
1.melléklet

ALAPÍTo oKIRAT
módosításokkal egységes szeľkezetben

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefuárosi onkormányzat Képviselő-testtilete a347/f013.(IX. 18.)
számű határozatźtban hozott döntésnek megfele|ően, a Budapest Józsefuárosi onkoľmányzat
fenntartásában létrehozott Józsefuárosi Váľosüzemeltetési Szolgálat f0I2' jtiius l6-tól hatályos
alapító okiratát az źů|amháztartásról sző|ő 2011. évi CXCV. törvény, az źi|amháztartásról sző|ó f0I1.
évi CXCV. tĺirvény végrehajtásáról szóló 368lf0|I. (xII. 31.) Koľmányrendelet, valamint a
kormáĺyzati funkciók és szakágazatok osztályozási rendjéro| szó|ő 68/2013. (XII,29.) NGM rendelet
alapján 2015. január 01. napjától az a|źtbbiak szeľint állapítja meg:

1. A költségvetési szerv :

Megnevezése: Józsefuárosi Varosĺ'izemeltetési Szolgálat
Székhelye: 1084 Budapest, Mátyás tér 15.

Telephelyei:
1084 Budapest, Német u.17-19, iľoda
1084 Budapest' Józsefu, I5-I7. iroda
1082 Budapest, Baross u. 81. fszt. 5. sz. iroda
1086 Budapest, Dankó u. 3-5. géptároló
1086 Budapest, Magdolnau.2. karbantaľtó műhely
1086 Budapest, Magdolnau.24. közösségi kert
1086 Budapest, Tolnai Lajos u. 23' kozösségi keľt
1086 Budapest, Teleki L. tér 3. Uj Teleki téri piac
108ó Budapest Szerdahelyi u. 19. parkoló

2. A köttségvetési szeľv létrehozásáľól ľendelkező diintés:

Budapest Főváros VIII. keriilet Józsefuáĺosi onkormányzat Képviselő-testtiletének 392/1994. (X. 1 1.)
számtlhatározata.

Módosította: a 30312007 (v. 06.) számű képviselő-testtileti hatźlrozat, a 27/f008 (I. 16.) szźtmtl
képviselő-testtileti határozat, a234/20|1. (V. 19.) számi képviselő-testtileti határozat, a 408/20l1. (X.
20.) számű képviselő-testületi határozat, a22312012' (VII. 05.)' a366120|3. (x.02.) számú képviselő-
testtileti hatáĺozat és a 440/2013. (KI.04.) számú képviselő-testtileti hatátrozat.

3. A költségvetési szeľv által el|átott, jogszabályban meghatározott kłizfeladat:

A Magyaľország he|yi ĺinkormányzatairő| sző|ő f}Il. évi CLxxxIX. t<irvény (a továbbiakban:
MötV.) 23. $ (5) bekezdés l. pontja szerint: ,,a helyiközutak, közterek és parkok kezelése, fej|esztése
és üzemeltetése''; a |6. pontja szerint ,'a kisteľmelők, őstermelők számára - jogszabályban
meghatározott teľmékeik - éľtékesítési lehetőségeinek biztosíĹása, ideértve a hétvégi árusítás
lehetőségét is''

4. A költségvetésĺ szeľv szakmai alaptevékenysége:

A JózsefváľosÍ Városĺizemeltetési Szolgá|at alaptevékenysége:

- a vásárokľól, a piacokról,és a bevásárlóközpontokról szó|ó 55/2009. (III. l3.) Korm. rendelet
szerint piac tizemeltetése: az Uj Teleki téľi piacot fenntartó Budapest Főváros VIII. kerület

I



Józsefuáľosi Önkormányzat Képviselő-testülete által kijelölt' apiac vezetését, annak működtetésével,
üzemeltętésével kapcsolatos feladatokat látja el, a fenntartó nevében eljárni jogosult.

- Takaľítja Józsefuiĺľos köZterĹilęteit, biztosítja a hulladék ľendezett átmeneti elhelyezésének
feltételeit, mege|őzi az illegális hulladék-lerakást.

