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Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság véleményezi tr
Humánszolgáttatási Bizottság véleményezi tr

Hatźtr ozatí jav aslat a bizottság. számźfi a:

A Városgazdálkodási és Pénziigyi Bizottság javasolja a Képviselő-testiiletnek az e|óterjesztés

mestárwalását.

.i"isztelt Képvis elő-testůilet !

A Képviselő-testület 40812011. (X. 20.) sz.határozata |2. pontjában felkéľte a polgáľmestert,

hogy a Józsefuaľosi Varosüzemeltetési SzoIgźiat (JVSZ) Szęrvezeti és MfüödésíSzabá|yzatát
teľjessze elő a Képviselő-testiilet 2011. december havi első iilésére. A SzMSz-szel
kapcsolatos határidő, a folyamatbaĺr lévő vezętői pá|yázaÍra tekintettel, 20If. februárľa
módosult.

Az áILaĺnháńartásrőI sző|ő 2011. évi CXCV. törvény és az źt|Iaĺlhtztartásrő| szóló törvény
végrehajtásárő| sző|ő 36812011.(XII.31.) Korm. rendelet előírásai a|apjźn összeállításra kęrült
aJYSZ SzMSz-e.

A Képviselő-testtilet és Szervei Szervęzęti és MűködésiSzabáIyzatárőI sző|ő 1912009. (V.16.)

ĺinkormányzati ľendelet 4. $ (a) g) ponda alapján az intézmény alapítása, jelen esetben az

alapítő okiľat módosítása a a Képviselő-testĹilęt hatásköľe.

Kéľemaza\ábbihatźtrozati javaslatelfogadását
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I. Altalános ľendelkezések
1. A szabá|yzat célja
Az áI|anhćĺztartásrő| sző|ő 2011. évi CXCV. t<irvény 10.$ (5) bekezdés a|apjźn a Budapest
Fővaros VIII. keľiilet Józsefüárosi onkormźtnyzat, Józsefuárosi Vaľosüzemeltetési Szolgálat
(továbbiakban: JVSZ) ĺjnállóan műkĺjdő és gazdtikodó költségvetési szervként műkĺidő
intézmény feladatai ellátásanak ľészletes belső rendjéről és módjáľól az alźtbbi Szervezęti és
Működési Szabá|yzatban (továbbiakban: SzMSz) rendelkezem.

2. Intézményi alapadatok:
Név : Józsefu ráľo si Viíĺo süzemeltetési Szol gálat
Székhely: 1084 Budapest, Mátyás téľ 15

Telephelyei:
1082 Budapest, Baross utca 81. fszt.5 sz. iľoda
1084 Budapest, Déri Miksa u. 3. iroda
1081 Budapest, Teleki Lász|ő tér piac
1086 Budapest, Karácsony S. u. 1. ideiglenes piac
1086 Budapest, Karácsony S. u. 3. ideiglenes piac
1086 Budapest, Szeľdahelyi u. 17. ideiglenes piac
1081 Budapest, Népszínhźnu.14. piac ľaktár
1086 Budapest, Dankó u. 3-5. géptáro|ő
1086 Budapest, Koszoľú u.4-6. irođa, száI|ás

Jogállás: ĺjnálló jogi személy
Gazdálkodás: önállóan működő és gazdźikodó költségvetési szerv
EngeďéLyezett létszźm: 1 09 fő.
Elérhetőségek: tel : 06-I -323 -03 3 5, info@j ovaľos.hu, www j ovaros.hu

3. Lzintézmény Alapítĺó Okiľatának vonatkoző adztaiz
Az iĺtézmény alapításanak időpo ntja: 20 I 1 . novembeľ 1 .

Aza|apítő okirat kelte: 20|1. november 1.

Aza|apítő okiľat száma:4081201'1. (X. 20.).
Az intézmény töľz skönyvi azono s ítő száma: 67 9 I 43 .

Az alapítő okirat utolsó módosításának kelte: z)Iz.január 19.

