
az előterjesztés 1/b. melléHete

Budapest Főváros VIIL keriilet Jőzsefvárosi onkoľmányzat Képvĺselő-testületének

....12013. (......) łinkormányzati rendelete

a Képvĺselő.testtilet és Szeľvei Szeľvezeti és Míĺkiidésĺ Szabályzatáxal łisszefüggő egyes

iinkoľmányzati rendeletek módosításáľól

Budapest Fővaľos VIII. keľĹilet Józsefuaľosi onkoľmányzat Képviselő-testiilete az
Alaptörvény 32, ciLd< (2) bekezdésében meghattlrozott eredeti jogalkotói hatáskörében, az
Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d) pontjában meghatźltozott feladatkörében e|járva a

következőket rendeli el:

1. $ A helyi vaľos-ľehabilitációs terület kijelöléséről és a teľületen a rehabilitáció

megvalósításźrőI szóló 32l200I. cK. 26.) önkormányzati ľendelet (a továbbiakban:

rehabilitációs ľendelet) 6. $ (4) bekezdés 1. mondata helyébe az alálbbi szöveg lép:

, lz Al ap fe lha s znál á s ár ól a Ké pv i s e l ő -t e s t ül e t d tj nt.,'

2' $ A rehabilitációs ľendelet 9/B. $ (4)bekezďése helyébe az a|thbí ľendelkezés lép:

,,(4) A fizetendő útépítési és kozművesítési hozzájárulásról az elkészült út, illene kazm{j

iizembe helyezését követő ] éven belal a Képviselő-testület hatósági határozattal dont az

épített lrornyezet alakításóról és védelméről szóló ]997. évi LWWil. torvény 28.s Q)
b e ke zdé s b en fo gl altak s zer int.,,

3. $ A rehabilitációs ľendelet 9/C. $ (3) bekezdése helyébe az a|źlbbi ľendelkezés lép:

,, (3) A Képviselő-testület méltányosságbóI maximum ] 2 havi, ĺĺült)nösen méltányos esetben 24
havi kamatmentes részletfizet,ést engedéIyezhet a lôtelezett kérelmére, melyet a határozat
kézhemételétől szómított I5 napon belul kell benyújtani.,,

4. $ A rehabilitációs rendelet 9/B. $ (3) bekezdése,9lC. $ (1) bekezđése hatályátveszti.

5. $ A Polgármesteri Hivatal dolgozóinak adóérdekeltségi rendszer&ő| sző|ő 5I/2008. (X.
1 5 . ) önkoľm źtny zati ľendelet hatáIy át ve szti.

6. $ Ez a rendelet 20|3. mźĄus 27.
hatáLyát veszti.

Budapest, 2013. május ......

napján lép hatályba és a hatálybalépését kĺivető napon

Rimĺĺn Edina
jegyző

dr. Kocsis Máté
polgáľmester





B udap est Jĺízsefvárosĺ Onkoľm ány zat
3fl200t. (x.26.) iik. számr'ĺ rendelete

^ helyi váľos.rehabĺlitácĺĺís teľület
kijeltĺléséľől és a teľÍĺleten a rehabĺlĺtáció
megvalósításáľól

6.S
(4)bekezďés 1. mondat:
Az Alap felhasználásaľól a Képviselő-
testület döntéseinek megfelelően a
polgáľmester gondoskodik.

9/B.S
(3) Az útépítési és közművesítési
hozzáj árulźls mértéke :
- beépítetlen teľület esetén a közmű és
útfejlesztés költségeinek egy ingatlanľa eső
tésze
- szabáIyozási terv szeľint megmaľadó
éptilettel beépített terĹilet esetén a kö,zmű és
útfejlesztés költségeinek egy ingatlanľa eső
részének ....,.%o-a

(4) A fizetendő útépítési és közmúvesítési
hozzájtru|ast az elkészi|t tlt, illetve közmű
iizembe helyezését k<ivető 1 éven belül a
Képviselő-testület źita| źńnlházott
hatáskörben eljáľva a polgĺíľmesteľ
határozattal írja elő.

e/c. $
(1) A 9/B. $.ban meghatźrozotthozzájáru|ás
megfizetésére k<itelező határozat ellen a
Képviselő-testülethez lehet fellebbezni, a
hatáÍozat kézheméte|tő| szttnitott 1 5 napon
belül.

(3) A Képviselő-testtilet tita| źún:hźtzott
hatásköľben eljáĺva a polgĺĺľmester
méltányosságból maximum |2 havi,
külcinösen méltĺĺnyos esetben 24 havi
kamatmentes részletfizetést engedélyezhet

Budapest.x,őváľos VIII. kerĺilet
Józsefoárosi Onkorm ányzat Képvĺselő.

testületének
....ĺ2013. (......) önkormányzati

ľendelete
a Kópvĺselő-testület és Szervei

Szeľvezeti és Míĺkiidési Szabályzatáx a|
tisszefüggő egyes iinkormányzati

ľendeletek mĺódosításáľól

6.$
(4) bekezdés 1. mondat:
Az Alap felhasználásáról a Képviselő-
testĹilet dönt.

e/8.$
(3) hatályon kívül helyezve

(4) A ťĺzetendő útépítési és közművesítésl
hozzájźru|ásrő| az elkésztilt út, illetve
közmu üzembe helyezését ktjvető 1 éven
beliil a Képviselő-testtilet hatósági
határozattaI dĺjnt az épített köľnyezet
a|akításańl és védelméről szóló 1997. évi
LXXVIII. tĺiľvény 28.$ (2) bekezdésben
foglaltak szerint.

e/c. s
(1) hatályon kívül helyezve

(3) A Képviselő-testtilet méltiányosságból
maximum 12 havi, különösen méltĺínyos
esetben 24 havi kamatmentes részletfizetést
engeđélyezhet a kotelezetĺ kérelméľe,
melvet a határ ozat kézhezv éte|étóI számított

a kötelezett kérelméľe. melvet a hatźlrozat l5 naoon belül kell benvúitani.





kézhezvéte|étó| szźtmított 15 napon beliil
kell benyújtani.

Budapest Főváľos VIII. keľiilet
Józs efváľosĺ onkoľm ányzat

51/2008. (x. 15.) sz. iink. ľendelete
a Polgáľmesteľi Hĺvatal dolgozóĺnak

adĺóéľdekeltségi ľendszeréről

hatályon kívül helyezve





INDoKoLÁS

az l. f-hoz

Indokolt a Képvi selő-testület hatásköľébe vi sszahel y ezni a telj es j o gkört.

a 2. S-hoz

A jogszabályi köľnyezetnek megfelelően a Képviselő-testület döntéséľe van sziikség.

a 3. $-hoz

Indokolt a Képviselő-testület hatáskörébe visszahelyezni a jogkört.

a 4. $-hoz

A hatályon kívtil helyezésľe keľĹilő rendelkezések ellentétben állnak a jogszabály egyéb
rendelkezéseive1.

az 5. $-hoz

A jövőben i$fajta éľdekeltségi ľendszer keľül bevezetésre, ezért indokolt a ľenđelet hatályon
kíviil helyezése.

a 6. f-hoz

A rendelet hatá|yba l ép é s ével kap c s o lato s rendel kezé seket tarta|mazza.





előterjesztés 2. számú melléklete

ALAPÍTo oKIRAToT
ľĺolosÍľó oxrnĺr

Az a|Lamháztaľtásról sző|ő 2011. évi CXCV. tĺĺrvény 8.$-a, a töľvény végtehajtásáról szóló
3681201|. CXII. 31.) Kormányrendelet 5.$-a, továbbá a szakfeladatľendről és az
áI|amháztaÍtási szakágazati rcndtőI szőIő 5612011. (XII. 31.) NGM rendeletben foglaltak
aLapjźtn a 20|3. januar 1. napjától hatályos egységes szetkezetbe foglalt a|apitő okirat az
alábbiak szerint módosul.

1.) 
^z 

alapító okĺľat 1. pontjának 1. bekezdése helyébe a kiivetkező sziiveg lép:

,,1. A kiittségvetési szeľv

Megnevezése: Budapest Fővaľos VIII' keľület Józsefuarosi Polgáľmesteri Hivatal (rövidített
neve: Józsefuarosi Polgármesteri Hivatal)''

2.) 
^z 

alapító okĺrat 4. pontja helyébe a kiivetkező sziiveg lép:

,,4. A kiiltségvetési szeľv alaptevékenysége:

TEÁOR szám: 8411 Általános közigazgatás

Szakágazat szám: 841105 Helyi iinkormányzatok, valamĺnt tiibbcélú kistérségi
táľs u lás ok igazgatási tevékenysége

főtevékenység:

8 4|126 O nko ľmán yzatok és társulás ok általános végreh aj tő igazgatálsi tevékenys ége

750000 Á[ategészségügyi ellátás

84IIt2 onkormlínyzati jogalkotás

84]]I4 orszógglűlésikźpviselőválasztdsokhozkapcsolódótevékenységek

841115 onkormányzatiképviselőváIasztásokhozkapcsolódótevékenységek

841]]6 orszógos és helyi nemzetiségt onkormányzati választásokhoz kapcsolódó
tevékenységek

84] ] ]7 Európai parlamenti képviselőválasztásokhoz lrapcsolódó tevékenységek

84] I 18 országos és helyi népszavazóshoz kapcsolódó tevékenységek

84|124 Teľületiáltalánosvégrehajtó igazgatźsitevékenység

84II27 Helyinemzetiségiönkormrínyzatokigazgatásitevékenysége

84|154 Az ĺjnkormźnyzati vagyonnal va|ő gazdźikodással kapcsolatos feladatok

89044| Rĺjvid időtartamú közfoglalkotĺatás

890442 Foglaĺkoztatást helyettesítő támogatásra jogosultak hosszabb időtartamú
Mzfoglalknztatása

890443 Egyéb k<izfoglalkoztatás

A kdltségvetési szervnek vállalko zási tev ékenysége nincs.''



I

I s. ) a" ahpító okiľat 5. pontjának megnevezése zz alálbbiak szeľint változik:

,5. A költségvetési szerv illetékessége, míÍkijdésí kijre:,,

Záradékz

A Budapest Fővaľos VIII. kerület Józsefuaľosi Polgáľmesteri Hivatal a|apítő okiratát
Budapest Főváros VIII. keriilet Józsefuarosi Önkormźnyzat Képviselő-testtilete a ...120113.

(. . . . . ) számú hatźtr ozatźx a| 20 | 3 . máj us 23 -i hatéůIy aI hagyta j őv á.

Budapest, 2013. mtýus 2?.

Riman Edina
jegyző

Dr. Kocsis Máté
polgármester



előterjesztés 3. számú melléklete

ALAPÍTo OKIRAT
módosÍtásokkal erységes szeľkezetben

Budapest Főváros VIII. keľiilet Józsefuaľosi onkormányzat Képviselő-testülete a 20|2.
decembeľ 19-én elfogadott módosítással egységes szeľkezetbe foglalja a Budapest Főváros
VIII. kerület Józsefuĺĺľosi Polgáľmesteri Hivatal, mint onállóan miĺködő és gazđá|koďő

költségvetési szervnek a Magyarország helyi önkormźnyzatairól szóló 20||. évi CLX)oilX.
tv. (a továbbiakban: Mötv.) 84. $ (1) bekezdése, az á||anháztaľtásľól szőIő 20|1. évi CXCV.
törvény 8.$-ą és az ennek végľehajtásárő| sző|ő 36812011. (XII. 31.) Kormányrendelet 5.$-a,
továbbá a szakfe|adatrendről és az államháztartási szakágazati rendről sző|ő 5612011. (xII.
31.) NGM rendelet alapjan elfogadott taľtalmi követelményeknek megfelelő a|apítő okiratát.

1. A költségvetésí szerv

Megnevezése: Budapest Főváros VIII. kerület Józsefiárosi Polgármesteri Hivatal (rövidített
nev e : Józ s efv ór o s i P ol gárme s teri Hivat al)

Székhelye: 1082 Budapest, Baľoss u. 63-67.