- Gondoskodik a terek, paľkok magas szintű élhetőségéről, fenntartja a ncivényzetet,
gondoskodik azúcabútorok és a szilaľd burkolat karbantartásaról.

- Gondoskodik a kerület kezelésében lévő utak burkolatának karbantaľtásáról,
állagmegóv ásźnőI, megúj ításaľól.

Kormźnyzati funkció: 066020
megnevezése: Vaľos- kozséggazdálkodás egyéb szolgáltatások

A||amhźnartásszakźryazatibesorolása: 38l100
Megnevezése: Nem veszélyes hulladék gyűjtése

Szakmai alaptevékenységek kormányzati funkció szerinti megjelölése:
041231 Rövid időtaĺtamú közfoglalkoztatás
041232 Start.munka progľam- Téli közfoglalkoztatás
041f33 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás
045If0 Út, autópálya építése
05l030 Nem vęszélyes (telepi'ilési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyiĺjtése, szá||ítása,

átrakása
051050 VeszélyeshulladékbegyĹĺjtése, szá||itása,á,ŕ,rakása
066010 Zöldterület-kezelés

Vál|alkozási tevékenységet a kö|tségvetési szerv nem végez.

5. A ktiltségvetési szeru illetékessége, míÍktidésĺ teľülete:

Budapest Főváros VIII. keľtilet Józsefuáros kozigazgatási teriilete'

6. A költségvetési szeľv alapítĺói jogokkal felruházott iľányító szeľvének neve, székhelye:

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefuáľosi onkormányzat Képviselo-testĺĺlete
1082 Budapest, Baľoss utca63-67.

7. A ktiltségvetési szeľv vezetőjének kinevezésének ľendje:

A költségvetési szerv vezetojét a közalkalmazottahő| sző|ő 199f. évi XXXIII. törvény és a
közalkalmazottak jogállásáról szóló |992. évi XxxIII. törvény végrehajtásaľól a helyi
önkormĺányzatok által fenntartott szo|gá|tatő feladatokat ellátó egyes költségvetési intézményeknél

sző|ő 77ĺ|993. (V. 12.) Korm. rendelet rendelkęzései alapján a Budapest Főváros VIII' kerĺi|et

Józsefuárosi onkoľmányzat Képviselő-testülete hatánozatbannevezi ki 5 éves határozoÍt időre, illetve
menti fel. A vezető fe|ett az egyéb munkáltatói jogok at azMöN. 67. $ g) pontja alapján a polgármester
gyakorolja.



A költségvetési szerv gazdasźryi vezetojének kinevezése, vagy megbizása, fe|mentése, vagy a
megbizás visszavonása, dijazásźnak megállapítrása a polgármester hatáskörébe tartozik az
ái|amháztartásról szóló 201rI' évi CXCV töľvény 9. $ (6) bekezdése alapján.

A költségvetési szerv dolgozói felett a munkáltatói jogokat - a költségvetési szerv Szeľvezeti és
Működési Szabźůyzatźhan meghatározottak szerint - a költségvetési szerv vezetóje ryakorolja a
gazdas ági v ezetó kivéte léve l.

8. A kiittségvetési szeľv foglalkoztatottjaiľa vonatkozó foglalkoztatási jogviszony megie|ölése:

- közalkalmazotti jogviszony,me|yre a közalkalmazoffakról sző|ő I99f . évi XXXIII. törvény,
- 77/1993. (V. 12.) Kormányrendelet a köza|ka|mazottak jogállásáról szóló |992. évi XXXIII. töľvény
végĺehajtásáról a helyi önkormányzatok által fenntaľtott szo|gá|tatő feladatokat ellátó egJes
költségvetési intézményeknél;
- egyéb (megbízási stb.) jogviszony, melyre a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi [V. törvény és
a Polgári Törvénykonyvľől szóló 2013'v. törvény rendelkezéseit kell alkalmazni.