4. Intézményi alaptevékenységei:
AzIntézményá|talellátott, jogszabáIybanmeghataľozottközfeladat:
- a helyi önkormányzatokĺőI sző|ő 1990. évi LXV. törvény 8.$ (1) bekezdése szeľint: a helyi
kĺjzutak és kÓZterĹiletek fenĺÍartása, a koztisńaság és településtisńaság biztosítása,
gondoskodás a ktjzbiĺonság helyi feladatairőI helyi közszoIgźitatás, melyek az a|apítő
kötelező és önként vźů|a|t feladatai.
- az 5512009. (III.l3.) Korm. rendelet 1-3.$ piac tartása.
Józsefuáros kĺizrendjének védelme, kozteriiletei élhetőségének biztosítása, a Jőzsefuárosban
haj léktalann á vá|t ęmbęrek ľehabilitációj a' E fęladat e||étása érdekében:
- Takaľítja Józsefüaľos köaenileteit, biztosítja a hulladék rendezett elhelyezésének feltételeit,
me gelő zi az i||e gźiis hull adék- l erakást.
- Gondoskodik a terek, parkok magas szintú élhetőségéľől, fenntaľtja a novényzetet,
gondoskodik az utcabútoľok és a szilaĺd burkolat kaľbantaľtásáról.
- Gondoskodik a keľület kezelésében lévő utak buľkolatának kaĺbaĺftartásáról.
állagmegóv ásár ő|, me gúj ításaľól.
- Rendészeti eszközĺikkel megvédi Jőzsefvtros mindennemű vagyonát.



- Rendészeti eszközökkelközreműködik Józsefuáros polgáľai bizonságának megóvásában.
- Lakhatást és munkát biaosít alőzsefvźrosban hajléktalannávźit embereknek.
Y él||a|ko zási tevékeny s é get nem fo lytathat.

5. Azintézmény feladatainak szakfeladat szeľinti besorolása:
szakágazatszźma: 84I2l8
szakágazat me gnevezés e : l akás -, kommunáli s szo l gáltat źs ok ígazgatása
szakfeladatszáma: 841402
szakfeladat megnevezése: váľos-, kozséggazdálkodási m.n.s. szolgáltatások
szakfeladat szźlma.. 381103
szakfeladat megnevezése: települési hulladék vegyes (ömlesztett) begffitése, száI|ítźsa,
átľakása
szakfeladat száma: 381202
szakfeladat megnevezése: egyéb veszélyes hulladék begyűjtése, szźilítása,źĺtľakása
szakfeIadat száma: 812000
szakfeladat megnevezése : egyéb takaĺítás
szakfeladat szźma.. 842421
szakfeladat megnev ezése: közteľĹilet rendj ének fenĺrtartása
szakfeladatszáma: 800000
szakfeladat megnevezése: Biztonsági, nyomozói tevékenység
szakfeladat száma.. 813000
szakfeladat megnevezése : zöldterület kezelés
szakfeladat szźnna: 42|100
szakfel adat me gnev ezés e : út, autőp á|y a ép íté s e

szakfeladat sztrna; 559099
szakfeladat megnevezése: egyéb m. n. s. szálláshely-szolgáltatás
szakfelađat száma: 841907
szakfeladat me gnevezése : önkorm ány zatok elszámolásai a költségvetési szerveikkel
szakfeladat száma.. 89044|
szakf eladatmegnevezése:rĺlvididőtaĺtamúközfoglalkoztatás
szakfeladat szźlma.. 890442
szakfe|adat megnevezése: béľpótló juttatásľa jogosultak hosszabb időtaľtamú fogla|koztatása
szakfeLadat száma: 890443
szakfeladat megnevezése: egyéb közfoglalk oztatás
Y áLIa|ko zás i tevékenysé get nem fo lytathat.

