
A kihirdetés módja: kifliggesztés
A kihirdetés napja: 201,5. március 1.

Bu dap es t Fővá ros VIII. kerůi let Jĺózs efu áro s ĺ O n k ormány zat Képviselő.testü letének

lt l20I5. (III.01.) iinkormányzati ľendelete

a Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Műkiĺdési Szabályzatárői szőlő 36ĺ2014.
(xI. 0 6.) tinko rmán y zati r endelet m ó do s ításár ő|

Budapest Főváros VIII. keľĹilet Józsefuarosi onkoľmányzat Képviselő-testiilete az
Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésébe meghataĺozott eredeti jogalkotói hatáskötében, az
Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d) pontjában meghataľozott feladatkörében eljźxva az alábbí
Szerv ezeti és Mrĺko dé si Szabá|yzatot alkotj a me g :

1.s A Képviselő-testiilet és Szervei Szervezeti és Mfüödési SzabályzatárőI szőIő 36120|4.
(XI.06.) önkormanyzati ręnđe|et (a továbbiakban: Rendelet) 2.$-a a következő n) ponttal
egészül ki:

[E rendelet ąlkalmazásában: J

,,n)téĄékonatő: a 17.$-ban foglaltak kivételével az adontést nęm igénylő ĺinkoľmányzatiigyet
érintő írásbeli dokumentum, amelynek benyújtásáta, ttlĺgya|ásźlra az 5.$ (4) bekezdésében
fo glaltak kivételével az előterj es ztésr e vonatkozó ľendelkezé sek az irányadóak.''

2.s A Rendelet a ktĺvetkező 15/A.$-al egészül ki:

,,l.s/A.s Q) Az önkormányzati képviselő és a bizottság külsős tagsa a polgiíľmestertől e $-ban
foglaltak szerint igényelhetik ĺjnkormĺányzati igyekben a képviselői munkájukhoz sziikséges
tájékoztatást.

(2) Az cinkormányzati képviselő és abizoÍtsźrykülsős tagsaa jegyzőnkeresztül kérelmezhetia
po l gáľme st ertol az ( l ) b ekezdé sben me gh atár o zott adatokat.

(3) A jegyző a kérelmet késlekedés nélktil továbbítja a polgármester részére, aki a jegyzoĺ
kere sztül bizto sítj a az ir atokb a való b etekinté st 3 munkanapon belül.''

3.$ A Rendelet 45.$-a helybe a következő rendelkezés lép:

',(1) 
A helyi nemzetiségi cinkoľmányzatok a polgiírmesternek küldhetik meg javaslataikat és

kezdeményezéseiket, melyeket a polgármester terjeszt elő a Képviselő-testület elé.



(f) 
^ 

helyi nemzetiségi önkormányzatokat a nemzetiségi közügyeket éľintő előteľjesztések
esetén véleményezési jog illeti meg azza|, hogy véleményüket legkésőbb a képviselő-testületi
tilés előtt három nappal a polgármester részére megküldik.

(3) Amennyiben jogszabá|y a nemzetiségi kollektív nyelvhasznáIaltal, oktatással, neveléssel,
hagyományápolással és kultúráva|, a helyi nemzetiségi sajtóva|, az esé|yegyenlőséggel,
társadalmi felzfukőnatással és a szociális ellátás kéľdéskoľében a helyi nemzetiségi
önkoľmányzatok tészére véleményezési vagy egyetértési jogot biztosít, úgy e nyllatkozat
megtételére a vonatko ző j o gszabályokban fo glalt hataľidők vonatkoznak.