9. A ktĺItségvetési szeľv feladat ellátását szolgáló iinkoľmányzati vagyon:

- a Budapest VIII. kerület ingatlan-nyilvántartásban 35086 hrsz. a|att felvett 1055 m, alapterti|etű
ingatlanból t69,2 m2, 1084 Budapest, Máýás tér 15. sz, a|att ta|źihatő ingatlan székhelyként
hasznźiata,

- a Budapest VIII. keľület ingatlan-nyilvántaľtásban35723lN27 hrsz. alatt felvett 94 m2 a|apterülettĺ,
1082 Budapest, Baross utca 81. fszt. 5. sz. (megközelítés Leonardo da V. u.2lA.) a|attta|á|hatő
ingatlan iroda, telephelyként val,ó haszná|ata,

- a Budapest VIII. keľület ingatlan-nyi|vántartásban 35298 hrsz. a|aIt felvett 1970 m2 alapterülettĺ,
1086 Budapest' VIII. kerület Dankó u. 3-5. sz. a|atĹ ta|á|hatő géptároló, telephelyként való
haszná|ata,

- a Budapest VI[. kerület ingat|an-nyilvántartásban 35f64 hrsz. a|atlfelvett 284 m2 alaptertiletű,
1082 Budapest, Magdolna u. 4. szźtm a|att ta|á|ható karbantartó műhely, telephelyként való
hasznźiata,

- a Budapest VIil. kerület ingatlan nyi|vántartásban 352l8/A. alatt felvett 17 m2 alapterületiĺ, 1084
Budapest, József u. |5-I7 . sz' a|att található iroda, telephelyként va|ő basznźiata,

- 1084 Budapest, Német u, |7-I9, sz a|atti ingatlan (35f17l|ĺNl, 35f17lllN4, 352|7l|/NI6,
35fI7l|/N3, 35217/IlN21.) (közös használatu helyiség a Jőzsefvárosi Parkolás-üzemeltetési
Szolgálattal és a Polgármesteri Hivatallal)

- a Budapest VIII. kertilet ingatlan nyi|vántartásban 35339. hľsz. alatt felvett 722 m, alapterülettĺ,
1086 Budapest' Magdolnavf4. sz. a|atttalá|hatő telek, kĺjzösségi kertkéntva|őhaszná|ata,

- a Budapest VIII. kerület ingatlan nyi|vántartźtsban 34934 hrsz. alatt felvett 606 m. alapterülettĺ,
l086 Budapest, Tolnai Lajos u. 23, sz. a|attta|źiható telek, közösségi keľtként va|őhasznźiata,

- a Budapest VIII. kerület ingatlan nyi|vántartásban 35|23lII. hrsz. a|att fe|vett 3795 m,
alapterületíi, 1086 Budapest, Teleki Lász|ő tér 3' sz' a|att talá|hatő ingatlan piacként való
hasznźiata,

- vagyoni értékű jogok, tárgyi eszkĺjzök (gépek, berendezések, felszerelések, jáľmiĺvek stb.) leltar
szerint.

A vagyon feletti rendelkezésre a Budapest Főváros VIII. kerület Jőzsefvárosi Önkormźnyzat
Képviselő-testĺilete által alkotott rendeletekben meghatározott szabźilyok iľányadók.

10. A ktiltségvetési szerv képviselete:
A kö lts é gveté s i szerv v ezetój e, val am int az á|ta|a me gb izott do l gozó.

Záradékz



Jelen egységes szerkezetbe foglalt a|apitő okiratot Budapest Főváros VIII. kerĺilet Józsefuárosi
Önkormányzat Képviselő-testtilete a ......lf0|4. (XII. 04.) szamú határozatttval elfogadta és ezze|
egyidejűleg jelen alapíto okirat a Képviselő-testÍilet 440/2013' (XII.04') számú hatźtrozatával kiadott
a|apítő okirat helyébe lép.

Hatályos f0|5. janlár 01. napjától.

Budapest, 2014' decembeľ .....