6. Aza|aptevékenységétszabá|yozójogszabáIyok:
o 2011. évi CXCV. töľvény azá||amhánafiásľól
. a helyi önkormányzato|<rőI szóló 1990. évi LXV. törvény
o 1992. évi )oilI. törvény a Munka Törvénykönyvéről
o 2000. évi C. törvény a Számvitelről
C |992. évi XXXIII. törvény a közalkalmazottak jogá|IásěrőI
o 1988. évi I. tcirvény a kĺizuti kĺjzlekedésľől
o 36812011.(XII.31.) Koľm. ľendelet az á||anhazÍartásról szóló törvény végľehajtásárő|

(Avľ)
C 370lf0I1.CXII.31.) Koľm. ľendelet a költségvetési szervek belső kontrollrendszeľéľől

és belső ellęnőrzéséről
. 77lI993. (V. 12.) Koľm. rendelet a koza|ka|mazotĺak jogá||ásźlrőI sző|ő |992. évi

XXxm. törvény végľehajtásárő| a helyi cinkormźlĺyzatok által fenntaľtott szoIgáItatő
feladatokat ellatő egyęs költségvetési intézményeknél



7.

24912000. (XII.24.) Korm. rendelet azźi|anhźlztartźs szervęzętei beszámolási és
könywezetési kĺjtelezettsé gének saj áto sságaiľól
az 5512009. (III. 1 3.) Korm. ľendelet
a kĺjzterĹiletek, ingatlanok rendjéről és a köztisztaságľól szőIő 6212007. (XI.13.) szźmtl
önkormányzati rendelet

Az SzMSz hatálva
ASzabáIyzathatá|ya azIrýézmény vezetóíre és minden a|ka|mazottjarukiteľjed.

II. Az Intézmény szervezeti felépítése

|. Intézményĺ szeľvezeti egys é gek:
Az Intézmény szewezęti egységei a feladatellátás szerint keriilt meghatáĺozásta és
elnevezéssę| az a|élbbi módon és engedélyezett á|Iáshelyekkel:

o Igazgatóság, 11 engedélyezett álláshely
. ĺóplÚr Biztonsági Csopoľt, 20 engeđélyezettálláshely
o Szakmai Kĺizpont' 61 engedélyezeÍtálláshely
o Teleki téľi piac, 6 engedélyezett álláshely
. lÉlpr Haz és I.ÉrBr Pont, 1 1 engedély ezett áIIásheIy.

Az lgazgatóság keretében mfüödik a gazdasági szqvezęt is, melyet a gazdasági vezető
kányít. A szervezeti egységek felépítését és kĺjzťfü levő kapcsolattaľtást a szewezeti ábra
tarta|mazza. (Me l l ékl et)

2. A szervezeti egységek feladatellátásának helyei
A telephelyek:
1082 Budapest, Baľoss utca 81 . fsń.. 5, iroda OPERATIV KOZPONT, koztisztasági,
útkarbantaľtás
1084 Budapest, Déri Miksa utca 3, iľoda LÉLEK PONT
108l Budapest, Teleki LászIő tér 1-10, piac TELEKI TÉRI PIAC
1086 Budapest, Kaľácsony Sándor utca 1, ideiglenes piac TELEKI TÉRI PIAC
1086 Budapest, Kaľácsony Sándor utca 3, ideiglenes piac TELEKI TÉRI PIAC
1086 Budapest' Szerdahelyi utca 17, ideiglenes piac TELEKI ľÉnI PIAC
1 08 1 Budapest, Népszí ĺlház utca I 4, piac ra|<tźtr TELEKI TERI PIAC
1086 Budapest, Dankó utca 3-5, géptĺáľoló SZAKMAI TELEPHELY
1 0 86 Buđapest, Koszoľú utca 4.6, iľoda, szźilás. rÉľprc rĺĺz

3. A szeľvezeti egységek feladatai:
-Igazgatőság: biztosítjaaJYSZ feladat-ellátásĺínak adminisztľatív és gazdá|kodási hátteľét. A
gazdasági szęrv ezęt el|átja:

. a költségvetési szerv előirźnyzatai tekintetében a tervezési, gazdá|kodási,
ťlnanszírozási,adatszolgáItatásiésbeszámolásifeladatokat,

o a költségvetési szerv működtetésével, tizemeltetésével, abervházásokkal, a vagyon
haszĺá|atźxal, haszno s ításáv aI, védelmével kap c s o l ato s fel adatokat.