() Az onkormanyzat a helyi nemzetiségi önkormányzatold<a| megkcitött megállapodás útján
teljesíti, a nemzetiségek jogaiľól szóló törvény áIta| elóírt működési és feladatellátási
feltételeket, melyek többek ktjzĺitt a kovetkezőek:

a) a helyisé ghaszná|at,

b) a helyi nemzetiségi <jnkormányzat műk<jdésének személyi és tárgyi feltételei, a
nyilvántaľtásí,íratkezelési, sokszoľosítási, postazási feladatok és költségek,

c) az onkormanyzat és a helyi nemzetiségi önkormányzat költségvetésével kapcsolatos
együttműködési kotel ezettsé gek,

d) a helyi nemzetiségi ĺjnkormányzat köte1ezettségvá||a|ási szabályai és az onkoľmźnyzat
azol<ka| kap c s o I ato s an fe ladatai,

e) a helyi nemzetiségi önkormányzat működési feltételeinek és gazdá|kodásának eljárási és

dokumentációs szabályai, az ezekkel kapcsolatos adatszolgáItatási feladatok, szabályok és

felelősségi kĺjľok.''

4.s A Rendelet 1. melléklęte helyébe e rendelet 1. melléklete lép.

5.s A Rendelet 2. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete lép.

6.$ A Rendelet 4. melléklete helyébe e rendelet 3. melléklete lép.

7.$Ez a rendelet 2015. március 1-jén lép hatá|yba és ahaÍźtlyba lépését kcjvető napon hatáIyát
veszti.

Budapest, 2015. február 25.
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1. melléklet aII|20I5. (III.01 .) önkormányzati rendelethez

A POLGARMESTERI HIVATAL BELSO SZERVEZETI TAGOZODASA,
MUNKARENDJE,

VALAMINT AZ ÜcyľÉr,ľoGADÁS RENDJE

1. A POLGARMESTEzu HIVATAL MLINKARENDJE
a)

hétfő: 08.00-18.00 óĺáig

kedd: 08.00-16.00 óráig

szerďa: 08.00-16.30 óráig

csütĺjrtök: 08.00-16.00 őráíg

péntek: 08.00-13.30 őrźig

b)

A Köztertilet-felügyeleti Ügyosztály társadalmi közszükségletet kielégítő szo|gźiatteljesítési
tevékenységéľe tekintettel, ľendeltetése folytĺĺn munkasziineti napon is műkĺjdik. A munkaidő-
beosztás - a szo|gźiat ellrátźLsi feladatok figyelembe vételével _ hivatali és folyamatos (megszakítás
nélküli ) munkaľendb en kerĹil me ghatźr o zásr a.

A Hatósági Ügyosztály Anyakĺĺnyvi Iroda újszĹilött anyakönyvezése, valamint halálesęt
anyakönyv ezése esetén munkaidőb en az á|talźnos ügyfelfogadási renden kívül is fogad ügyfeleket.

2.2. Humánszolgáltatási Ügyosaály TÁMPONT Információs Szolgálat ügyfélfogadási
ľendje:

2.1.

hétfo:

szerda:.

péntek:

hétfő:

kedd:

szetđa..

csiitĺjľtök:

péntek:

2. A POLGÁRMESTERI HIVATAL ÜGYFÉLFOGADÁSI RENDJE

A Polgármesteri Hivatal általános ügyfélfogadási ľendj e :

13.30-18.00 óľáig

08.15-16.30 óráig

08.15-1 1.30 óráig

08.15-18.00 őráig

08.15-16.00 óráig

08.15-16.30 őrźig

08.15-16.00 őráig

08.15-13.30 óráig

.J



2.3 . KözterĹilet-felügyeleti IJ gy osztály ügyfélfogadási rendj e :

hétfő: 08.00-16.00 őráig

kedd: 08.00-16.00 őtáig

szerda: 08.00-16.00 óráig

cstitöľtok: 08.00-16.00óráig

péntek: 08.00-13.00 óráig
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2, mellékĺet a ] ]l20I5. (III.01.) önkormányzati rendelethez

AZ oNKonľĺÁľyzAT ALAPTEVEKENYSÉGE És a.ľNa.K KoRMÁľyza.ľr
FUNKCIóJA

011130 onkormanyzatok és onkoľmányzati hivatalok jogalkotó és általanos igazgatásĺ
tevékenysége