A kiiltségvetésĺ szeru telephelyei:

1 082 Budapest, Baľoss u. 66-68. (hrsz.:3 5fI I l N I, 3 52l l l N 3)

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

1084 Budapest, Víg u. 35. fsń. |2. és fszt./Il. (hĺsz: 3492I)

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

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

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

1 082 Budapest, Haľminckettesek tere 2. fszt 2. (hĺsz: 3 5 63 5 l N3 5)

2. A kiiltségvetési szeľv létľehozásáról rende|kező határozat számaz

A Budapest Fővaros VIII. Kerület Józsefuĺĺĺosi onkoľmányzat Képviselő-testületének
53 12004. (II. 1 9.) szémń hatźrozata

3. A ktiltségvetési szetT j o gsza bály ban megha tár ozott kiizfelad ata :

A Mötv. 84.$ (l) bekezdése értelmében:

,,A helyi önkormĺányzat képviselő-testĺilete az ĺlnkoľmźnyzat mfüödésével, valamint a
polgĺĺľmester vagy a jegyzo feladat és hatásköľébe tartoző ĺigyek döntésre való



előkészítésével és végrehajtásával kapcsolatos feladatok ellátására polgármesteri hivatalt vagy
közös ĺinkormanyzatihivata|thoz|étre. A hivatal közreműkĺiđik az önkoľmányzatok egymás
közĺitti, valamint az éll|arri szervekkel torténő együttműködésének ĺĺsszehango|źsában.,,

4. A költségvetési szeľv alaptevékenysége:

TEÁOR szám: 841| Általános közigazgatás
Szakágazat szám: 841105 Helyĺ tinkormányzatok, valamĺnt ttibbcéIrli kĺstérségĺ
táľs u lások igazgatási tevékenys ége

fotevékenység:
841126 onkoľmán y zatok és tá ľs u|ások általán os vé grehaj tő igazgatálsĺ tevékenysége

750000 ÁllategészségĹigyi etlátás
84I|12 onkormányzati jogalkotás
841]14 országgłűlésiképviselőválasztósokhozkapcsolódótevékenységek
84]I]5 onkormányzatiképviselőválasztásokhozkapcsolódótevékenységek
841]16 országos és helyi nemzetiségi onkormányzati választósokhoz kapcsolódó

tevékenységek
841 1 ]7 Európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek
84] ] 18 országos és helyi n,lpszavazáshoz kapcsolódó tevékpnységek
841124 Területiáltalánosvégľehajtóígazgatásitevékenység
84|127 Helyinemzetiségi<inkoľmrĺnyzatokigazgatásitevékenysége
84II54 Az cjnkormźnyzatí vagyonnal va|ő gazdźllkodássalkapcsolatos feladatok
89044l Rĺivid időtaľtamú közfoglalkoztatźs
890442 Foglalkoztatást helyettesítő tómogatásra jogosultak hosszabb időtartamú

közfoglalkaztatása
890443 Egyéb közfoglalkoztaÍás

A kĺiltségvetési szeľvnek vállalkozási tevékenysége nincs.

5. A költségvetési szerv illetékessége, míÍkiidési köre:
Budapest Fővaľos VIII. kerület Józsefuáľos közigazgatási teľĹiletén a székhelyén és a
telephelyei n a kozhatalmi tevékenység ellátása.

ó. A költségvetési szeľv ĺľányító szeľvének megnevezése és székhelye:

Budapest Főváros VIII. keľĺilet Józsefrárosi onkormányzatKépviselő-testülete;
1082 Budapest, Baross u. 63-67.

7. A kiiltségvetésĺ szeľv gazdálkodásĺ besoľolása:
A költségvetési szerv gazdá|kodási besoľolása szerint önállóan míĺködő és gazdálkodó
költségvetési szery) sajźú költségvetéssel ľendelkezik, önálló gazdá|kodási jogkĺĺre és
fel el őssége van, al aptevékenységét ŕinál l óan |źńja e|.

8. Y ezetőjének megbízási rendj e:

A polgáľmesteľi hivatal vezetője a Mĺitv. 8l.$ (1) bekezdése szerint a jegyző.



A jegyzőt a Mĺjtv. 82. $ (1) bekezdésének, valamint akozszo|gálati tisztviselőkről sző|ő20||.
évi CXCIX. tĺiľvény 247. $-ban foglaltaknak megfelelően nyilvános pá|yázat a|apján a
polgármesterneveziki.Akinevezésidotartamahatározatlan.
A költségvetési szerv vezetóje a képviseletijog gyakorlója.

9. Foglalkoztatottjaíra vonatkozĺó foglalkoztatási jogviszony megielölése:
A költségvetési szerv dolgozói köztisztviselők és egyéb munkavállalók, akiknek
jogviszonyátaakozszolgálati tisztviselőkĺől szóló 20Il. évi CXCIX. törvény rendelkezéseit
kell alkalmazni.
Egyes foglalkoztatottjai munkavállalói jogviszonyban állnak, akik tekintetében a munka
törvénykönyvéről sző|ő 20|2. évi I. tĺirvény rendelkezéseit kell alkalmazni.
Egyéb foglalkoztatásľa iľányuló jogviszonyra a Polgári Törvénykĺinyvről szóló 1959. évi IV.
törvény (pl. megbízási jogviszony) u iľányadó.

10. A feladat ellátását szolgáló iinkormányzatĺ varyon:

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

1082 Budapest, Baross u. 66-68. (Iltsz.:352I|lVl 532m2,352||lN3 47 fił)

1082 Budapest, Német l.25. (hrsz.:352|2lN24 96 fił,352l2lv25 4h1ł,352|2lN26 15 fił)

1084 Budapest, Víg u. 35. fszt. |2. alatti27 m2 és fszt.ll.J. szárrl a|attí 1| |ł (hľsz: 3492|)

1084 Budapest, Rákóczi tér 3. (hľsz.: 348gglBll82m2)

1084 Budapest, Víg u.32. (hľsz.: 34g44lO/N1 43 fił,34g44l0lN2 44 mf ,3494410lN3 3I fiŕ,
34g44lol N 4 24 I1ł, 34g44l\l N 6 940 |ł)

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

1082 Budapest, Haľminckettesek tere2. fszt}. (hľsz: 35635ĺN35 37 ÍIŕ)

A vagyon feletti ľendelkezésre a Képviselő-testĺilet ź!|ta| alkotott ľendeletekben meghatiíľozott
szabályok iranyadóak.

Záradékz
A Budapest Fővaľos VIII. keľület Józsefuaľosi Polgáľmesteri Hivatal ďapító okiratát
Budapest Főviĺľos VIII. keľület Józsefuĺáľosi onkotmányzat Képviselő-testiilete ...l 20|3.
(......)száműhatározatáva|20|3.május23-ihatá||yalhagyta jővá.

Budapest, 20|3 . mźljus 22.

Riman Edina

jegyző

Dr. Kocsis Máté

polgáľmester





előterjesztés 4. számú melléklete

Budapest Főváros vlil. keľůilet Józsefvárosi

Polgáľmesteri Hĺvatal

SZERVEZETI E S vĺurouÉ sr SZABÁLY Z^TA

az á||aĺnhánartásľól sző|ő 20Il. évi CXCV. törvény 10.$ (5) bekezdésére, valamint az ti|amháztar-
tásról szóló törvény végľehajtásátő| szćiő 36812011. (xII.31.) Koľm.rendelet l3.$ (5) bekezdésére
figyelemmel.
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BEVEZETES

Jelen Szewezeti és MÍiködési Szabályzat céIja a Polgármesteri Hivatal mint jogszabá|y alap-
ján létrehozott önálló jogi személy költségvetési szęÍv feladatellátásźra vonatkozó részlętes
bęl ső rend megá|lapítása.
Hatéiya kitęťęd a Polgármesteri Hivatal mint jogi személy feladatellátásával osszefüggésben
az összes vagyonra' a polgármester vagy a jegyző munkáltatói joggyakorlása alá eső minden
foglalkoztatottta (ideértve a tisztségviselőket is), valamint az ezekkel tisszefüggő szewezęti-
és jogviszonyokľa.

1. A PoLGÁRMESTERI HIVATAL MEGNEvEzÍtsE, SZÉKHELYE,
[ELvősZ^MAI

1.1. a) A Poleármesterĺ Hivatal alapításáľól szóló ioeszabálv telies meeieliilése:
Magyaroľszághe|yi önkormányzatairőI szőIő 20||. évi CLXXXIX. ttirvény 84.$ (1)

bekezdése {az áIlanháztartásrő| szőIő törvény végrehajttlsáról szóló 368/2011. (XII.
3l.) Koľm. ręndelet (a továbbiakban Avr.) l3.$ (l) bekezdés a) pont}.

kkal esvséses szerkezetbe
vr. 13.ô (1) b)}:

47 6 l 20 12. (XII. 1 9. ) Képviselő-testületi hatźlr ozat, 20 12. decęmber l 9.
Az alapítźts időpontja: 1990. októbęr 20.

a) A Polgármesteľi Hivatal megnevezése: Budapest Főváros VIII. kertilet Jőzsęfvźl-
rosi Polgármesteri Hivatal

b) A Polgáľmesteri Hivatal rłividíteff megnevezése: Józsefuárosi Polgármesteri
Hivatal

A Polgáľmesteľi Hivatal nemzetkłizi kapcsolataiban az alábbi megnevezéseket
használia:

1.2.

1.3.

Angol nyelven:

Francia nyelven:

Német nyelven:

levélcímę:
telefonszáma:

1431 Budapest, Pf.: 160
(06-r) 45e-2r00

.,

Mayor's office of Józsefuáros Local Government of the
Eighth District of Capital Budapest
Mairie de la Municipalité de le Huitiéme
Arrondíssement Józsefuáros de la Capitale Budapest

Biirgeľmeistęramt der Selbsfuerwalfung Józsefuáros in der
Achten Bezirk von Haupstadt Budapest

t.4. A Poleármesteľĺ Hivatal székhelve:
1082 Budapęst,VIII. keriilet Baross utca 63-67 .



internet címe: http://wwwjozsefuaros.hu/

1.5. A Polgáľmesteľi Hivatal ielzőszámai:
Adószám: 15508009-2-42
Szektor: 1254
KSH kód: 0|2540-5
Megye: 01
Statisztikaiszátm- 15508009..8411.325-01
Fcjczctszám: 13

Szakági besorolása: 84 1 1 05 (helyi igazgatási tevékenység )
Költségvetési intézményi törzsszám: 50800 1

1.6. A Polgármesteri Hivatal számlavęzetője a Volksbank Zrt.köItségvetési elszámolási
szám|aszáma l 4 1 0000 0 -|9925 649-0 1 000004.

1.7. A Poleáľmesteri Hivatal alaptevékenvsége és annak szakfeladatrendie {Ávr. 13.$
(1) c))

TEÁOR szám: 8411 Általá''os közigazgatás
Szakálgazat számz 841105 Helyi iinkormányzatok, valamint ttibbcéltĺ kistérségi társulá.
sok igazgatási tevékenysége

főtevékenység:
841,126 onkoľmányzatok és táľsulások általános végrehajtó igazgatási tevékenysége

750000 A||ategészségtigyi ellátás
84I1I2 onkoľmányzati jogalkotás
84III4 orszóggłűlésiképviselőválasztósokhozkapcsolódó tevékenységek
84Il15 onkormányzatiképviselőválasztásokhoz kapcsolódótevékenységek
84] 1I6 országos és helyi nemzetiségi onkormányzati választásokhoz kapcsolódó tevé-

kenységek
84I ] I7 Európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek
84I I I8 orszógos és helyi népszavazáshoz kapcsolódó tevékenységek
84II24 Teriileti általános végrehajtó igazgatěsitevékenység
841|27 Helyinemzetiségi önkormtlĺyzatokigazgatásitevékenysége
84l|54 Az önkoľmányzati vagyonnal va|ő gazdźllkodással kapcsolatos feladatok
89044| Rövididőtartamúközfoglalkoztatás
890442 Foglalknztatóst helyettesítő tómogatásra jogosultak hosszabb időtartamú köz-

foglalkoztatósa
890443 Egyéb közfoglalkoztatás

A költségvetési szeľvnek vállalk ozźsi tevékenysége nincs.

1.8. Az alaptevékenyséeet szabályozó ioeszabályok meeieltitése {Ávr. 13.s (1) c)}
- Magyarország helyi önkormányzatairő| szóló 20|I. évi CLXXXIX. törvény

(Möfu.)
- azáIlanhtztartásról sző|ő20|l. évi CXCV. törvény (Aht.)

ô-J-



a közigazgatási hatósági e|jźlrás és szolgáltatás źita|ános szabéiyafuől' szőIő
2004. évi CXL. torvény (Ket.)
a nemzętiségek jogairól szóló 20ll. évi CLXXIX. törvény (Nek. tv.)
a közszolgźiati tisztvis előkľől szőIő 20 l 1 . évi CXCIX. torvény (KtťV. )
a munka törvénykonyvéről szőIő 20|2. évi I. torvény (Mt.)
a közfogla|koztatásről és a közfoglalkoztatźĺshoz kapcsolódó, valamint egyéb
törvények módosításárő| sző|ő 20II. évi CVI. törvény
a jogalkotásrólszóló 20t0. évi CXXX. törvény (Jat.)
az ,éi|aĺĺúl:ázLartástl3| szóló törvérry végľehajtásáľól szólő 36812011. (XII.31.)
Korm. rendelet (Ávr.)

- a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőľzésérő| sző|ő
37012011. (XII.31.) Korm. rendelet (Bkr.)