- roľrÚr Biztonsági Csopoľt: e||átja a JY SZ ktizrendvédelmi feladatait.
- Szakmai Központ: el|áť1a a IYSZ końisztasági, kaĺbantartási, fenntartási, élhetőség-
biztosítási feladatait.
- Teleki téri piac: szervezett és higiénikus viszonyok köz<jtt biztosítja Józsęfuiíľos
lakosságanak olcsó és jó minőségű áľukkal valő el|átását.

a
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- LÉLEK Progĺam: gondoskodik a Józsefuaľosban haj|ékta|aĺlná väIt emberek
rehabilitáci őjárőI, elősegíti lakhatásukat és munkavállalásukat.

III. Intézmény vezetése és a vezetőkfeladatai, hatásktirei

1. Äz Intézmény v ezetői, felad atai :

AzIntézmény vezetői..
-Igazgatő
- Gazdaságivezetó
- Altalános igazgatő-helyettes
- B iaonság i igazgatő -helyettes
- op eratív igazgatő -helyette s

- Fo glalkozt atasi igazgató-helyettes.

A vezetők alapfeladatai:

- |gazgztőz szewezi és irányítja a JYSZ feladatainak ę|Iátźsźtt, ennek érdekében megalkotja a
kötelezően előíľt belső szabáIyzatokat, általĺĺnos munkáltatói jogköt gyakorol a JYSZ
dolgozóival kapcsolatban, dönt az intézmény ľendelkezésére álló fonások felhasznáIásáről',
gondoskodik a rendelkezésre álló erőforrások bővítéséről, megalkotja és aktualizéija az
intézméĺy stľaté giáj át az ir tny ito szerv dörrté s ei szerint.

- Gazdaságivezetőz
. irányítja és ellęnőrzí a gazďasági szewezetet,
o felelős:

o a kĺiltségvetési szerv eIoirtnyzatai tekintetében a teľvezési, gazdáIkodźsi,
ťlnanszírozási,adatszolgáltatásiésbeszĺĺmolásifeladatok,

o a költségvetési szęrv mfüĺjdtetésével, üzemeltetésével, a bęnlhtnásokkal, a

vagyon haszná|atźtval, hasznositásáva|, védelmévelkapcsolatos feladatok,
o a k<jtelezettségvállalások pénzügyi ellenjegyzésének eLlźńáséĺért.

- Általános igazgató-helyettes: az íĺtézmény SzMSz-ében meghatźlrozott módon helyettesíti
az igazgatőt, annak teljes feladat-, és hatáskörébęn. Gondoskodik az íntézményi feladatellátás
tigyviteli rendszerének hatékony mfüödéséľől és ellenorzésérőI. Figyelemmel kíséri a IYSZ
miĺködésének jogszabályi kĺimyezetét, javaslatot tesz az igazgatőnak az sZMsZ, az A|apítő
okirat, az|Jgyrend és a JVSZ Szabźiyzatainak aktualízźiźsára.

- Biztonságí igazgató-helyettes: gondoskodik a JvsZ rendészeti feladatainak eIIátásáÍőI,

összegyiÍjti és elemzi a kcjzľendvédęlmi kockázatokat, azokľőI tájékoztatja az igazgatőt,
sziikség esetén az illetékes hatóságokat.

- operatív igazgatő-helyettes: szervezi és iranyítj a a JYSZ szak'rnai feladatęI|źfiásźi:

końísúaság, Pffik-, és útkarbantaľtás.