01|220 Adó-, vám- és jovedéki igazgatźłs

013340 AzźůIamivagyonnal va|ő gazdálkodássalkapcsolatosfeladatok

013350 Az önkormáĺyzativagyonnal va\ő gazđálkodássalkapcsolatos feladatok

016080 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények

022010 Polgári honvédelem ágazati feladatai, a lakosság felkészítése

031010 Kĺjzbiaonsźĺg,kozrendigazgatása

031030 Közterületľendjénekfenntaľtása

031070 Baleset-mege|ózés

032020 Tűz-és katasztrőfavédelmi tevékenységek

04|231 Rövid időtaĺamú ktizfoglalkońatás

04t232 Staľt-munka program-téli kĺizfogIa|koztatás

041233 Hosszabb időtaľtamú közfoglalkoztatás

04L237 Közfoglalkoztatási mintaprogľam

045|20 IJt, autőpáIya építése

045160 Közutak,hidak,alagutaküzemeltetése,fenntartása

045170 Parkoló, gartzstizemeltetése,fenntaľtása

046040 HíľĹigynökségi, információs szolgá|tatás

047120 Piac iizemeltetése

047320 Tuľizmusfejlesztésitámogatásokéstevékenységek

051030 Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szá|Iítása,

átrakása

052080 Szenrlyvizcsatoľnaépítése,fenntartása,üzemeltetése

053010 Köľnyezetszenrlyezéscscikkentésénekigazgatása

061010 Lakáspolitikaigazgatása

061020 Lakóépület építése

062020 TelepĹilésfejlesztésiprojektekéstámogatásuk

063080 Vízellátássalkapcsolatosközműépítése, ferntaftása,tĺzemeltetése

064010 Kozv1|ásittLs



066010

066020

072III

072r12

0723rr

074011

074054

08 1 030

081041

08 1 04s

081071

082020

082030

08209r

082092

082093

083030

084020

086020

086090

098010

101 131

IOI22T

101240

102050

r04012

104060

105020

106010

r06020

107014

r07016

109010

Zöldterĺilet-kezelés

Váro s-, kozsé ggazdálkodási e gyéb szolgáltatások

Háziorvo s i a|ap ellátás

HĺŁiorvosi tigyeleti ellátás

Fogorvosi alapellátás

Foglalkozás- egészségtigyi alapellátás

Komplex egészségfej Ieszto, prevenció s pľo gramok

Sportlétesítmények, edzőtáb or ok mfü ödtetése é s fej lesztése

V ersenyspoľt- és utánpótlás-nevelési tevékenysé g és támo gatása

S zabadidő sport- (rekĺeáció s sport-) tevékenység és támo gatása

Üaĺilo ĺ s zálláshely - szolgźitatás é s étkezteté s

S zíĺ.házak tevékeny sé ge

Művészeti tevékenys é gek (kivéve : színhźn)

Közművelődés-közĺjsségi és taľsadalmi részvétel fejlesztése

Közművelődés-hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása

Közművelődés-egész életre kiterj edő tanulás, arlatőr művészetek

Egyéb kiadói tevékenység

Nemzetiségi közfeladatok ellátása és tĺĺmogatása

Helyi, térségi közösségi téľ biaosítása, műkĺjdtetése

Mindenféle egyéb szabadidős szolgáltatás

oktatás igazgatása

Pszichiátriai betegek átmeneti ellátása

Fogyatékossággal élők nappali ellátása

iľi ĺlegvźlltozott munkaképességű személyek foglalkoztatását elősegítő képzések,
támogatások

Az időskorúak tarsadalmi integráciőját céIző programok

Gyeľmekek átmeneti ellátása

A gyermekek, fiatalok és családok életminőségét javítő programok

Fo glalkoztatást elő se g itó képzések és e gyéb támo gatások

Lakóingatlan szociális céIú béľbeadása, iizemeltetése

Lakásferrntartás sal, lakhatással ö s szefiiggő ellátások

Támogatott lakhatás hajléktalanok ľészére

Utcai szociális munka

Szociáli s szo|gá|tatások igazgatása

cf
1.