Danada-Rimán Edina
jegyzől

dľ. Kocsis Máté
polgáľmesteľ



ALAPÍTo oKIRATOT
lvĺooosÍľo orrnĺ.ľ

Budapest Főváľos VIII. kerület Józsefuárosi onkormányzat Képviselő-testiilete a 39f/1994' számon
elfogadott, valamint a303/1997. (V.6.), a271f008, (I. 16.), a277/2009. (VI. 17.), a2721f011.(W.
16.), a223/212. (VII. 05.) szźlmű képviselő-testiileti határozatokkal módosított Budapest Főváros VIII'
kerĺilet Józsefuárosi tnkormányzat fenntartásában működő Józsefuárosi Városüzemeltetési Szolgálat
2012. július 16. napjától hatályos a|apítő okirata az źi|amhźnaftásról szó|ó 20|1. évi CXCV. törvény
és az államhźztartźsró| szóló töľvény végľehajtźtsráľól szóló 368/201l. (xII.31.) Kormányrendelet, a
kormźnyzati funkciók és szakźlgazatok osztályozási rendjéről szóló 68/20|3. (XII. f9.) NGM rendelet
a|apjźtn az a|ábbiak szerint módosul:

Az a|apítő okiľat 1. pontjának helyébe az a|ábbi sziiveg lép:

1. A ktiltségvetési szeľv

Megnevezése: Józsefuárosi Váľosüzemeltetési Szolgálat
Székhelye: 1084 Budapest, Mátyás tér 15.

Telephelyei:
1084 Budapest, Német u.17-19.
1084 Budapest, Józsefu. 15-17.
1082 Budapest, Baross u. 81. fszt. 5. sz.
1086 Budapest, Dankó u. 3-5.
1086 Budapest, Magdolna u. 4.
1 086 Budapest, Magdolna u. 24.
1086 Budapest, Tolna Lajos u. 23.
l086 Budapest, Teleki L. tér 3.
1086 Budapest Szerdahelyi u. 19.

iroda
iľoda
iroda
géptároló
karbantaľtó műhely
közösségi kert
közösségi keľt
Ú; reletĺ téľi piac
parkoló

Az a|apitő okiľat 2. pontjának helyébe az L|á.Jobi szöveg lép:

2. A költségvetési szerv létrehozásáľó| rendelkező diintés:

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefuárosi onkoľmányzat Képviselő-testtiletén ek 392l|994. (x. l l .)
száműhatározata.

Módosította: a 30312007 (V. 06.) számű képviselő-testtileti hatttrozat, a 2712008 (I. 16.) szźtmil
képviselő-testtileti határozat, a f34l20| 1 . (V. l9.) szźtrnű képviselő-testiileti határozat, a 408/f0|1 . (X.
20,) számű képviselő-testiileti határozat, af23ĺ2012. (VII. 05.)' a366lf0|3. (X.02.) számú képviselő-
te stü leti hatźlr ozat és a 4 40 l 20 73 . (XII. 0 4. ) számű képv i s el ő-te stiilet i hatźr ozat.

Az a|apitő okirat 3. pontjának helyébe az a|á.}bi sziiveg Iép:

A Magyarország helyi önkormányzatairól szőIő 201l. évi CLxxxD(. törvény (a továbbiakban:
Mi'tv.) 23. $ (5) bekezdés l. pontja szerint: ,,a helyi közutak, közterek és parkok kezelése, fejlesztése
és tizemeltetése''; a |6. pontja szerint ,,a kistermelők, őstermelők szźtmfua - jogszabályban
meghatátrozott termékeik - értékesítési lehetőségeinek biztosítása, ideértve a hétvégi árusíĺás
lehetősését is''



Az a|apítő okirat 4. pontja helyébe az a|áĺbbi sztiveg lép:

4. A költségvetésĺ szeľv alaptevékenysége:

A Jĺózsefuáľosi Váľosiizemeltetési Szolgálat alaptevékenysége:

- a vásárokĺól, a piacokról,és a bevásárlóközpontokról szóló 55/2009. (III. 13') Korm. ľendelet
szerint piac iizemeltetése: az Uj Teleki téľi piacot fenntartó Budapest Főváľos VIII. kerület
Józsefuárosi onkormányzat Képviselő-testĺ'ilete által kijelölt, a piac vezetését, annak működtetésével,
üzemeltetésével kapcsolatos feladatokat látja el, a fenntaľtó nevében eljárni jogosult.

- Takarítja Józsefuaros kdzteľĹileteit, biaosítja a hulladék rendezett átmeneti elhelyezésének
feltételeit, megelőzi az illegális hulladékJerakást.