- 6112009. (XII. 14.) IRM rendelet a jogszabźtlyszerkesztésről
- Budapest Főváros VIII. kerülęt Józsefuárosi onkormźnyzat ...120|3. (III. 06.)

ök. számú rendelete a Képviselő-testület és Szervei Szervęzeti és Műktidési
Szabźiy zatáró l (onk. sZMsZ)

1.9. A Polgármestęri Hivata| gazdá|kodó szervęzetek tekintetében alapítói, tulajdonosi jo-
gokat nem gyakorol {Avr. 13.S (1) d)}.

1.10. A Polgĺármesteri Hivatalhoz más költségvetési szerv nincs rendelve {Avr. 13.$ (l) i)}.

1.1l. A Polgármesteri Hivata| szervezeti ábrtĄtú a2. szźtmú melléklet tartalmazza {Avt.
13.$ (l) e)).

I.I2. A Polgáľmesteľi Hivata| szęrvęzeti egységeinek feladatait a 3. szźtmú melléklettar-
talmazza {Avr. 13.$ (1) e)}.

2. A PoLcÁmĺnsTERI HIVATAL JoGÁLľ,Ásĺ. És ľnľ-a'DATKoRE

2.r. A Polgáľmesteri Hivatal a Mĺitv. 41.$ (1) bekęzdése, az Aht.7.$(1) bekezdése, vala-
mint a Polgári Ttirvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény 36.$ (l) bekezdése alap-
ján önálló jogi személy, amely jogszabźiyban vagy az Alapitő okiratban meghatáľo-
zott közfeladatokat |átja e|.

A Polgármesteri Hivatal mint a Képviselő.testiilęt szerve aközfę|adatok e||átása érde-
kében az önkormźnyzat miiködésével, valamint a polgármester vagy a jegyzo feladat-
és hatáskörébę tartozó ügyek döntésrę való előkészítésévęl és végrehajtźlsźpa|, az ön.
kormányzati és állami szervekkel történő egyĺittműkĺidés összęhangolásáva|, abizoÍt-
ságok műkcidésének tigyvitelével kapcsolatos feladatokat, valamint _ megállapodás
alapján _ anęmzętiségi önkotmźnyzatok gazdasági-pénzijgyi fe|adatait|éfija e|,

A Polgáľmęsteri Hivatal Alapító okiratát az I. szźtmú melléklettarta|mazza.

2.2.
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3.1.

3. A PoLcÁnľĺnsTERI HIvATAĺ eĺzlŁr.rooÁs ĺ, łtLzoszÁnĺĺ,ĺ

A Polgármesteri Hivatal gazdéúkodása:
A Polgármestęri Hivatal önállóan miĺködő és gazďźikodó koltségvetési szerv, amely
v źi|a|kozási tevékenységet nem folytat.

A Polgármesteri Hivatal mint költségvetési szerv az Aht., az Avt., valamint a gazdá|-

kodására vonatkozó egyéb jogszabźiyok _ különösęn a Mötv. _ szerint |źńja e| alapte-
vékenysége körébe tartoző koltségvetési és gazdá|kodási feladatait.

Az Avr.9. $.(l) bekezdés, valamint (4) bekezdés b) pontja a|apjźn a Polgármesteri
Hivatal gazđaságí szervęzętę az e\Iźúandó fęladatok alapján aPénnjgyi Ügyosztály, a

Vagyongazdálkodási és Üzemeltetési Ügyosztály, valamint a Belső Ellátási lľoda. A
Polgármesteľi Hivatal gazdasźlgi szervezeténęk vezetóje a Pénzigyi Ügyosztály jog-
szabźł|y által meghatźrozoĹtvégzettséggel és szakképesítéssel rendelkező ügyosztály.
vezetője.

A Polgáľmesteri Hivatal az onkormtnyzat, a Polgármęsteri Hivatal és a nęmzetiségi
önkormányzatok költségvetésének első félévi teljesítéséről június 30-i fordulónappal
feléves elemi költségvetési beszámolót, a költségvetési évről december 31-i forduló.
nappal éves ęlemi költségvetési beszámolót készít. A Képviselő.testület a féléves be.
számolót hatźtrozattal fogadja e|, az éves költségvetés teljesítésről ľendeletet alkot. A
Polgármesteri Hivatal a jogszabályokban foglaltak szerinti tartalommal és határidőkre
teljesíti az źi|ammal szembeni beszámolási kötelezettségeit. A költségvetést és avég-
rehajtásľól szóló tźtjékoztatót és beszámolókat független könywizsgá|ő e|lenőrzi.

A költségv etési gazdálkodás követelménye :

Az ęrędęti költségvetéshęz a költségvetési szerv a költségvętési rende|etrészét képe-
ző előirényzat-fę|használási tervet készít, melyek a kote|ezettségvállalás alapjźú je-
lentik. Ezek biztosítják a Polgármesteri Hivatal gazđźikodásának az e|oirtnyzatok ke.
retei között tartásźtt. Az elóirźlnyzatok felhasználźsát, a kiadások teljesítését a Pol-
gármesteri Hivatal szervezętébęn lévő, az ađott feladatot végrehajtó szervezeti egy-
ségek kezdeményezik.

4. A PoLcÁnnĺľ,sTERI HIVATAL sZERvE ZBTLrnlÉpÍľnsr

A Képvisęlő-testület meghatiáľozta a Polgármesteľi Hivata| szewezeti felépítését. A
Polgármesteri Hivatal szęrvęzeti egységei jogi személyiséggel nem rendelkeznek, az
egységes Polgárme steri Hivatal munkasz ęrv ezetének részęit képezik.

A Polgáľmesteri I Iivatal szerv ezeti egységei :

1. Polgáľmesteľi Kabinet
o Titkárság
o Kommunikációs Iroda

ĄĄJ.J.

3.2.

3.5.

3.4.

4.r.

4.2.
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2. Jegyz(ĺiKabinet
o Törvényességi és Perképviseleti Iroda
o Szęmélytigyi Iroda
o Belső Ellátási Iroda
o Szervezési és Képviselői Iroda
. Ügyviteli Iroda

3. Belső Ellenőrzési Iľoda (önálló iľoda)

4. Városfejlesztési és Főépítészĺ Ügyosztáůy
o Főépítészi Iľođa
o VárosfęjlęsztésiIroda

5. Vagyongazdálkodási és Üzemeltetési Ügyosztály
o Gazđźllkodási Iroda
o Létesítménviizemeltętési Iroda

6. Pénzügyi tigyosztáty
o Költségvetési és Pénziigyi Feltigyeleti Iroda
o Számviteli és Pénzngyi Iroda
r Adóügyi Iroda

7. Hatósági Ügyosztály
c Építéstigyi Iroda
o Igazgatási Iroda
o Anyakönyvi Iľoda

8. Humánszolgáttatási Ügyosztály
o CsaládtámogatásiIroda
o HumánkapcsolatiIľoda

4.3. APolgármesteri Hivata|'szęwęzeti egységeinek engedé|yezďtIétszźlma {Ávr. 13.$ (1)
e))

Szervezeti egység megnevezése engedélyezettlétszám

Hivatalvezetők 2

Polgáľmesteri Kabinet 14

Jegyzői Kabinet 39

Belső Ellenőrzési Iľoda 2

Vrĺĺosfejlesztési és Főépítészi Ügyosztály 9

Yagyongazdálkodási és Üzemeltetési Ügyosztá|y 12

-6-



Pénzügyi Ugyosztály

Hatósági Ügyosĺály

Humłĺnszolgáttatási Ügyosztály

Tisztségviselők

Osszesen:

4.4. APolgármesteri Hivata| azon ügyköreit' amelyek során a szeÍvęzęti egységekvezetői a
költségvetési szęrv képviselőjeként járhatnak el, a kiadmányozásről és a képviseletről szóló
jegyzőiutasítások, illetve aszerzódéskötés rendjéről szőIő polgármesteri-jegyzői egyĹittes

utasítás tarta|mazzák. {Ávr. 13.$ (1) Đ}

4.5. APolgáľmestęri Hivatal telephelyei és az azo(<kal kapcsolatos feladatęllátás:

a) 1082 Budapest, Baross u. 66-68. (Itrsz.:35211/NL,35211/N3)
feladatellátás: Humánszo|gźitatźtsi Ügyosztźůy Csa\źldtámogatźlsi Iroda iigyfélszolgála-
tźnak elhelyezése

b) 1 082 Budapest, Német u. 25 . (hrsz.:3 52|2l N24, 3 52I2l N25, 3 5212l Nf6)
fęladatellátás: Humánszotgźitatźlsi ÜgyosztáIy Csalrźldtámogatźlsi Iroda iratainak elhe-
lyezése

c) 1084 Budapest, Víg u. 35. fszt.12. és fszt./Il. (hrsz: 3492|)
feladatellátás: Belső Ellátási Iroda ra]<ttrozási feladatainak biztosítása

d) 1084 Budapęst, Rákóczitér 3. (hľsz.: 34899/B/I)
feladatellátás: Vaľosfejlesztési és Főépítészi Ügyosztá|y kezelése alatt źĺIIő tervtźr

e) 1084 Budapest, Víg u. 32. (hľsz.: 3494410l N |, 3494410l N2, 3494410l N3'
3 49 44 I 0 I N 4, 3 49 44 I 0 I N 6)
feladatellátás: a Polgármesteri Hivatal mindęn szewezęti egysége iratainak e|he|yezé-
SE

Đ 1082 Budapest, Kisstáció u. 5. (35604lN3)
fęladatęllátás: Nemzetiségi onkormányzatokműködésével kapcsolatos hivatali fela-
datok ęL|źúź,sa

g) 1082 Budapest, Harminckettesek tere2. fsztŻ. (hrsz: 35635/N35)
fe|adate||átás: Józsęfuáľos Ujság szęrkesztésével, kiadásával kapcsolatos feladatok el-
Iźtása

29

37

28

a
J

175
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5. A HIvATAL sZERvEZETIEGYSEGEINEK TÍPUsAI, JoGALlÁsuK,
vnznrÉsÜK, ł nĺŰrooÉs nnľoĺn

5.1. A Polgármesteri Hivata| szeĺvezete tigyosztá|yo|<ra, önálló irodákra és tigyosztályi iro-
dákra tagolódik azzal, hogy az igyosztályokon, irodákon beliil szakmai és irányitźtsi szęm-
p ontb ól önál l ó feladatę|Iźúást v é gző re feręns ęk műkö dhetnek.

5.2. A polgármester, alpolgármesterek, jegyző és aljegyzők jogszabźůyban meghatőrozott
kĹilönleges státuszára tekintęttel speciális jogállású igyosztźiyok: Jegyzői Kabinet és Pol-
gármesteľi Kabinet. onálló iroda a Belső Ellenőrzési Iroda.

5.3. A szervezeti egységek jogállása

a.) ügyosztályok:
CéIja a tiibb összefüggő teľület egységes kezelése, tevékenységének összehangolása, az adott'
szakźryazathoztartoző több irodát összefogó szervezeti egység, melynek é|énaz tigyosztály-
vezeto áI|. Az tigyosztályvęzető irźłnyítja, szęrvezi és ellenőrzi az igyoszttńy muĺlkéĄźlt,, az
ügyosztályvezetőnek koordinációs tevékęnysége és felügyeleti jogkiire van a szervezeti|eg
hozzá tartoző irodák tekintetében. Egy ügyosztálynak egy ügyosztályv ezetője lehęt.

b.) ügyosztályi irodák:
Az ügyosztáIyi irodfü esetében az irođák vęzętői a vezetoi jogosítványukat az tigyosztály-
vezeto által meghatátrozoĺt kęretek között önállóan gyakoroljak. Egy irodának egy irodave-
zetője lęhęt.

c.) iinálló irodák:
Jegyzői irányítás a|att źiIő, az iroda vezetője źúta| vezetett szervezeti egység. Egy irodának
egy irodav ezetóje lęhet.

5 .4. A vęzętói megbízások

A Kttv. 236. $. (5) c) pontja aLapján a fővárosi keriileti-önkormányzatná| oszttiyvezetői és

fóosztźiyvezeto-he|yettesiszintnękmegfelelővezetoimegbízétsadhatő.

F entiek fi gy e lemb evételével az e|fo gadott szerv ęzé s i struktú r a a|apj éln:
. az iigyosztályvęzętói megbízźs főosńźůyvezeto-he|yettęsi szinhĺ vezęto megbízźsĺak fe-

lel meg, és hatźlrozatlan időre szől' aKttv. 129. $ a|apjźtn;
- az iľodavezetóimegbizás osztályvezętói szinťuvezetoi megbízásnak felęl meg, és hatźtro-

zat|an időre szőI a Kttv. l29. $ a|apján.