3. mellékĺet a ] ]l20I5. (III.01 .) ankormányzati rendelethez

AZ ONKORMÁNYZAT ONKENT VÁLLALT FELADATAI

1. Onkoľmán yzati fe|adatok ellátását érintően:
l.1. Tisztségviselők részére repľezentáció, tisztségviselők saját keretei, promóciós

ajandékok
I.f. Nemzetkozi kapcsolatok
1.3. PR tevékenységek keretében újság szerkesztése, kiadása, média Íigyelés, honlap

szerkesztése, rendezvények
l.4. Külön önkormányzatireĺďe|eta|apjánkittintetések, dicséretek adományozása
1.5. Kültjn szabtlyzatalapjanjutalom, munkźitatőikĺllcsön biĺosítása
l.7. Civil szervezetek, alapítványok,egyhźnak,egyházikĺiz<isségek, jogi személyek,

magánszemélyek nem szociális tászoru|tsźęi alapon töľténő tźtmogattĺsa, kivéve, ha
ĺinkormányzatikotelező feladatelltúásérttámogatásban részesiilnek, továbbá Budapesti
o nko rmany zatok S zövetsé g e tagđij, val amint a Rendőrs é g támo gatása

1.8. Nemzetiségi <jnkoľmanyzatokpénzbe|itánogatźsa
|.9. Az <jnkormányzat źita| alapított költségvetési szervek a|ka|mazottai részére cafeteria

és húségjutalom biztosítasa

2. oktatási. kłizmiĺvelődési' ifjúsági és spoľt feladatokat éľintően:
2.I. oktatáshoz, neveléshez kapcsolódó feladatok, osztöndíj odaítélése, tanulmányi

verseny' KLIK-tő1 źÍv áLIa|t költségek
2.2. ovi-foci pľogram
2.3. sportszervezetektámogatása
2.4. Turay ldaSzinhźz Ktizhasznú Nonprofit Kft. előadó-miĺvészeti tevékenységének

tźlmogatása

3. Szociálĺs, egészségügyi feladatellátással kapcsolatban:
3.1. Józsefraľosikáĺtya|étrehozása.műktidtetése
3.f. Idősügyi Tanács műkĺjdtetése
3.3. Eu-s adomanyokrászorultakhozva\őeljuttatásábanvalók<jzľemúkodés
3.4. Pńvatízá|tházi orvosokľezsiköltségeinek átváIla|ása
3.5. rÁvop ptůyź,ľ;ato\dlozkapcsolódó feladatok

4. Vagyonkezelési és váľosüzemeltetési feladatokat éľintően:
4.|. Kcjzterületi és illegálisan elhelyezett kommunális hulladék elszźt||ítźts és gyűjtése
4.2. Tarsashazaknak kcjzteľÍilet-foglalási bevételbőltĺlrténő visszafizetés
4.3. Karácsonyidíszkivilágításbiztosítása

5. onkormányzati tulajdonú, vagy résztulajdonú gazdaságitáľsaságok áůta|végzett
v agy ongazdálko dási és va gyonkezelési feladatokat érintő en :

5.1. Törzsvagyon fejlesztése éľdekében felújítások,beruhtnások elvégzése, pá|yázatok
benyújtása

5.2. KisfaluKft. áItal végzenďőizletivagyonnal va|ő gazđźtlkodás (vagyonértékesítés,
felúj ítások, beruhĺízások)

5.3. Corvin Sétány teljes projekt|ezárásźůloz kapcsolódó feladatok

I



5.4. Magdolnanegyedvĺírosrehabilitációsmodellkísérletipľogrammalkapcsolatos
feladatok

5.5. Palotanegyed fejlesztéséhez kapcsolódó Európa Belvárosa Program feladatai

6. Egyéb feladatok
6.1. Hitel felvétellel, törlesztések, kamatok teljesítésével kapcsolatos feladat
6,2. Főépítészi feladatok (egyéb tervek, koncepciók elkészítése, golyónyomok őrzése,

koztéti szobrok és múalkotások valamint emléktáblálĺkal kapcsolatos feladatok stb.), kivéve a
ĺorÉsz