- Foglalkoztĺtási igazgatől.helyettes: szewezi és íráĺyítja a lÉrBr Progľamot, sztikség
esetén kĺjzreműködik a JVSZ munkavállalói szociális pľoblémáinak megoldásában.



2. A tov á'bbi munkaktiľök felsoľolása :

IGAZGATósÁc
o igazgató
o általános igazgató heĺyettest
o tereP ellenőr
r mĹiszaki ellenőr
o gazdaságivezetó
o titkaĺságvezető
o könyvelő
o pénztaros
o gazdaságingyiĺtéző
o informatikus rendszersazda
o asszisztens

ĺóplÚr BIZToNSÁGI SZoLGÁI.I.ľ
o igazgató helyettes
o asszisztens
o váltásPaľancsnok
. kocsi paľancsnok
o jtrőt

SZAKMAI KOZPONT
C operątív igazgató helyettes
o asszisztens
o koztisńaságivezető
o gépkocsizó takaľító
o csopoľtvezető
o takarítő
o főkertész
o keľtész
o karbantartószakmunkás
o paľkkaľbantartő
o útkarbantartźsí vezetó
o útkaĺbantartószakmunkás
o útkaľbantaľtó

ľÉĺ-pĺ<ĺll'z
o foglalkoztatósiigazgatóhelyettes
o asszisztens
o szociális munkás
o segítő

SZAKMAI TELEPHELY
o telęphelyvezeto
o rakodó
o kisesítő



TELEKI TEzu PIAC
. piacvezetó
. piacvezető helyettes
o takarítő
o kisegítő

3. A JvsZ képviselete
A JVSZ képviseletébeĺ az igazgatő és az á|talźnos ígazgatő-helyettes járhat e|.

IV. Az Intézmény műkiidésének főbb szabályai

t . Äz intézm ény műkti d és é t meghatálľozĺí d o ku m en tu m o k :

Alapító okiľat
Szervezeti és Műkĺjdé sí SzabáIyzat
Ügyrenđ
Múkĺi déshez szüksé ge s szab áIy zatok
- Munka-, és Tűzvéde|miSzabá|yzat
- Munkavállalói Etikai Szabźiyzat
- Rendészeti Szol gálati Szabźiyzat
- Lo gi sztik ai S zab źiy zat
- Ügyirat-kezelési és Adatvéde|mi szabá|yzat
- Mfü<jdéshez kapcsolódó pénzügyi kihatással bíró szabá|yzatok az Avr. 13.$(2) szęrinti
kötelęző szabźiyzatok

2. A munkavégzéssel kapcsolatos szabáIyok

^. Kinevezés, munkaviszony' munkavégzésľe irányuló egyéb jogviszony létrejtitte
A JVSZ igazgatoját a Budapest Főváros VIII. keľület Józsefuárosi onkoľmźnyzat Képviselő-
testiilete nevezi kl pźiyázat tĄźtn. A vezető felett a munkáltatói jogokat a Képviselő-testtilet,
az egyéb munkáltatói jogokat az Ötv. l03 $ (1) bekezdés b.) pontja alapjźn a polgármester
gyakorolja.
A JVSZ gazdasági vezetőjének kinevezése' vagy megbizása, fęlmentése, vagy a megbízás
visszavonása, díjazásának megállapítása a polgármester hatáskĺjrébe taĺtozik. A gazdasági
vezető felett az egyéb munkáltatói jogokat a IYSZ ígazgatőja gyakoľolja.
A JVSZ vezetói és vezető helyettesi feladatait eI|átő a|kalmazottak, az Igazgatősźlg minden
a|kalmazoÍtja, a Lélekház asszisńense és szociális munkás alkalmazottak foglakoztatźsi
jogviszonyuk közalkalmazott. Jogviszonyukľa a k<jzalkalmazottak jogá||ásarő| sző|ő 1992. évi
XxxIII. tĺiľvény vonatkozó törvény rendelkezései és a 77l|993. (V. 12.) Korm. ľendelet a
kĺjzalkalmazottak jogá||ásátől szóló 1992. évi )O(XIII. törvény végrehajtásaról a helyi
önkormányzatok á|ta| fenntaľtott szolgáItatő feladatokat eIIátő egyes költségvetési
íntézmény ekné| az irányađó ak.
A további munkaköröket betöltők munkaszerződés a|apjan foglalkoztatott munkavállalók.
Jogviszonyukľa a Munka Törvénykönyvéľől sző|ő |992. évi XXII. tv. rendelkezéseit kell
alkalmaznt.
A JVSZ koza|ka|mazottai és munkavállalói (egyĹitt' a továbbiakban mint: dolgozók) felett a
munkáltatói j ogokat az Igazgatő gyakorolj a.