5.5. A Polgármesteľi Hivatalban minőségirányítási rendszęr működik, amelynek célja, hogy
biztosítsa a dolgozői vélemények autonómíájźú, elősegítse a hivatalri szęrvezeti egységek
dolgozóinak egyiittgondolkodását, támogassa és ösztönözze a Polgármestęri Hivatalon beltili
dolgozói kommunikźrciőt. A minőségiráĺyitőtsi rendszer működését a MinőségirtnyitásiTa-
nács biztosítja, a minőségirányításivęzető vezetéséve|. Arészletes fęladatellátást a Minőség-
ir tny ítási Kézikonyv tartalmazza.
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6. A PoLcÁnuľsTERI HIvATAL rnÁľyÍľÁsA, vpznľnsn

6.l. Polgármester

A Képviselő-testĺ'ilet döntéseinek megfelelően és saját hatáskörébęn irźlnyítja a Polgármesteri
Hivatalt. Az önkormányzati ügyekben meghatározza a munka szewezése, a döntésęk előké-
szítése és végrehajtása teriiletén a jegyző javaslatait ťrgyelembe véve a Polgármesteri Hivatal
feladatait. onkormányzati, áI|amigazgatźsi fe|adatait, hatásköreit a Polgármęsteri Hivatal
közręműködésével lźltja eI. Ezen felül a Polgármesteri Hivatal irányitétsával kapcsolatos to-
vábbi jogkörei:
o gyakorolja a munkáltatói jogokat a jegyzo tekintetében,
o rendszeresen tart vezetői megbeszéléseket az önkormźlnyzati műkĺidéshez kapcsolódó

időszeríi feladatok meghatározźséna, valamint a döntésęk végrehajtásának számonkérése
céljából'

o szükség szerint, de legalább évi kettő alkalommal apparźftusi értekezletet tafi, melyen a
jegyzővel közösen értékeli a Polgármestęľi Hivatal tevékenységét és meghatározza az
elkövetkezendő időszak fęladatait.

6.2. Alpolgáľmesterek

Az a|polgáľmesteręket a Képviselő.testület a polgármester helyettesítésére, munkájának se.
gítésére a polgáľmester javas|atźra véiasztja meg.

Az a|p olgźrmę stęrek közcitti feladatmego s ztás :

A polgármester helyettęsítésę és munkájának segítése keretében polgáľmesteri intézkedés
a|apjźn egyęs fęladat- és hatásköreit a polgáľmester az alpolgármesterek tfijáĺl.źújael',

Aza|po|gáľmesterekfeladataikatapo|gármesteriľányításźxa||átjákeI.

6.3. Jegyző

A jegyző vęzeti a Polgáľmesteľi Hivatalt, gondoskodik az önkormányzat mllködésével
kapcsolatos fęladatok e||tńt.stról, a hatáskörébe utalt ügyek intézéséről, hatáskörébe tartoző
ügyekben szabźůyozza a kiadmányozás rendjét, meghatározza a Polgáľmesteri Hivatal
szervezeti egységeinęk fęladatait. Kialakítja és működteti a belső kontrollľendszert, valamint
binositja annak folyamatos fejlesztését és értékelését, amelyet évenként nyíIatkozatban
rogzit.

6.4. A|jegyző

A polgármester . a jegyző javaslatáľa - a jegyző helyettesítésére és meghatźrozott feladatok
ęI|éltásfuaaljegyzoketnevezki, aki segíti ajegyző feladatainakęIlźúźlsźtt. részletes fę|adataita
munkaköri leíľás a tarta|mazza.
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7. A sZERvE ZI.TI E GYsÉG EK vuzuľofľnr,
VALAMINT A lvĺuľxĺ.vÁr,r,a'r-ór FELADATAINAK

Álľĺ.lÁľo S ME Gna.ľÁno z ĺs d'

7.1. A szervezeti egységek vezetőire vonatkozó általános szabályok
A Polgármesteri Hivatal szewęzeti egységeinekvezętői kötelęsek sza\<nai|ag magas szinten,
a vonatkoző jogszabtiyokat ismerve és azoknak megfelelően eljárni. Minden vęzętó köteles
a vezetésę aIatt ź.JLő szewezeti egységet érintő jogszabá|yvźitozásokat követni, a feladat- és

hatásköri listát akťua|izŕini, valomint a helyettesítésľől olyan módon gondoskodni, hogy a

szewezęti egység ne maradj on vezetó nélkĺil. A szęrvęzeti egységek vezetői kötelesek a fe-
ladat- és hatásköľöket munkavállalók szęrinti bontásban a szeÍvezeti egység ügyrendjében
rögziteni, valamint a Hivatal egésze szźtmźra ęlérhetővé tenni. A szęrvezeti egységek vezętői
kötelesek gondoskodni a szervezeti egység kezelésében lévő kozérdekíĺ adatokkal kapcsola.
tos kérelmek kezeléséről és teljesítéséről.

7.2. ĺj;gyosztźiwęzető
Az iigyosztáůyhoz furtoző szęrvęzęti egységek szakmai koordinálásźta a jegyző tigyosztály-
vezetőtnęvezki, aki e minőségébenvégzett tevékenységééľt felelősséggeltartozlk a Polgáľ-
męstęri Hivatal vezetőjének és a polgáľmesternek. Az iigyosńźiyvezető és az tigyosztályi
irodák vezetői egymással a\á.fiilérendeltségi viszonyban állnak és kötelesek egytittműködni
a feladatok ellátásában. Az ügyosztályvezętő köteles azigyosztály ügyľendjében részletęsen
meghatáro zni az tigyosztályi irodav ezetők feladat. és hatáskörét.

Az tieyosztályvezető irányítja az tigyosztály munkáiát. amęlynek során:
- gondoskodik az ugyosztályon beltili munka megszervezésérő|, ęIlenórzi a feladatok

végrehajtását;
. biztosítja a kiadott feladatok hatáľidőre történő szakszęru és törvényes végrehajtásźú;
. biaosítja a jegyzői hatáskörök gyakorlásétt az źůIamigazgatźĺsi hatósági iigyek intézé-

se körében;
- biztosítj a az áIta|a vezętett szewęzeti egységnél a folyamatba épített, előzetes, utóla-

gos és vezetoi ellęnőrzés működését;
- f,rgyelemmel kíséri az ugyosztáIy fe|adatellátásához kapcsolódó jogszabályok válto-

zásait,irźnyitjaazokérte|mezését,a|ka|mazásźt;
- kezdeményezi az önkormŕnyzati rendeletek módosításźú, társadalmi és központi jogi

köľnyezetvźĺ|tozásavagyfelhata|mazásaesetén;
- rendszeresen beszámol az áLta|a vęzętętt szęrvęzeti egység tevékenys égérol a jegyzó-

nek, igény esetén a polgáľmesternek;
- az ngyosztźůyhoz tar:toző szewęzeti egység dolgozói részére szükség szęrint tart

munkamegbeszélést v agy egy éni e|igazitást;
- segíti és figyelemmel kíséľi a szęrvezeti egység dolgozói szal<nai tudásának fejlődé.

sét;
- gondoskodik az ugyosztály do|gozói munkakciri leírásainak elkészitésérőI és karban.

tartźsŕrőL:'
- e||ęnőtzi az ügyosztźůyhoz tartoző vezętők és szewęzeti egységek munkáj tlt. Az iro-

davezetők tekintętében gyakorolja a jegyzo áIta| binosított egyéb munkáltatói jogo-
kat, vélem éĺy ezi az irodavezetők munkáltatói j ogkörben tett j avaslatait;

- előkészíti a belső szabźiyzatokat, azok módosításait, illetve koordinálja az źůtal'a

irányított szervezeti egységek belső szabáiyzatainak elkészítését, módosítását;
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. koordiná|ja az áIta|a irźnyitott szervezeti egységek feladatjegyzékének (a hatályos
jogi szabá|yozást is felttintető) elkészítését, folyamatos a|<tua|izźiźsźú;

- a testĹileti munka hatékonysága érdekében együttmiĺködik a bizottsźtgi elnökokkel,
résztvęsz a Képviselő-testtilet ülésén a feladatkörébe taĺtoző napirendi ponttźlrgyalźr
sakor, valamint az 1|Ietékes bizottságok iilésein;

- elkészíti a polgáľmester, alpolgármesterek, bizottsági elnök, és a jegyző nevében a
Képviselő-testiileti hattlrozatok végrehaj tásárő| szóló j elentéseket;

- sztikség szeľint együttmíÍködik a társ szervezeti egységekvezetőivel a feladatköriiket
érintő kérdésekben;

- közľeműködik az onkormźnyzatiintézményekirźnyítźĺsával kapcsolatos döntésęk, in-
tézkedésęk ę|őkészítésében, a határozatok végrehajttsźlĺak megszeĺvezésébęn, elle-
nőrzésében, gazdasźlgi társaságok esetén a tulajdonosi joggyakorlással kapcsolatos
döntések és intézkedések ę|okészítésében, döntésęk végrehajtźtsának megszervezésé.
ben, ellenőrzésében;

- azá|ta|aa|źńrtvagy szignźitiraÉrt szakmai és büntetőjogi felelősséget vźů|a|;

- koteles gondoskodni arról, hogy távollétében a helyettęsítés folyamatosan fennálljon.

7.3. az tigyosztályvezető helyettesítése
Az ugyosztályok esetében az igyosztéiyvezetot az źitala kijelölt irodavezető, annak távollé-
te esetén az irodavezető.helyettes helyeffęsíti. A helyettesítő köteles az irodavęzető| illetve
irođavezető.helyettesi fęladatait is teljes méľtékben ellátni. Az ugyosztźůyvezető helyettese
azld;gyosúźiyvezető által meghatározotĹkeretęk között |źńja eI azigyosztźůyvezeto helyette-
sítését.

7 .4. önźilő irodavezető
A jegyző munkáját közvetlenül sogítő önálló szervęzęti egység vezetője. Azirodźk működé-
sének szęrvęzését, vezetését azirodá?'hoztartoző irodavezetok|átjźLk el. Tevékęnységüket a
jegyzo, aljegyzők kooľdinálják. AZ ügyosztályvezetők és az önálló irodavezetők egymással
mellérendeltségi viszonyban állnak, és kötęlesęk egytittmiĺködni a feladatok e||źtźsában.Egy
irodának egy irodavezetője lehet.

Az önálló irodavezętő irányítja az iroda munkáját. amelynęk során:

- figyelemmel kíséri a ktizponti és helyi jogalkotást,
- kezdeményezi a helyi jogszabáIyok módosítźsźú, társadalmi és k<izponti jogi köľnyezet

v titozása vagy felhatalma zása esetén,
- biztosítja a jegyzői hatáskörök gyakorlását az éi|amigazgatási hatósági ĺigyek intézésę

körében'
- közreműködik aZ onkormányzati intézmények irźtnyításáva| kapcsolatos döntésęk,

intézkedések előkészítésében, a határozatok végrehajttlsának megszervezésében,
ellenőrzésében, gazdasźąi táľsaságok esetén a tulajdonosi joggyakorlással kapcsolatos
döntések és intézkedésęk ęIőkészítésében, döntések végrehajtásának megszervezésében,
ęllenőľzésébęn,

. elkésziti a polgármesteľ, alpolgáľmesteręk, bizottsági elnök, és a jegyző nevében a
Képviselő-testiileti hatźlr ozatok végrehaj tásźr ő| szóló j elentéseket,

- előkészíti a belső szabźiyzatokat, azok szükség szerinti módosítási javaslatait a
polgármester és/vagy a jegyzól aljegy zók intézkedésére,
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- tészt vesz a Képviselő-testiilęt ülésén, a feladatkörébe tartoző napirend tźrgya|ásakor a
bizottsźlgi iil és eken,

- rendszeľesen beszámol az źita|a vezetett szęrvezeti egység tevékenységéról' a
jegyzőnek, igény esetén közvetlenül a polgáľmesternek, segíti a tanácsnok(ok)
munkáját,

- gondoskodik a feladat-jegyzéknek (a hatályos jogi szabźiyoztlst is felttintető)
elkészítéséről, folyamatos akfu alizźiásáről',

- binosítja az álta|avezeteÍt szervezeti egységnél a folyamatba épített, e|őzetes, utólagos
és vezetői ellenőrzés működését,

. az źůta|a aláiĺÍ.vagy szignáItiratért szakmai és btintetőjogi felelősséget váil'a|,

. köteles gondoskodni arľőI,hogy távollétében a helyettesítés folyamatosan fennálljon.

7. 5. üąvosztályi irodavezető
Feladata a szervezeti egység vezetése, amely során azugyosztźiyvezető szakłnai koordináci-
ós szerepet tölt be. Az igyosztźiyvezetők és az ügyosztályszervezethez tartoző irodavezetők
erymással alá-flolérendeltségi, az ugyosńźůyhoz tartoző irodavęzetők egymással melléręn-
deltségi viszonyban állnak és kötelesek egymással egyiittműködni a feladatok ellátásában.
Egy iľodának egy irodavezetője lehet.

