelők
szĺĺľnára éľtékesítési

lehetőség bizosításą piac
működtetési költsége

Vagł o n és lakós g azdóIko dlÍs

Varyongazdálkodĺás
Y agy ongazdźikodrísi éĺ

Üzemeitetési
Üsvosztálv

vagyonnal kapcsolatos
nyilvĺántaľtrĺsok' eij árĺísi

díiak



Ö n kormdn y zaÍi tulaj don ú,
v agł résztulaj do n íl g azdas ógi

tórs as ógo k lÍltal v ég zett
vaglongazddlkoddsí és

v agl o n ke ze l é s í fe l ad at o k

Tłĺrzsvagyon kaľbantaľtasą
fejlesztése

Kisfalu Kft és
Y agy ongazdźt|kodasi és

Üzemeltetési
Üsyosztály

baleset.éltveszély
elhráľítas'

nagykarbantaľtĺás,

akadálymentesítés,

felűj ítasok' pá|y áz-atok

Kisfalu Kft . źital' v égzett iiz|eti
varyonnal kapcsolatos

feladatok

Kisfalu Kft és
Yagongazdźikodasi éĺ

Üzemeltetési
Üsyosaály

vagyonbéľbeadĺás,

karbaĺrtartas, épületek
működtetése

vagyonértékesítés' felúj ítások

Coľvin Sétány Projekt
|ezźlĺ źláshoz kapcsolódó

feladatok

Y agy ongazdá|kodĺási éĺ

Üzemeltetési
Ügyosztály

teljes projekt

Magdolna negyed
varosrehabilitációs

modellkísérleti prosľam

Vrĺrosfejlesztési és

Főépítészi ĺJ gy osnźt|y

Vaľosfei lesztési Iľoda
teljes pľojelđ

Palotanegyed fej lesztéséhez
kapcsolódó Európa Belvĺĺľos

Program

Varosfejlesztési és

ľoeplteszl Ugyosäaly
Vaľosfeilesztési Iľoda

teljes pľojekt

Epvéb feladatok

Hitel fęlvétel, törlesztések,
kamatok

Pénzüryi Ugyosná|y
Szĺmviteli és Pénzügyi

Iľoda
teljes

Védelmi fe|adatok Jegzői Kabinęt
katasztľófĺĺk elleni

védekezéssel összefiiggő
feladatok

Főépítészi feladatok
Varosfejlesztési és

Főépítészi Ügyosztá|y
Főépítészi Iroda

helyi településrendezési
tervek,

öröksée védelme

eryéb tervek, koncepciók
elkészítésé, go|yónyomok

őrzése, köĺéri szobrok és

műalkotrĺsok valamint
emléktáblákkal kapcsolatos
feladatoŁ kivéve JóKÉSZ

Egészségüryi fęladatok
Humĺínszolgáltatási

ĺJgyosná|y
Humiínkapcsolati Iroda

fogäszati e||źltźls

kiváltásą priv atizźl\t

hĺŁiorvosok helyiség
biztosításą helyiség

kaľbantartĺás ą felúj ítrásą

foglal kozĺísegészségügyi
ellátás' járóbeteg

szakellátas'

priv aÍizźl|t háziorvosok
rezsiköltséeeinek áwállalása

Tarsashĺáaak felúj Ítrĺsi

támogatasai, kölcsönei

Yagyongazdźikodasi és

Üzemeltetési
,Ügyosztéiy

Tarsashĺĺzak vissza és vissza
nem téľítendő felújítási

tĺĺmogatasai,
gźav ez'fe|t$itáshoz kö lcsön

nyrijtás, panelprogram

onkormĺĺnyzati tulaj donhoz
kapcsolódó feladatok

Y ag ongazdźl|kodlĺsi és

Üzemeltetési
lJgyosztá|y

vagyonbiaosítlĺs
Szemĺink fénye pľogramban

való ľészvétel, hőszolgáltatrís
(RFV)

Önkormĺĺnyzati egyéb
feladatok

Polgĺáĺmesteri Kabinet
és Jegazői Kabinet

közbeszerzési díjak,
peres ügyek, végrehajtĺísi

és közzétételi díjak'
bankktiltség

könywizsgálat, egyéb

szakértői díjak



Ô n k o rmdny zati tu laj do nú,
v agy rés ztu laj do n ú g azdas óg i

tdrsasógok tómogatdsa

Józsefv ĺíľos KözbinonsĘźlélt
és Köĺi saaság áéÍt szo| g, |tató

Nonprofit Közhasznú Kft.

Yagyongazdźikoďísi és

Üzemeltetési
Ügyosztály

telj es tevékenységének
tĺĺmoeatasa

nÉvs zrt.
Yagyongazdźikodasi éĺ

Üzemeltetési
Üeyosztá|y

telj es tevékenységének
ĺamogatása

Brárka Józsęfuárosi Színház és

Kulturális Nonprofit Kft.

Y agy ongazdźl|kodasi és

Üzęmęltetési
ÜsyosztáIv

telj es tevékenységének
tlímogatasa

Józsefoarosi Közösségi Hrĺzak
Kiemelten Közhasznú

Nonprofit Kft.

Yagyongazdźikodasi és

Uzemęltetési
Üeyosztály

közfoelalkoztatás
teljes tevékenységének

támogatasa