b. A munkaidő beosztása
A JVSZ-né| az áItalános munkarend. mely a munkaidőt és az ebédidőt tarta|mazza:



munkanapokon: 08.00. - 16.00.
Eltérő munkaľendben dolgoznat a róľ'IÚK Biztonsági Csopoľt, a rÉlpr Haz és a Teleki téľi
piac dolgozői. Az eltérő munkaľendről lailön igazgatőiutasítás rendelkezik.

c. A munkavégzésteljesítése, munkakiiľi ktitelezettségek
A munkavégzés teljesítése az igazgatő által kijelĺĺlt munkahelyen, területen az ott érvényben
Iévo szabáIyok és a kinevezési okmányokban, valamint a munkaszerződésben leírtak szerint
töľténik.
A dolgozó köteles a munkakĺirébe tartozó és a munkakĺjri leírásában nevesített munkát
képességei maximális kifejtéséve|, az elvélrhatő szakértelęmmel és pontosan végezni.
A JVSZ dolgozóinak munkaköri feladatait, jogosultságaít, kote|ezettségeit a beosztásnak
megfelelő, ľészletes munkaköri leírásban kell rögzíteni, melynek egy példanyát a do|gozőnak
kellátadni.
A munkavégzést a szervęzęti egységenként vezetett jelenléti ív togzití, melyet a szewezęti
e gys é g v ezetoj e e||enőiz é s továbbít az Igazgatő ság t észér e .

d. Szabadság
Az éves ľendes és rendkívĹili szabadság kivételéhęz e|ózetesen a szervezęti egységek
vęzetoíve| egyeztetett tervet kęll készíteni. A ľendkíviili és ťĺzetés nélküli szabadság
engedélyezésére aZ lgazgatő jogosult. A koza|ka|mazottak és munkavállalók éves
szabadsźryźnak mértékét a hatéiyos jogszabályoknak megfelelően kell megállapítani. A
szabadságkiírás és távollét nyilvántartás rendjérő1 külön lgazgatői utasítás renđelkezik.

e: A helyettesítés ľendje
Altalános igazgatő-helyettes: az intézmény SzMSz-ében meghatátozotÍ módon helyettesíti az
igazgatőt, annak teljes feladat-, és hatáskörében.
A dolgozó távolléte esetén a helyettesítés ľendszerének kidolgozása a munkakör szeľinti
közvetlen felettes vęzető feladata.
A helyettesítéssel kapcsolatos' ęgyes dolgozókat éľintő konkľét feladatokat a munkaköri
leíľásokban kell rtigzíteni.

f. Munkaktirtikátadása
A JVSZ vezeto állású közalkalmazottai, valamint az igazgatő által kijelölt dolgozók
munkaköri átadásźnő|, illetve źńvéte|éÍő| szeméIyi vá|tozás alkalmával jegyzőkönyvet kell
készíteni. Az átadźsről, átvételről készĹilt jegyzőkĺinyvbęn fel kell tűntetni:

- azátađás_átvételidőpontját,
- az ügyiratok, dokumentumok felsorolását, kiemelten a

folyamatban lévő konlaét tigyeket,
- amunkavégzéshezsztikségeseszközĺikź./iadásźú,
- ajelenlévők a|áirźsźi..