Az ügyosztályi irodavezető általános feladatai :

. figyelemmęl kíséri a központi és helyi jogalkotást;

. kezdeményezi az <inkormźnyzati rendeletęk módosítástlt, tźlrsadalmi és központi
j o gi körny ezet v á|to zŕs a v agy fe lhatalmazás a e s etén ;

- biztosítj a a jegyzői hatáskörök gyakor|źsźlt az źń|amigazgatási hatósági tigyek
intézése körében;

- közremiikö đik az önkoľmányzati intézmények irttnyításával kapcsolatos döntések,
intézkedések előkészitésében, a határozatok végrehajtástnak męgszervezésében,
ellenőrzésében, gazdasági tiársaságok esetén a tulajdonosi joggyakorlással
kapcsolatos döntések és intézkędések e|őkészítésében, döntések végrehajtásának
me gszeľve zéséb en, e l l enőrzés éb en ;

. elkészíti a polgármester, alpolgármesterek, bizottsźęi elnök és a jegyző nęvében a
Képviselő-testĺilęti hatfuozatok végrehaj tástnő| szóló j elentéseket;

. az iigyosztályvezető koordinálása mellętt ęlőkészíti a bęlső szabźiyzatokat, azok
sztikség szerinti módosítási javaslatait a polgáľmester és/vagy a jegyzőlaljegyzők
intézkędéséľe;

- részt vesz a fęladatktirébe tartozó napirend tźlrgyatźĺsakor a Képviselő.testtilęt,
bizottságok iilésén, a helyi nęmzętiségi önkoľm tny zatok iilésein ;

- rendszeresen beszámol az źitalra vęzetett szęwęzęti egység tevékenységérő| az
ii gyo s ztályv ezetőnek;

- az tigyosztályvezető koordinálása męllett gondoskodik a fe|adat.jegyzék (a
hatályos jogi szabá|yozást is feltiintető) elkészítéséľől, folyamatos aktua|iztl|ásárő1;

- gondoskodik az á|tala vezeteĹt szęrvezeti egységnél a munkafolyamatokba
beépített ęllenőrzés miĺködéséről;

- aZá|talaaLáírtvagy szignáLtiraÉrt szakmai és bünteĹőjogi felelősséget vtilal.

7.6. az irodavezető helyettesítése
Az őnźi|őlĺem önálló irodavęzető helyettesítésére az irodavezetó á|ta| megbizott személy
jogosult. Az egyes helyettesítési feladatok ellátása mellett köteles azugyintézői feladatait is
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teljeskönĺen ellátni.

7.7.ijgyintézi5
A Polgármesteri Hivatal érdęmi ügyintézéstvégző köztisztviselői. Feladatai:

a.) a munkaköri leírásban részére megáIlapított, illetve tigyosztályvezetóje, irodavezetője
által kiadott feladatoknak a határidők figyelembevételével töľténő végzése,

b.) az tilamigazgatási, hatósági iigyek érdemi döntésre való előkészítése fe|hata|mazás
esętén kiadmányozása,

o.) felelős a sajĺít tevékenységééĺt és munkatortiletén a t<iľvényosség botaľtásáéľt.

7.8. ľeferęns
Stratégiai szempontból kiemelt folyamatért vagy átfogó önkoľmányzatilhivatali szintiĺ tevé-
kenység, szakteriilet e|Iatásáéľt felęlős érdemi ngyintéző, aki feladatköľét a hivatali szetvęzę-
ten bęliili elhelyezkedésétől fiiggetlenül önállóan, jegyző| a|jegyzői vagy jegyzoi-
polgármesteri vezetéssel látja el. A ręferens vezetésével kapcsolatos közvetlen vezetői fę|a.
datok a szęrvęZętitagoződás szerinti felettes ügyosztály vezetőjére átruházhatóak. A ręferen-
si munkakörben ellátandó folyamatok, tevékenységek, szakteľtiletek köréľőI a jegyzó a pol-
gáľmesterrel egyetéľtésben jogosult dönteni.

7.9. tigyintézői besorolású titkárnő/titkár
A szeĺvezeti egységeknél szĺikséges leírói és egyéb adminisztľatív feladatokat ellátó tigyin.
téző vagy iigykezelő besorolású munkavállaló. Ügyintézői besorolás esetén a do|goző érde-
mi tigyintézést is folytat.

7.10. iigykęzelő
Gondoskodik az adminisztrációs, igykatkezelési fęladatok ellátásáról, az iratok źúvétę|érő|,

iktatásáról, sokszorosításáról, továbbításttrő|.EIIátja azokat a fęladatokat, amelyekkel a ve.
zetőjemegbízza.

7 .I I . F izikai alkalmazott
Belső munkamegosztás szęľint ellźfija azokat a fizikai feladatokat, amelyekkel vezetője
megbízza. A munkaköri leírásban szereplő és egyéb megbízás szęrinti feladatokat hatrĺridőrę
teljesíti. A Munka Törvénykönyve hatálya a|átartoző munkavállaló.

7 .I2. Közfog|a|koztatott
A közfogla|koztatásról szóló törvény hattiya a|átartoző,hatźtrozott időre foglalkoztatott ter.
mészetes szemé|y, aki e||átjaa munkakońLeirtsźhan foglalt feladatokat, amelyek e||átźtsźna

töľvény nem ír e|oközszolgálati jogviszoný.

8. A PoLcÁnunsTERI HIVATAI, Ár,rĺ.r,Áľos FELADAT. ns ľrĺ.ľÁsronn

8.1. A Képviselő.test[ilet működésével kapcsolatban a Polgáľmesteri Hivatal
- előkészíti a helyi rendelęt tervęzeteket, a feladat- és hatáskörébe tartoző előterjesztéseket,

a Képviselő-tęsttilet hatáskörébe i.artoző vźiasztźst,kinevezést, megbizást,
- összegyíĺjti és nyL|vźlntĄa az onkorményzatot ériĺtó közérdekiĺ bejelentéseket, javasla-

tokat, panaszokat, valamint a Képviselő-tęsttilęt rendeleteit,hatźlrozatait és elkészíti a le-
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járthatfu idejuhatfu ozatokvégrehajtźlsárólszóló jelentést,
- biztosítja a képviselő.testĹileti ülések technikai és iigyviteli fęltételeit, végrehajtja a Kép-

viselő.testület döntéseit.

8.2. A bizottságok műkodésével kapcsolatban a Polgármesteri Hivatal
- előkészíti a bizottságok tilésein tźlrgya|andó előterjesztéseket, abizottságok feladat- és

hatásköréb e tartoző dĺintés eket,
- közľemiĺködik abizottságok képviselő.testĹilęti előterjesztéseinek e|őkészítésében,
- cllźúja a bizottságok tigyviteli feladatait,
- végrehajtja a bizottsági döntéseket.

8.3. A nemzetiségi önkormányzatokkal kapcsolatban
A Polgáľmesteri Hivatal biztosítja a helyi nęmzetiségi önkormźnyzatok míiködésénęk sze-
mélyi és tárgyi feltételeit, továbbá gondoskodik a miĺködéssel kapcsolatos végrehajtási fela-
datok ęIIźLtź$źlrőI. Ellátja a testületi ülések, testiileti- és tisztségviselői döntések előkészítését,
továbbá a helyi nemzetiségi onkoľmtlnyzat mĺĺködéséve|' gazdźtlkodásával kapcsolatos nyil-
vźntartási, iratkezelési fęladatokat. A feladatok ę|IźLtásźLért aPénzugyilJgyosztá|y vezetője, a
Polgármesteri Kabinetvezetője és aJegyzői Kabinet vezetóje a felelős.

8.4. Az önkormányzati intézményekkel kapcsolatban
Az önkorményzati intézméĺyekkel elsősorban a szak'rĺai területnek megfelelő ügyosztályok,
irodák tartanak rendszeres kapcsolatot. Az önkoľmányzati fenrltaĺüői feladatok végrehajtása
érdekébęn általános törvényességi, szakmai és pénzügyi, költségvetési.gazdźikodźlsi felügye-
Ietet |źú el, ezekkel kapcsolatosan vizsgálatokat végezhet. A feladat részét képezi a ľęndsze-
res infoľmáciőźlram|ás biztosítása és az intézményekben folyó szakmai munka segítése. A
felügyelet és kapcso|attartás formái: ellenőrzés, témavizsgá|at, értékelés, koordináció, kon.
zulrtáciő, munkaéľtek ez|et, tovább képzés.

8.5. Az önkoľmányzati képviselők tevékenységével kapcsolatban a Polgármęsteri Hivatal
- a jegyzőn keresztĺ'il segíti a képviselők munkáját, jogaik gyakorlását,
- soron kíviil megvizsgźllja a képvisęlők javaslatait, bejelentéseit, s aľra legkésőbb 15 na-

pon belül vźiaszt ad,
- a képvisetők részérę a képviselő-testiileti tilések ęIőtt az ont. szlĺSZ-ban meghatátozot.

tak szęrint biztosítja az íľásos anyagok eljuttatását,
. közreműködik a képviselők felvilágosítás-kérésének teljesítésében.

8.6. A polgáľmester államigazgatási feladat- és hatáskörével kapcsolatban a Polgármesteri
Hivatal
. közreműködik a polgáľmester államigazgatási feladat és hatáskörének e||źĺtésában,
- közreműködik honvédęlmi, polgári védelmi, katasztrőfa elhárítási tigyekben a polgármes-

ter ál l ami g azgatási fel adatainak he lyi v é gr ehajtás áb an.

8.7. A jegyző feladat- és hatáskörével kapcsolatban a Polgármestęri Hivatal
- közremiĺködik az önkormźnyzatmíĺktidésévelösszefüggő feladatok ellátásában,
- közremiĺködik a jegyző źilamigazgatási feladat. és hatáskörének ellátásában,
- gyakoro|ja a jegyző tital' źúruházoÍtjogkörben a töľvény vagy kormányrendelet a|apjátn a

jegyzőre ruházott első fokú hatósági jogköröket.
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9. A HIVATALI FELADAT. ES HATASKOR
ME GHATÁno zÁs s za.ľÁr-y.ł.r

A hivatali dolgozók feladataikat a jelen szMsz.ban, a szervezeti egységek ügyrendjeiben, a

munkaköri leírásban és az éves teljesítmény kovetęlményeket mega|apozó célokban foglal-
tak szerint, valamint a vonatkozó normák botaľtásával végzik, melyek:

a) jogszabéÄy,
b) önkorm źĺĺy zati határ ozat,
c) belső szabźůyzatok,
d) utasítás,
e) intézkedés,

Đ az a)-e) pontban meghatározott normák végrehajtásźú segítő iránymutatás, korlevél
(táj ékoztató), emléke ztetó.

A bęlső normák megalkotására vonatkoző részletes szabályokat a normaalkotás rendje tar-
talmazza.
A munkakiiri leírás a kinevezési okmány melléklete. A munkakori leírások naprakész źi|apo-
áért a szewezęti egységek vezętői felelősek.