6.3. PivatizáItháziorvosokrezsiköltségeinek átvá|Ia|ása
6.4. Tfusashtlzakvissza és vissza nem térítendő felújítási támogatásai, gźnvezeték

felúj ításhoz kĺ'lcsön nyúj tás, panelpro gľamban való ľészvétel
6.5. Szemtink fénye pľogľamban való ľészvétel
6.6. HőszolgáItatásbiztosítása

7. onkormányzati tutajdonú, vagy ľésztulajdgnú gazdasági társaságok támo gatását
érintően

7.I. Baĺka JózsefuarosiSzínhźn és Kulturális Nonprofit Kft. teljes tevékenységének
támogatása

7.2. REV 8 Zrt.te|jes tevékenységének tánogatása
7.3. Józsefuáľosi KözĺisségiHtzak Kiemelten Kĺizhasznú Nonprofit Kft. teljes

tevékenységének támogatása

8. HivatalmÍĺktidésévelkapcsolatban
8.1. Repľezentáció, tizleti ajándék, teľmészetbenijuttatásokbiztosítása
8.2. Tanácsadói és szakértői feladatok ellátásának biztosítása
8.3. Kti1ön szabá|yzat szeľint hűségjutalom, és szakmai továbbképzésen és konferencián

v aIő r észst étel bizto sítása
8.4. Difümunka,pá'|yźzatok

9. Szociális és gyeľmekjólóti és egészségügyi intézményekkel kapcsolatos feladatok
9.1. Kĺízislakások mfüĺjdtetése
9.2. Intenzívcsaládmegtartő szolgźtltatásmúköđtetése
9.3. Jelzőrendszeresházisegítségnýjtásmfüödtetése
9.4. Hétvégiszociálisétkeztetésműködtetése
9.5. Hazi segítségnyujtáson belül fodrász, pedikrĺrös, gyógymasszor, győgytomász

biztosítása
9.6. A Biĺos Kezdet pľogľam' időszakos gyermekfeltigyelet, otthoni gyeľmekgondozás,

hétv é gi j átszőhźn mfü ö dteté s e
9.7. LELEK-Pľogľammalkapcsolatosfeladatok
9.8. Egészségiigyi Szolgálatbanafoglalkozásegészségügybiztosítása

Az önként vá'|Ia|t feladatok pénzngyi fedezete a minđenkori költségvetési rendeletben biztosított.



TNDOKOLAS

Általános indokolás

A rendelet-tervezet céIja az SZMSZ jogÍechnikai aktuaIĺzźlIása. A felmerült kérdések kisebb
konekciókat, illetve a megfelelő műköđés érdekében szfüséges váItońatásokat,
aktlalizáIás ok taľtalm aznak.

Részletes indokolás

1.$-hoz

Az éľtelmező ľendelke zések kiegészülnek a táj éko ńatő fogalmával.

2.$-hoz

Az Mötv. 32. $ (2) bekezdés f) pontj źhan foglaltak alkalmazásra vonatkozó szabźiyokat
tartalmazza.

3.$-hoz

A módosítás a nemzetiségek jogairól szótó 20I|. évi CLXxx. törvény legutóbbi
módosításinak való megfelelés érdekében indokolt.

4.$-hoz

A Polgármesteri Hivatal szervezeti rendjének váItozása indokolja a szęrvezetí źlbra

módosítását.

5.$-hoz

2015. januźr l-i hatállyal több ponton váItozott a 68120|3. (XII.L9.) NGM ľendelet, amely
módosítottaakormźnyzati funkciókkat és szakfeladatokkal kapcsolatos renđelkezéseket.

6. $-hoz

Az önként vállalt feladatok jegyzékének felülvizsgálata, kiegészítés indokolt.

7.$-hoz

Szokásos j ogtechnikai zfuő renďe|kezés.
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