A munkakor źúaďás - átvételével kapcsolatos eljaľás lefolytatásaľól k<jzvetlen felettes vezeto
gondoskodik, a készült j egyzőkönyv iktatásľa kerül.

g. Vagyonnyi|atkozat tételi kötelezettségi
A2007. évi CL[. törvény 5. $ (1) bekęzdés cb) pont éľtelmében,azigazgató és a gazđasági
vęzeto a megbízását, vagy kinevezését megelőzően, ezt kĺivetően két évente tęsznek
vagyonnyilatkozatot.
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3. Lzllntézmény iigyiľatkezelése
Az tigyiratkezelés rendj ét azigazgató Ügyiľatkezelési Szabźtlyzatbaĺhatározza meg.

4. Kiadmányozás ľendje
A JVSZ-né1 a kiadm áÄyozási jogkĺ]n az igazgató, távolléte esetén az á|talćnos ígazgatő

helyettes gyakorolja.

5. Bélyegzők használatának ľendje
va1aľrerňyi hivatalos alźirźsĺźl|, a jogosult aláfuásamellett szerepelnie kell a JVSZ hivatalos

béIyegzo ienyomatának. Az IYSZ béIyegzoít a kijelölt a\ka|mazott köteles naprakész

állapotban nyilvántaľtani.
A bé|yegzok hasznáIattĺra az ígazgatő
igazgatő helyettes és a gazđasági vezeto.

távollétében a következők jogosultak: az źĺItalános

Lz áŃevők személyesen felelősek a béLyegzok
kiadásaról, nyilvantartásáról a kijelölt szeméIy

esetén azęIoírások szerintjaľ el.

megőrzésééľt. A bé|yegzók beszeľzésétol,
gondoskodik, illetve a béIyegzo elvesztése

Y . Intézmény kapcsol attartásának ľendj e

1. Sajtóval való kapcsolattaľtás
A sajtóval toľténő kapcsolattaľtást az lgazgatő biztosítj1. Az ígazgatő a sajtóval töľténő

kapcšolattanásra más ůemélyt is kijelöhót. A JVSZ további a|ka|mazottai a sajtónak csak az

igazgatő erre vonatk oző kifejezett engedélyével nyilatkozhatnak.

2. Személyes adatok kezelése
A szeméýes adatok kezelése a jogszabźiyokban és a JVSZ adatvédelmi szabźiyzatźhart

me ghatźr ozottak szeľint történhet.

vI. Az Intézmény gazdálkodásának ľendje

A JVSZ ĺjnál1óan műköđő és gazdá|kodó kcjltségvetési szeÍv. Jóvráhagyott költségvetésén

beliil a mindenkori hatályos jogśzabá|yi keretek kozĺitt onállóan múködik, és gazdźl|kodik. E

tevékenységen be1ül ónĺlio bét és munkaerő gazdálkodási jogkĺĺnel ľendelkezik.

Tevékenységének ellttttsźlhoz a szükséges forrást az irtnyítő, fenntartó költségvetési

támogatásaés az aLapító okiľatban meghatározott feladatokból saját bevételei biztosítjak.

Pénzňgyi es gazailkodási feladatait a költségvetési szervek költségvetési, gazdálkodási

előírásai szerint végzi.
A gazdáIkodás iltálanos vitelénél a mindenkori hatályos jogszabályok rendelkezései szeľint

keň eljárni. A hatályos jogszabályok előíľásainak megfelelően az alaptevékenységbe tartoző

pénzngyi, gazdasagi os eřyot fáladatait önálló hatáskörrel |átja e|, a tábizott vagyonnal

bnállóan gazdalkodik, kĺitelezettségeinek teljesítéséért felelősség terheli.

A JVSZ az irźnyítő szewl fenntaľtó által meghatźrozott iľányelvek alapjan készítí eI az

intézmény kö1tségvetési tervezetét és ktildi meg a fenntaľtó által kijelölt szervezetnek.