10. A PoLGÁRMESTERI HIVATAI Ár,ľa.r, ELLÁToTT
LEGFoNToSABB Ücyxonox És ÜcyľÍpusoK

A Polgáľmesteri Hivatal aza|źbbi főbb iigykörökben és ügytípusokban jár el a felelősségvál-
lalással összefüggő csopoľtosításban:

l0.1. Kiemęlt vagy jelentős felelősségvállalással járó tigytípusok

a) A költségvetés elkészítése és módosítása
b ) Kote lezett s é gváll al ás, utalván y o zŕs e|ókészítés e, felü gy e lete
c) Képviselő.testĹileti,bizottsźąi előterjesztések szakrnai és tiirvényességi kontrollja
d) Peres és nemperes jogi képviselet
e) A 25.000.000.-Ft-ot meghaladó éľtékÍĺ vagyonügyletekkel/pénzngyitranzakciőkkal kap-
csolatos ęlókészítő vagy ellenőrző muĺ,lka
f) Stratégiai j ellegÍí proj ektek ĺigyintézése
g) A Polgármesteri Hivatal egészétérintő ügyek (pi. źúszervezés, belső szabźiyzatok, stb.)

előkészítése és lebonyolítása
h) Közbes zerzésse| kapcsolatos iigyintézés
i) Jogtanácsosi ellenjegyzés (pl. adásvételiszęrzőďés, jelzáůogszerződés stb.)
j) Az egész keľület városképétvagy várostizemeltętését érintő projektek Ĺigyintézése
k) A diintéshozók vagy tisztségviselők szźmźravégzett közvetlen, szęrvezeten beltili szak-
mai előkészitő munka

10.2. Általános hivatali ügytípusok

a) A Ket. hatáIya alátaĺtoző eljárások
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b) Bármely más, törvényben meghatározott e|jźráshoz és határidőhĺiz kötiitt ügyintézés (pl.

adóügyek, közérdękíĺ adatszolgźlltatás, stb.)
c) A 25.000.000.-Ft.ot meg nem haladő értékuvagyonügyletekkel/péĺńgyi tranzakciókkal
kapcsolatos előkészítő vagy eLlęnőrző munka
d) A személytigyi kérdésekkel összefiiggő áLtalźĺnos ügyintézés
e) A közbeszerzésiértéketel nem étő,vagy aközbeszęrzésitorvéĺyhatáIyaa|ánem1.artoző
beszerzések ügyintézése
f) Műszaki jellegű feladatköľök ellátása

Đ Az egész Polgáľmesteľi llivataltckintctćbcn vćgzctt adminiszttgtiv vagy ügykezoléssol
összefiiggő ügyintézés
h) A ktilön törvények alapjánvégzett szociális, kulturális tigyek intézése

10.3. Adminisztratív" tigykezeléssęl osszefüggő vagy fizikai munkával járó tigytípusok

a) KizźnőIag az adott szęrvezeti egység feladatkör ébe taftoző adminisztratív, ügyk ezę|ői
munkavégzés
b) A Polgáľmestęri Hivatal épületén beltili túlnyomóan fizikai munkavégzés

11. A SZERVEZETIEGYSÉGEK BELso szłľÁLYoz^sÁľ^ł.x RENDJE

A szęrvęzeti egységek a hatásköriikęt az hźnyadő jogszabźllyok jegyzékét taĺalmaző - a jegyzo
áIta| jővźhagyott _ szewęzeti egység tigyrendje szerint gyakorolják. A szervęzeti egységvezeto-
je saját szewezeti egysége munkájának részletszabźiyozását a szervezeti egység tigyrendjében
rögziti, ezen felül egyedi utasítást adhat ki írásban, amelynek egy példányát a jegyző részérę

koteles megkĹildeni és a hivatali fudásbĺŁisba feltölteni.

12. APoLGÁRMESTERI HIVATAI, rÜlso KAPCSoLATAI, A
KAPcsoLATTARľÁs nnľnĺn

12.l. A képviselet ręndje:
Képviseletre, külső kapcsolattartásra feladatktirébęn a polgármester (alpo1gármesterek), il-
lętve a jegyzőjogosult. Ezęnjogukat esetenként vagy az tigyek meghatározott köre tekinte.
tébęn átruházhatják.

A Polgármesteri Hivatalt a jegyzo helyetteseként eljárva az źůta|a meghatĺíľozott sorręndben az

a\jegyzők, együffes távolléttik esetén a jegyző által megbizottköztisztviselő képviseli. A meg-

bízottképviseleti jogosultságźfiirźsbeli meghatalmazźs szerint |átjaeI. A joglantlcsosok a jogi
képviselet soľán a joglanácsosi igazolványukban foglaltak szerint képviselik Budapest Főváros
\ĄII. Kęľület Józsefuáľosi onkormźnyzatot, éslvagy annak PolgármesteriHivata|źú.

12.2. A kiilső kapcsolattartás ręndje
A Polgármesteľi Hivatal dolgozóit az źiLampolgárokkal, az önkoľmźnyzati és más kĺilső
szęľvekke|, inténnényekkel és gazdaséryi táľsaságokkal való kapcsolattaľtásban a kulturált,
hatékony, gyors tigyintézésre való törekvés, valamint a segítő szandék kell, hogy jellemez.
zę.
A hivatali dolgozók külső kapcsolattartźsźnak körét és rendjét - ideértve a Képviselő-
testĹilettel, abizottsźęokkal való kapcsolattaľtást is . a jegyzó źůIapitja meg és azijgyosz-
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tźůy liroda iigyrendjében, illetve a munkakori leíľásokb an szabźiy ozza.
A szervezeti egységek vezetői, valamint feladatköľiikben eljárva a dolgozók a feladatkör.
ükben eljárva közvetlen kapcsolatban állhatnak az önkormźnyzatintézményeivel, gazdasár
gi társaságaival. Ennek soľán jogszabályban, önkormányzati hatźttozatban, munkźitatői
döntésben meghatĺírozoĹt adatszolgáltatást kérhętnęk és adhatnak. A jegyző tcirvényességi
ellenőrzési jogktirében eljáró dolgozó jóváhagyott e|Ienőrzési program vary eseti megbizźls
alapj an j ogosult ellen orzést v égezni.
Az ellenőrzésrejogosult ktilső szervekkel, főhatóságokkal és egyéb szervekke| a jegyző és

a polgármester tartja a kapcsolatot, illetve esetenként dönt a kapcsolattaĺtő személyéről.

A nyilvánosság biztosítása, aközmeghallgatás szervezése, akonzu|tatív testiilętęk műkĺidése
és a sajtóval való kapcsolattartás szabźt|yait az e tárgykorben alkotott belső szabźůyzatok tar-
talmazzźlk.

13. MUNKÁLTAToI JoGKoR

13.l . Kinevezéshez, vezetői megbizáshoz, felmęntéshez, a vezetői megbízás visszavonásá-
hoz, juta|maztshoz, fegyelmi eljárás megindításźlhoz a polgármester egyetéľtése,
személyi illetmény megti|apitélsźlhoz a polgármester jóváhagyźsa sztikséges.Pźiyázat
kiírása, eredményes pźiytnat ęsętében annak e|bírá|źsa, címadományozás, vezetók
teljesítményértékelése és minősítése esetében a po|gtlrmester előzetes véleményezési
jogkört gyakoľol.

l3.2. A jegyző gyakorolja valamennyi köaiszwiselő/munkavźúIa|őlkozfoglalkoztatott te.
kintetében azaIźhbimunkáltatói jogokat, figyelemmel a 13.1. pontban foglaltakra:

. kinevezés'
- kozszolgálati jogviszony megsztintetése,
. fegyelmi eljárás megindítása,
. vęzetói megbízás és annak visszavonása,
- vęzętők teljesítményértékelése,
. vagyonny íIatkozatr a köte|ęzętt munkakörök megáll apítása,
- ľendkívĹili munkavégzéselrendelése,
. juta|mazás,
. közszo|gtiati szabtiy zatban megállapított j uttatások, tźlmo gatéts ok, kedv ezmé-

nyek engedélyezése, megvonása,
. szakrnai továbbképzésre való jelentkezések e|bírźiása, engedélyezése,
- az alapilletmény eltérítése,
- Kttv.-ben meghatźrozohtpótlékok megítélése,
- konisztviselő kérésére tartalékállományba helyezés,
. könisffiiselő/Ĺigyk ęzę|ő éftirányítása más szervezeti egységhez,
- köztisŃis előltigyk ezelő kirendęlés e más kőzígazgatási szewhez,
- kiilfrldi kikiildetés, tanulmányutak engedélyezése,
- ťtzętés nélkĹili szabadság engedélyezése,
- felterjesztéskitiintetésre,
. címek adományozása,
. szervezeti egységeknél belső helyettesítés elrendelése taľtós távollét esetén,
- a szętvezeti egységek vezetői és az a|jegyzőkszabadságának engeđélyezése.

-17 -



13.3. Az ügyosztá|yvezetők, önálló irodavezetők a jegyzo áIta| źfiruházott hatáskĺirben az
alábbi munkáltatói jogosífuányokkal ręndelkeznek azza| a feltétellel, hogy az źúruhá-
zott munká|tatőijogkörök gyakorlását esetenként az érintett köztisztviselők egyidejű
értesítése mellętt a jegyző magźthoz vonhatja, illetve azokat másik vezetó megbízźlsil
kozti sztv i s előre írás b an źttruházhatj a.

Az átruhazott munká|tatőijogok gyakorlása azugyosztályon belül működő iroda vezę.
tőjére történő éúruházás kivételével nem ruházhatő tovább, ez esetben az igyosńáIy-
vezetőjogosult és egyben kötelęs ęllenőrizni az irodavezeto á|ta| tett munkáltatói in-
tézkedéseket. Az tigyosztályvezető esetenként magźthoz vonhatja az źúruházott hatás-
kör gyakor|ásźú.

13.3. 1. onálló munkáltatói jogosítványok és kötelességek:
- a könisztviselők teljesítmény céljainak kitiizésę és éves munkateljesítmé.

nyének éľtékelése,
- szabadságengeđélyezése,
- munkaidő alatti e|tźxozás engedélyezése,
. munkavégzés helyének és fęladatainak meghatározása, munkavégzés feltét-

eleinek biztosítása,
- minden év februfu 28-ig az źita|a vezetett szervezeti egységek dolgozóit

érintő, szabadságolási iitemterv ę|készítése, az évi rendes szabadság
engedélyezése , az éves szabadságok december 3l-ig történő kivételéről való
gondoskodás,

- a jelenléti ívek és távolmaľadási ívek vęzetésének ellenőrzése, havonta a
távollétek okának, idotartamźlnak jelentése (GYED, GYES, betegség,
továbbtanulás, szabadság),

13 .3 .2. Nem önálló munkáltatói j ogosítványok:
. javaslatot tesz megüresedett álláshely betöltésére,
- javaslatot tesz irodavezetők kinevezésére,
- j avaslatot tesz fizetés nélküli szabadsźlg engedélye zésére,
- javaslatot tesz illetmények megállapításźlra'
- javaslatot tesz juta|mazásra,
- javaslatot tęsz fegyelmi felelősségľe vonásra,
- javaslatot tesz a dolgozók továbbképzésére,
- javaslatot tesz egyes ktilön juttatások biztosítźsźlra,
- javaslatot tesz dolgozó felmentésére,
. javaslatot tęsz kitiintętésre, illetve elismerő cím adomźnyozásźtra.
- közłemĹĺködik a minősítések elkészítésénél.

Mind a jegyzői saját hatásköľben fenntaľtott, mind pedig az átruhźaott jogkörben gyakorolt
munkáltatói döntések, intézkedésęk a Polgáľmesteri Hivatal Jegyzoi Kabinet SzemélyĹigyi
Iroda szakmai koordinálásával ttiľténik.

14. ÉRTEKEZLETEK

Az éĺtekęzlet a feladatok meghatőtrozźsźnak (kiadásának) és a feladatteljesítés követésének, a

feladatellátás koordiná|źsźnak, ellenőrzésének egyik ęszkoze és módszęre. Az értekezletek
fajtźĘát, rendjét a Polgármesteri Hivatal Minőségirtlnyitási Kézikönyve tartaLmazza.
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15. A HIVATALoN BELÜLI KAPCsoLATTARľÁs RBľoĺn

15.l. A szeľvęzeti egységek közötti kapcsolatok

15.l.1.Az tigyosztźiyvezetők, irodavęzetők és a Polgármesteri Hivatal dolgozói egymással,
valamint az önkoľmányzati intézményekkęl és gazdasátgi társaságokkal a Polgármes-
teri Hivatal feladatainak e|Látástxal kapcsolatos munkafolyamatokban közvetlenül
miĺködnek egytitt. A több teľĹiletet/szervezęti egységet éľintő feladatok esętén mun-
kacsoportonkénti működés indokolt az azt vezető felelős kijelölésévęl. A feladatok
e gy eztetése értękęzlętęken torténik.

15.1.2.Az egyiittmiiköđés zavarai esętén a szęÍvezeti egységeVvezetók kiizött fęlmęľülő fe-
ladate|Iźtźlssal, munkamegosztźlssal kapcsolatos vita esetén a jegyzőbiréija el a prob-
|émát és hoz döntést.

15.1.3.A pľoblémák megelőzése éľdekébęn törekedni kell a megfelelő, lęhetőleg formalitá-
s októl mente s táj ékoztatásr a, a folyamato s informác i ó áraml ásra.

15.l.4.A munkafolyamatok szabźůyozásáta źůtaIźnosan megfoga|manĺa az SZMSZ, a belső
szabźiyzatok, a Minőségirźlnyitési Kézikönyv és annak fi.iggelékét képező eljáľások
szolgálnak.

15.2. Egyéb kapcsolatokľa vonatkozó szabályozás (szolgálati út):

|5.2.I.A Hivatalban dolgozők, ugyoszttiyvezetők és irođavezetők kiitelezettsége, hogy a
munkavégzéshe|yzetérő|, a feladatok végrehajtásáról, zavaruirő|, avezetoi beavatko.
zást ĺgénylő eseményekről szőIő beszámolót, jelentést mindęn esetben a szewezet
szerinti közvetlęn vezetést, feliigyeletet gyakorlő vęzető részére adják meg.