A JVSZ a Képviselő.testiilet áItaI jőváhagyott iĺltézményi költségvetési keretsziímok és a

jogszabáLyok, 
.valamint 

a fenntartő áItaL ńeghatáľozattak figyelembevétele a|apján á|Iítja

össze elemi költségvetését.
A JVSZ a saját koltségvetése és gazdálkodási hatáskörébe utalt felađatok és előiranyzatok

tekintętében előiranyzít fe\használási jog illeti meg. A k<lltségvetési szabźt|fialarcágért a

Jv SZ igazgatőja fel elő s.
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A költségvetésben jóváhagyott költségvetési e|őírányzat módosítási hatásköľt az
onkormányzat mindenkoľi költségvetéséről rendęlet szabáIyozza. Az intézmény új feladatot
klzélrőIag a Képviselő-testtilet döntése és költségvetési fedezetének megjelölésével,
biaosításáva|végezhet. A Képviselő-testület a módosítást rendelettel és határozatĺa| fogadja
el.
A JVSZ magasabb szintu jogszabá|y e|őírása alapjarl köteles havi bontásban óves
k<iltségvetési felhasználási ütemtervet készíteni, amit az évközí elóirányzat módosításokkal
aktua|izáIni kell, továbbá havi pénzforga|mi jelentést, féléves és éves költségvetési
beszámolót készíteni mindazon kĺiltséghelyek, címĺendek előirĺínyzatainak fe|hasznźt|tsátőI,
amelyeknek a pénzigyi nyilvĺántartását vezeti. Ezen felül az irźnyitő szetv aZ intézménýőI
más kimutatást és nyilvántartást kérhet.
A banknál vęzętett fizetési szétm|a feletti rendelkezésľe jogosultakat az ígazgatő jelĺili ki.
NevĹiket és aláíĺás bejelentési kaľtonjaik egy-egy péLdányát a gazdaságivezeto köteles őrizni.
A kötęlezettségvállalás, utalványozás, ellenjegyzés, érvényesítés rendjét az igazgatő a
Gazdálko dási S zab álv zatb an szab źllv o zza.

VI. Be|ső Kontľollľendszeľ

A Belső kontrollľendszer létrehozásáért, mfüödtetéséľt és fejlesztéséért azIgazgatő felelős.
A belső kontľollrendszer egy folyamat rendszeľ, amely biztosítja a műktidés és gazdálkodás
során a tevékenységek szabá|yszeruen, gazdaságosan, hatékonyan, eľedményesen való
végrehajtásźú, az elszámolási kĺjtelezettségek teljesítését és megvédi az eńfo'rrásokat a
veszteségektől, károktól és a nem rendeltetésszęnĺ hasznáIattől. A belső kontrollrendszer
|étehozása. műkĺjdtetése a 370/2011.(XII.31.) Kormány rendeletben foglaltak szerint
történik.
AzIntézmény belső ellenőrzését a Józsefuarosi onkotmányzat Polgármesteri Hivatal Belső
Ellenőľzési Iroďája|átja e| a Képviselő-testület áLtaI jőváhagyott éves ellenőrzési teľv alapjĺĺn.

VII. Felelősségi szabályok

A JVSZ dolgozóira a kozalka|mazottak jogáIlasaről szóló 1992. éví XXXII. törvény és a
Munka Tcirvénykönyvéľől szo|ő |992. évi XX[. tĺirvény felelősségi szabáIyai azirtnyadőak.

Y|II. Zár ő rendelkezés ek

Az SzMSz-t a Képviselő-testület hagyja jővá.
A SzMSz j őv áhagy áséú követően lép hatályb a 20 I f .

Az Igazgatő kĺjteles gondoskodní aruőI, hogy
megismeľjék.

Mellékletek:
1. Szervęzęti ábra

Budapest, 2012. jarluár 20.

Készítette:

február 10-én.
az lrrtézmény dolgozói az SzMSz-t

ĺll.vťL
źabő Gá},or

JYSZlgazgatő
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