15.2.2.Magasabb szinfrj vagy másikszervezęti egység vezetője kérdésére, valamint feladat-
köriikbęn e|jźtő do|goző kérdésére a dolgozők, illetve az irođa/ijgyosztá|yvezetők kci-
telesek a tevékenységi köriikrę vonatkozőan a tájékoztattlst megadni, és erről a hiva.
tali felettesnek bęszámolni.

I5.2.3.Az ügyosztályvezetők, irodavezętők a jegyzon keresztül kötelesek a Képviselő-
testĹilet tagiainak a képviselői munkához sziikséges és igénye|ttájékoztatást megadni,
a személyes adatok védelmérő| sző|ő törvényben foglalt kötelęzęttségek, illetve az éi-
lamĹ és a szolgálati titokra vonatkozó szabtiyokegyidejű betaľtásával.

15.2.4.Ahivatali felettes utasítási jogaaszervęzęti felépítés szerinthozzźttartoző dolgozókra
terjed ki. Rendkívüli esetbęn vagy külön megbizés alapján, illetve az ugymenet mo-
dellben szereplő ęsętekben a hivatali felettes átlépheti a szeÍvezeti felépítéssel megha-
tźrozottvezętoi lépcsőt. Ebben az esetben azutasitást kiadó és az utasított kötęles az
utasítás tény&ől és a szo|gźllati út ęlmaradásźnak okától, indokairól a hivatali felettest
tt.j ékoztatĺi a fęl adat te lj es íté s éve l egyi dej űl eg.
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16. MUNKAREND

1 6. 1 . A Polgármesteri Hivatal dolgozói nak tńta|źlnos munkarendj e :

hétfőn 08.00- 18 00 óráig

kedden 08.00-16.00 őráig
szęrđźn 08.00-16.30 őráig
csĺitöľtökön 08.00.16.,, ő,ź,ig
pénteken 08.00-13.30 őráig

A munkarend a köztiszľviselők esetében magában foglalja a munkakozi szunęt idejét
is. A Munka Törvénykönyve hatáIya a|átartoző munkavállalók esętében _ a készenlé-
ti jellegu munkakörök kivételévęl_ a munkakozi szrjnęt nem része a munkaidőnek. A
munkaszęwezés, a napi munkavégzési idó beosztása, illętve a feladatvégzéshez sziik-
séges optimális idő meghatátrozása az adott szęrvezeti egység vezetójének feladata.

16.2. A ledolgozott munkaidő nyilvźntartása és ęllenőrzése céljábő| szervezeti egységen.
ként jelenléti naplót kell vezętni. A jelenléti naplóban fel kell tuntetni a munkába áIIás

és az e|tźxozás pontos idejét. A jelenléti napló vezetéséért a szervezęti egység vezetoje
felelős.

16.3.A ledolgozott munkaidőt hętęnként összesíteni kell. Törekedni kell arra, hogy a törvé.
nyes munkaidő - a heti 40 őra. az adott héten mindenki által ledolgozásra keľtiljön. A
heti munkaidő átcsopoľtosításźú, a szewezeti egység vezetője engedélyezheti a jelenléti
naplóban történő szignálással.

16.4. Az ügyfélfogadás ľenđje a következő:
A Polgármesteri Hivatal általános iigyfélfogadásí rendj e :

hétfőn 13.30-18.00 őtáig
szerdátn 08.15-l6.30 őrźig
pénteken 08.15.1I.30 őráig

A HatóságiLJgyosnály Anyakönyvi Iľoda újszülott anyakönyvezése, valamint halálesęt
anyakönyvezésę esetén munkaidőbęnaz általános tigyfelfogadási renden kívĹil is fogad iigy-
feleket.

Humánszolgáltatási Ügyosztály ľÁuľoNT Információs SzolgáIatijgyfélfogadási
ľendje:

hétfő 08.15-18.00 óráig
kędd 08.15-16.00 őrźig
szerda 08.t5-l6.30 őrźig
csütörtök 08.15.16.00 őráig
péntek 08.15-13.30 őráig

Humánszolgáltatási LJgyosztźiy CsaIáđtźlmogatási Iľoda Ĺigyfélfogadási rendje:

hétfő 08.l5 -18.00 őráig
kedd 08.15 -16.00 őrźig
szęrda 08.15 -16.30 őrźig
csiitörtök 08.15 -|6.00őrźip
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péntek 08.15 -11.30 őrźig

16.5. Az őita|źlĺos tigyfélfogadási rendtől eltérni csak a munkasziinęti és ünnepnapok mun-
karendjét meghatároző jogszabályok szerinti keretben lehet, amelyről a Képviselő-
testület _ a po|gźlrmesternek a jegyző javas|atźta benyújtott előterjesztésére _ külön
ľendęlkezik.

|6.6. Ügyfélfogadási idő a|att aköztisffiiselők kötelesek a Hivatalbantartőzkodni, hely-
színelés csak a szewęzeti egység vezetőjének ki'ilön engedélyével lehetséges.

16.7. A Polgármesteri Hivatal éptiletében aköztisztviselők munkaidőn túl a szewezeti egy-
ség vezetőjének engedélyével, hétvégén - előzetes írásbeli bejelentés mellett - a jegy-
zó engeđélyével tartózkodhatnak.

16.8. A munkahelyéről ĺinhibáján kí\Ąil távol maradó dolgozó akadá|yonatásánaktényérőI
haladéktalanul köteles közvetlen hivatali felęttesét vagy a szemé|yzeti vezetot éľtesí-
teni.

16.9. A betegségľől szóló orvosi igazol'źst a dolgoző munkába á||ása első napján köteles a
személyzetivezetonek átadni. Az tltadé.s ę|őtt az utolsó munkában toltött nap időpont.
jźtaszervezeti egységvezetójének a téĺppénzes lapon le kell igazo|nia.

16.10. E|térőamunkarend: a.) képviselő-testtilęti, bizottságitilések,
közmeghallgatások, lakossági fórumok esetén

b.) elrendelt túlmunka esetén
A Polgármesteri Hivatal egészét érintő általános munkaręndtől való eltérésről a jegy-
ző javas|atźlra a polgármester előterjesztést nyújt be a Képviselő.testiilet részére. (pl:
iinnepnapok miatii változások).

16.11. Túlmunka esetén a szabadidót az tigyosztályvezetők, önálló irodavezetők részére a
jegyző, beosztott köztisztviselők esetében az adott szervęzęti egység vezetője, nem
ĺinálló irođavezetókrészérę pedig azugyosztáIyvezetőbíztosítja. A Polgármesteri Ka-
binęthez tartozők r észér ę a szab adidot a p o|gárme ster biztosítj a.

16.|2. Távollét
Azigyosztźiyvezetok és az önálió irodavezętők esetében a - napi feiadateiiátáson kí-
\Ąili - távollétet alegyzoi Kabinęt titkárságánbe kell jelenteni.
Egyéb köaiszwiselők, munkavállalók - vęzetoi engedéllye| - atáxo|Iéti naplóban tör.
ténő r ö gzíté st követő en táv ozhatnak a P olgármesteri H ivatalb ó l.

I7. 
^ 

vEZI.Tor ÜcyľÉLFoGADÁsr nBľnĺB
A iegyző általános ĺigvfélfoeadási ideie:

minden ľ'on@'o - 18oo -ig

Az ĺiwosztálwezetők iigyfelfogadási időben kötelesek a Polgármesteri Hivatalban tartőz-
kodni és igény szerint, de legalább havonta egy alkalommal a megjelölt tigyfélfogadási idő-
ben a hozzźljuk forduló tigyfeleket fogadni.

A tisztségvisęlők félfogadásán a szervezeti egységek vezetőinek, illetvę munkatársainak
szükség szerint részt kell vennie, amennyiben az ę|őzętesęn bejelentett ügyfelek problémája
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eú,igénylri.

18. A HELYETTESÍTES

18.1. A helyettesítés alapelvei az a|álbbiak:
- Amęnnyiben lehetséges, az azoÍlos képzettséggel rendelkezők helyettesítsék egymást

azzal, hogy azirźnyitálsi struktúrafęĺntartźlsáról a vezető köteles gondoskodni a hę-
lyettesítés rendj ének kialakítása soľán.

. A megbízott vezetok tartós helyettesítéséről felettesiik vagy a jegyző gondoskodik
(felfelé irányuló helyettesítés)

I8.2. Az ugyintézők a 18.1. pont ťrgyelembe vételével a munkakori leíľásukban foglaltak
szerint helyettesítik egymást. Azugyintézők és az ügyviteli dolgozók helyettesítését a
szęrvęzeti egység vezetóje hatźrozza meg. Fizikai dolgozók helyettesítését a Belső
Ellátási Iroda vezetoje szervezi. Tartós helyettesítés ęsetén a helyettesítéssel való
megbízástő| a jegyző dönt.

18.3. A helyettesítés ęlőfeltételeiről minden vezeto köteles megfelelően gondoskodni, ide-
éľtve az igyintézők ę-mailjeinek, ę|ókészitő- és munkaanyagainak szervezeten beltili
elérhetőségét, illewe az Ĺigyek źilásźnak folyamatos dokumentálását is.

19. MUNKAron ÁľłoÁs.ÁľvÉľľl
19.1.Munkakör źttađźts.átvétęl a munkáltatói jogköľt gyakoľlő jegyző, valamint a közvetlen

hivatali felettes által meghatfuozoÍt körben személyi vźitozás, valamint taľtós távollét
esetén töľténik a folyamatos, zökkenőmentes feladatellátás érdękében.

19.2.A munkakört a munkakör új betoltőjének, ennek hiźtĺyź.ŕlan a kĺizvetlen hivatali felei-
tesnek kell átadni.

19.3.A munkakör-źttadást je.gyzőkönyvben kęll rögzíteni, melynek tarta|maznia kell:
a.) az áltadásra kęľiilő munkakör feladatait, munkaköri|ęirźsát,
b.) a folyamatban lévő fontosabb feladatok felsorolrźsźtt, valamint tájékoztatást a vég-

rehaj tás he|y zetéről, eredmény érő|, a szĺ.ikséges további teendőkről,
c.) az źúađásra kertilő Ĺigyiratok, adatok, utasítások, tervek, szabźiyzatok, nyilvántaľ.

tások jegyzékét. a munkakörhöz kapcsolódóan kęletkezett, rendelkezésére álló
elektronikus dokumentumok fellelhetőségi helyét.

d.) az źltadőnakés az átvevőnek a jegyzőkonyv taľtalmávalkapcsolatos észrevételęit,
e.) az źúadás helyét, idejét, az tltadő és az źtfuevő a|áírását.

19.4.A munkakör źltadás-źúvételért a közvętlen felettes a felelős.

19.5. Szabadság esetén a szeÍvezeti egység vezetője köteles a szabadsźlg engedélyezése előtt
meggyőződni aľľól, hogy a szabadság ĺdotartama a|att az ugyek folyamatos intézésę
biztosított.

20. UTAsÍľÁsr, ELLENoRZÉsI JoGoK, BEsZÁMoLTATÁS

20.l.Azugyosztźiyok, önálló iľodák vezetői, feladat. és hatásköriikben a koordinálásuk alá
tartoző dolgozók tekintetében feladat meghatározési'utasítási, ęllenőrzési, beszámolta.
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tási j oggal rendelkeznek.
20.2.Az źúruházotthatáskörben (kiadmányozásijogkörben) ellátott hatáskör (kiadmányozás)

jogszabályi címzettje utasítást adhat, illetvę a hatásköľt visszavonhatja. Az źúruházott
hatáskör, átađott ki admány o zási j o gkör tovább i źúruházása ti|os.

20.3 . Ellen őrzést a jegyző, munkateľĹi|etén az a|jegyzők és a jegyző éital' megbizott személy,
továbbá szewęzeti egységében a hivatali felęttes végezÁet.

20.4.A Polgármesteri Hivatalköztisznĺiselőjét bęszźlmo|źtsi kotelezettség terheli:
a.) a feladat végrehajtásźrő|,ha azt jogszabźiy e|óírja, hivatali felęttese kéri vagy avég-

rehajtás során akadály męľült fel
b.) az źltruhźnott hatáskĺirben ill. átadott kiadmányozásijogkiirben ellátott feladatokról

az átruháző áIta| meghatározott rendben
c.) amennyib en szabáIytalanságot észle| az e|jźlrás, során.

20.5. A jegyző kezdeményezheti a polgármestemél az önkorményzati gazdálkodó szerve-
zetek és intézmények adatszolgtitattstú az önkormźnyzat miĺködése érdekében.

21. AKIADMÁNYoZÁS És ĺ. HATÁsKonÁľnuruĺzĺs RENDJE

Kiadmányozás az irat egyszemélyi a|áirźsźlt jelenti, mely során a sajźft, vagy źltruhźnott
hatáskörbęn hozott írásbeli intézkedés (kiadmány) aláírásra kertil. A kiadmányozási jog az
iigyben történő közbenső intézkedésre, döntésre, valamint külső szervnek vagy személy-
nek címzett irat kiadására ad felhata|mazást. A kiadmányozási jog magában fogIa|ja az
intézkedést, a kizbenső intézkedést, a döntést, a döntés kialakításának, valamint az irat
iraÍtárba helyezésének jogát. A kiadmányozott irat tartalmáért és alakiságáért a kiadmźr
ny oző (a kiadmány ozźlst v égzo) fęlelős.

A Polgáľmesteri Hivatal egészére vonatkozóan a kiadmźlnyozást a jegyző gyakorolja, (kivéve
a jogszabźllyban meghatáľozottakat: az anyakönyvvezetőre vonatkoző öĺál'|ő kiadmányozást)
amelynek j ogźtt jegyzői utasításban az a|jegyzőI<re, a Polgármesteri Hivatal szewezeti egysé-
g&e (a szewezęti egység vezetőj&e, a vezetó nevében a|áirő helyettesľe) átruházhatja. A
ki admány ozott ir at tartaLmi és formai he lye s s é g éért a ki admányozó fel ę l ő s.

A polgármęster és a jegyzo áúruhźľ;ható feladat- vagy hatásköreit írásban, utasítás formźĄźlban
ruházza źú.

22.KIKaLDETÉS

A hivatali kiküldetéssel kapcsolatos munkźitatőijogot a jegyző gyakorolja. A jegyzó kikülde.
tésének elrendelésére a polgármester jogosult, akonisffiĺiselők kikiildetésérő| a jegyzo dönt a
polgármesterrel egyetértésben.

N.Z.ARO RENDELKEZESEK

23.l Az sZMsZ hatźiya kiterjed a Polgármesteri Hivatal szervęzęti egységeire és vala-
mennyi hivatali dolgozóra.

23.2. Az SZMSZmegismertetésérőlés betaľtatásźtrőIa jegyzó aszęrvezeti egységekvęzętoi
iftjźĺn gondoskodik és ellenorzi a benne foglaltakat.

23.3. Az SZMSZ és mę||ékleteinek, fiiggelékének naprakészen lartásźlrő| a jegyzo az a|-
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j e gy zók iltj źlĺ gondo sko dik.
23.4. A szęwęzeti egységek aktualizźůtugyrendjeit az abban szĹikségessé vált vźitoztatást

követő 60 napon beliil csatolni kell a fiiggelékhez.
23 .5 . Az SZMS Z közzétételre keriil az aIźhbi helyen : T meghaj tó\Normák\ Szabźůy zatok
23.6. Az SZMSZ-t a Képviselő-testtilęt ...../2013. (....) száműhatźrozatźxa| ...-i hatállyal

hagyta jővá.

Budapest, 2013. ......

dr. Kocsis Máté
polgármester

Rimán Edina
jegyző
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Męllékletek
I. sz. męlléklet: Budapest Főváros VIII. kertilet Józsefuárosi Polgáľmesteri Hivatal a|apítő
okirata
2. sz. melléklęt: Budapest Főváros VIII. keriilet Józsefuárosi Polgármesteri Hivatal szęrvezeti
felépítése
3. sz. męlléklet: Budapest Főváros VIII. kerület Józsefuárosi Polgármesteri Hivatal szerveze-
ti egységeinek szakmai fe|adatai
4. sz. melléklęt: a Hivatalban foglalkoztatolt vagyonnyilatkozat-tételre kötelezett koztisztvi-
sclői munkaköľök j egyzéke

Függelékek
l. sz. fiiggęlék: a Polgármesteri Hivata| szervezęti egységeinek iigyrendjei
2. sz. fiiggelék: szabźĺ|yzatok jegyzéke
3. sz. fiiggelék: a Polgáľmesteri Hivatal szervęzeti egységeinek vezetői
4 . sz. ftiggelék : az onkorm źny zat barkszźlm\aszátmaí
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Polgórmesteri Hivatal SZMSZ-ének ]. sz. melléklete
ALAPITO OKIRAT

módosításokkal egrséges szerkezetben

Budapest Fővaľos VIII. kerület Józsefuáľosi onkormanyzat Képviselő-testülete a20lf. december
19-én elfogadott módosítíssalegységes szerkezetbe foglalja a Budapest Fővaľos VIII. kerĺilet Jó-
zsefuiĺľosi ÖnkormanyzatPo|gármesteri Hivatal, mint önállóan mfüĺjdő és gazdálkodó kĺiltségvetési
szenmek a Magyarországhe|yi önkoľmányzatafuő| sző|o 2011. évi CLXXXIX. tv. (a továbbiakban:
Mĺitv.) 84. $ (1) bekezdése, azźi|anlháztartásról sző|ő20|1. évi CXCV. töľvény 8.$-a, és az ennek
végrehajtásań|sző|ő36812011. (XII. 31.) Kormĺĺnyrendelet 5.$-a, továbbáa szakfeladatrendľől és
az áI|amháztaľtási szakágazati rendről szóló 56120|1. (X[. 31.) NGM ľendelet alapjtn elfogadott
taľtalmi követelményeknek megfelelő a|apító okiratát.

1. A köItségvetési szerv
Megnevezése: Budapest Főváros VIII. kerĹilet Józsefvárosi Polgármesteri Hivatal (rÓvidített neve:
Józs efváros i P olgármesteri Hivatal)
Székhelye: 1082 Budapest, Baľoss u.63-67.

A kiiltségvetésĺ szeľv telephelyei:

l 082 Budapest, Baľoss u. 66-68. (llrsz.:3 52I I l N l, 3 52| I l N 3)

l 082 Budapest, Német u. 25 . (klĺsz;3 52\2l N24, 3 5z|2 l N 25, 3 52I2l N26)

1084 Budapest, Víg u. 35. fszt. |2. és fszt./Il. (hĺsz: 3492|)

l084 Budapest, Rĺĺkóczitér 3. (hĺsz.: 34899lBlI)

l084 Budapest, Víg u.32. (}ľsz.: 3494410lN|,3494410lN2,3494410lN3,3494410lN4,
34944101N6)

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

1082 Budapest, Harminckettesek tere2. fszt2. (hĺsz: 35635lN35)

2. A költségvetésĺ szeľv lótľehozásáľóI rende|kező határozat számaz

A Budapest Főváľos VIII. KerĹilet Józsefuarosi onkormányzatKépviselő-testĹiletének 5312004.
(II. 1 9. ) szźtmű hatźr ozata

3. A költségvetési szelv jogszabályban meghatározott közfeladata:

A Mötv. 84.$ (1) bekezdése értelmében:
,,A helyi önkoľmányzat képviselő-testülete az önkoľmźnyzatmúktidésével, valamint a polgármes-

ter vagy ajegyző feladat- és hatáskĺĺrébetartoző ügyek döntésre való előkészitéséve| és végľehajtá-
sával kapcsolatos feladatok e|Iźttásźtrapolgáľmesteľi hivatalt vagy közös önkoľmányzatihivata|thoz
létľe. A hivatal közremfüödikaz önkormanyzatok egymás közcitti, valamint azźi|alni szeľvekkel
tĺiľténő együttmfüĺidésének összehango1ásában.''

4. A kłiltségvetési szeľv alaptevékenysége:
TEÁOR szám: 8411 Általános közigazgatás
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Szakágazat számz 841105 Helyi tinkoľmányzatok, valamint ttibbcélú kistéľségi társulások
igazgatási tev ékenys é ge
fotevékenység:
841126 onkoľmányzatok és táľsulás ok általán os végrehaj tő igazgatźls i tevékenysége

750000 Á[ategészségugyi ellátas
84II12 onkoľmanyzati jogalkotĺĺs
841]]4 országg,,űlésiMpviselőváĺasztásokhozlrapcsolódótevékenységek
841 ] ] 5 onkormányzati képviselővólasztósokhoz kapcsolódó tevékenységek
84] ] I6 ()rszágos és helyi nemzetiségi önkormányzati választasokhoz lrapcsolódó tevékenysé-

gek
84l1I7 Európai parlamenti képviselőválasztásokhoz lrapcsolódó tevékenységek
84I ] 18 orszĺźgos és helyi népszavazáshoz lrapcsolódó tevékenységek
841|24 Területiáltalánosvégrehajtóigazgatásitevékenység
841|27 Helyinemzetiségiönkormányzatokigazgatźlsitevékenysége
84II54 Az ĺinkormtnyzati vagyonnal valő gazđálkodássalkapcsolatos feladatok
89044I Rövid időtaľtamú közfoglalkoztatás
890442 Foglalkoztatóst helyettesítő támogatásra jogosultakhosszabb időtartamú közfoglal-

kaztatása
890443 Egyéb közfoglalkoztatás

A költségvetési szeľvnek vállalkozási tevékenysége nincs.

5. A költségvetési szerv illetékessége, műíkiidési köre:
Budapest Főváros VIII. keľület Józsefuároskozígazgatási teľĹiletén aszék'helyén és a telephelyein a
kĺjzhatalmi tevékenység ellátása.

6. A ktiltségvetési szeľv irányitő szeľvének megnevezése és székhelye:

Budapest Főváros VIII. keľület Józsefuiĺľosi onkoľmányzatKépvisető-testtilete;
1082 Budapest, Baross t:. 63-67.

7. A kiiltségvetési szeľv gazdálkodási besoľolása:
A költségvetési szeľv gazdźůkodási besorolása szerint önállóan mfütidő és gazdálkodó költségvetési
szeÍv) saját költségvetéssel rendelkezik, onźilő gazdá|kođási jogköľe és felelőssége van' aiaptevé-
kenységét ĺinállóan |źtja e|.

8. Y ezetőjének megbízási ľendj e:
A polgáľmesteri hivatal vezetoje a Mötv. 81.$ (1) bekezdése szerint a jegyző.
AjegyzőtaMĺjtv.82. s (l)bekezdésének, valamint akozszo|gáIatitisztlĺiselőkľől szőIő20|1.évt
CxCx. törvény 247. $-ban foglaltaknak megfelelően nyilvános pźiyazat a|apjan a polgáľmester
neveziki.Akinevezésidőtaľtalnahatározatlan.
A kĺiltségvetési szerv vezetője a képviseletijog gyakorlója.

9. Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogvÍszony megieltilése:
A költségvętési szeľv dolgozói köztisztviselők és egyéb muńkavállalók, akiknek jogviszonyára a
kozszo|gźiati tisztviselőkÍől sző|ő2011. évi CXCIX. törvény rendelkezéseit kell alka|mazni.
Egyes foglalkoztatottjai munkavállalói jogviszonyban állnak, akik tekintetében a munka törvény-
könyvéľől szől'ő20|2. évi I. törvény rendelkezéseit kell a|ka|mazni.
Egyéb fogla|koztatásľa iľanyuló jogviszonyra a Polgari Tcirvénykĺinyvľől szőlő |959. évi IV. ttir-
vény (pl. megbízási jogviszony) azirényađő.
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10. A feladat e||átását szolgáló tinkormányzativagyonz

' 1082 Budapest, Baross u.63-67, (hľsz.: 352351859 m2)

l 1082 Budapest, Baross u. 66-68. (|lrsz.:352IIlNI532^,,352It/N3 47 Íł)

l 1082 Budapest, Német u.25. (Írsz.:352|2lN24 96 m2,352I2lN25 4lfił,352t2lv26 15 ftŕ)
.] 

1084Budapest,Vígu.35. fsń..12.a|atti}7 m2és fszt.lil.számalatti 1l m2(hrsz: 34g2I)

1084 Budapest, Rákóczi tér 3. (hľsz.: 348gglBll82m2)

1084 Budapest, Víg u,32. (hĺsz.: 34944/O/Nt Ę fił,34944lolN2 44 m2,3494410lN3 3I mf ,

3494410lN4 f4 m2 ,3494410lN6 940 |ł,)

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

1082 Budapest, Harminckettesek tere2. fszt}. (hĺsz: 35635lN35 37 m2)

A vagyon feletti rendelkezésre a Képviselő-testĹilet źl|tal alkotott ľendeletekben meghatiĺrozott szabä-
lyok iľanyadóak.
Zá'ľadékz
A Budapest Főváľos VIII. keľĹilet Józsefuiírosi onkormanyzatPo|gármesteri Hivata|aa|apítő okiľa-
tát Budapest Fővaros VIII. Keľület Józsefuárosi onkoľmányzatKépviselő-testtilete ...l2013. (....)
szźnrru hatér ozatáv a| 20 I 3 . . . . -i hatál ly a| hagyta j őv á.

Budapest,2013. ....

Riman Edina
jegyző

Dr. Kocsis Máté
polgáľmesteľ

-28 -



Polgármesteri Hivatal SZMSZ-ének 2. sz, melléklete
A HIVATAL BELSo SZERVEZETI TAGoZoDÁSA