- Gondoskodik a teľek, paľkok magas szintű élhetőségéľől, fenntaľtja a novényzetet,
gondoskodik az utcabútorok és a szilĺĺĺd burkolat kaľbantartásáról.

- Gondoskodik a kerület kezelésében lévő utak buľkolatĺĺnak kaľbantaľtásáról.
állagmegóv ástről', megúj ításĺĺľól.

Korĺmźnyzati funkció: 066020
megnevezése: Váľos- kozséggazdálkodás egyéb szolgáltatások

Ä||amhźnartźtsszakágazatibesorolása: 38l100
Megnevezése: Nem veszélyes hulladék gyűjtése

Szakmai alaptevékenységek kormá nyzati funkció szerinti megj elölése :

04If31 Rövid időtaľtamli közfoglalkoztatás
041232 Start-munka progÍam- Téli közfoglalkoztatás
04|233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás
o451fo Út, autópálya építése
051030 Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (öm|esztett) beryűjtése, szźil|itása,

źtrakása
051050 Veszélyeshulladékbegýjtése, szá||ítása,átrakása
066010 Zöldterület-kezelés

Vállalkozási tevékenységet a költségvetési szerv nem végez.

Lz alapítő okiľat 7. pontjának első bekezdése helyébe az a|áňbi sziiveg lép:

7. A költségvetési szeľv vezetőjének kinevezésének ľendje:

A költségvetési szerv vezetójét a kĺizalkalmazottak'ĺő| sző|ő 1992. évi XXXIII' törvény és a
koza|ka|mazottak jogállásáról sző|ő |992. évi Xxxm. törvény végrehajtásáról a helyi
önkoľmányzatok á|ta| fenntaľtott szo|gá|tatő feladatokat ellátó egyes költségvetési intézményeknél
sző|ő 77l|993. (V. l2.) Korm. rendelet rendelkezései alapjĺán a Budapest Főváros VIII. kerület
Józsefuárosi onkormányzat Képvisęlő-testtilete határozatban nevezi ki 5 éves határozott időre, illetve
menti fel. Avezetőfe|ettaz egyéb munkáltatóijogokatazMotv.67. $ g) pontja a|apján apolgármester
gyakorolja.



A koltségvetési szerv gazdasági vezetőjének kinevezése' vagy megbízźsa, fe|mentése, vagy a
megbízás visszavonása, díjazźsźnak megái|apitása a polgármester hatáskörébe tartozik az
á||amhéztartásról szóló 20II. évi cXCv torvény 9. s (6) bekezdése a|apjátn.

A költségvetési szerv dolgozói felett a munkáltatói jogokat - a költségvetési szerv Szervezeti és
Míĺk<'dési Szabá|yzatában meghatttrozottak szerint - a költségvetési szeľv vezetője gyakorolja a
gazdasági v ezeto kivéte l ével.

Az a|apítő okiľat 8. pontja helyebe az a|á.ňbi szöveg lép:

8. A ktiltségvetési szerv fog|alkoztatottjaiľa vonatkozó foglalkoztatási jogviszony megieliilése:

- közalkalmazotti jogviszony, melyre a közalkalmazottakról szó|ó |992. évi XXX]II. törvény,
-77lI993. (v. 12.) Kormányrendelet a köza|ka|mazottakjogál|ásáról szóló 199f' évi Xxxn. törvény
végľehajtásáról a helyi ĺinkormányzatok által fenntartott szo|gźůtatő feladatokat ellátó egyes
kö ltsé gveté s i itltézményekné l ;

- egyéb (megbízási stb.) jogviszony, melyre a Polgári Törvénykönyvľől szóló 1959. évi tV. törvény és
a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013.v ' törvény rendelkezéseit kell a|ka|mazni'

Äza|apitő okirat 9. pontjának helyébe azalábbi szöveg lép:

9. A feladat ellátását szolgáló önkoľmányzati vagyon:

- a Budapest VIII. kerület ingatlan-nyilvántartásban 35086 hrsz. alatt felvett 1055 m2

alapterülehĺ ingatlanbó| |69,2 m,, 1084 Budapest, Máýás tér 15. sz. a|att ta|á|hatő ingatlan
székhelykénthaszná|ata,
- a Budapest VIII. kerület ingatlan-nyilvántaľtásban 35723/N27 brsz. alatt felvett 94 m2

alapterületrĺ, |082 Budapest, Baross utca 81. fszt. 5. sz. (megközelítése Leonardo da V. u. 2lA.) a|att
található ingatlan iroda, telephelyként va|ó haszná|ata,
- a Budapest VIII. kerület ingatlan-nyilvántartiásban 35298 hrsz' alatt felvett 1970 m2

alapteriiletrĺ, 1086 Budapest, VIII. kerület Dankó u.3-5. sz' a|attta|źihatő géptároĺő, telephelyként
va|ôhasznźiata,
- a Budapest VIII. kerület ingatlan-nyilvántartrásban 35f64 hrsz. a|att fe|vett 284 m2

alapterületrĺ, 1082 Budapest, Magdolna u. 4. sz. a|att ta|á|ható karbantartó műhely, telephelýént való
haszná|ata,
- a Budapest VIII. kerület ingatlan nyilvántaľtásban 35218lA a|att felvett 17 m2 alapterülettĺ,
1084 Budapest, József u . 15-17 . sz. a|aít ta|źihatő iľoda, telephelyként va|ó haszntĺ|ata,
- 1084 Budapest, Német v |7-I9. sz' alatti ingatlan (35f17l|lN1,352I7/1lN4,35217/I/NI6,
352|7l|/N3, 352|7/|/N21.) (közös hasznźůatű helyiség a Józsęfuárosi Parkolás-üzemeltetési
Szo|gźiatta| és a Polgármesteri Hivatalla|)
- a Budapest VIII. kerület ingatlan nyilvántartásban 35339. hrsz. alatt felvett 722 m,
alapterületű, 1086 Budapest, Magdolna u. 24. sz. a|atí ta|á|hatő telek, közösségi kertként való
hasznźúata,
- aBudapest VIII. keľület ingatlan nyi|vźtntartźtsbaĺ34934hrsz. a|att felvett 606 m. alapterülettĺ,
1086 Budapest, Tolnai Lajos u. 23. sz. a|atttalá|ható telek, közösségi kertként va|őhaszná|ata,
- a Budapest VIII. keľület ingatlan nyilvántartásban 35123/11. bĺsz. alatt felvett 3795 m2

alapteľületrĺ, 1086 Budapest, Teleki Lász|ő tér 3 . sz. alatt tal'źůható ingatlan piacként va|ő haszná|ata,
- vagyoni értékĺĺ jogok, tárgyi eszközök (gépek, berendezések, felszerelések, jármĺĺvek stb.)
leltár szerint.

A vagyon feletti rendelkezésre a Budapest Főváľos VIII. keriilet Józsefuárosi onkormźnyzat
Képviselő-testiilete által alkotott rendeletekben meghatározott szabźiyok irányadók'



Záradék:

Jelen alapító okiratot módosító okirat tarta|mźlban megfelel a Budapest Főváros VIII. kerület
Józsefváľosi Önkormányzat Képviselő-testÍilete á|ta| a .''...lz014. (XI.04.) számú határozatáva|
elfogadottegységesszerkezeťlla|apitôokiratnak.

Jelen módosító okirat 2015. január 01. napjától hatĺályos'

Budapest, 2014. december.....

Danada-Rimán Edina
jegyző

dľ. Kocsis Máté
polgáľmesteľ



2. melléklet

A JoZSEFvÁno s I rozrBnÜLET-FELÜGYELET É s vÁno sÜzBľ,ĺprľpľÉs I
SZoLGÁLAT

1084 Budapest, Mátyás tér 15.

A JóZsľFvÁnosr vÁnostlznMnlTEľÉsr sZoLGÁLAT

SZERVEZETI ES nĺŰrooÉsl SZABÁLY ZAT A

Jóváharyta:

Budapest Fővaros VIII. keriilet Józsefuĺĺrosi onkormźnyzat Képviselő-testĹilete a ....l20I4.
(XII. 04.) szźlmű határ ozatáv a|

dľ. Kocsis M.áúé
polgáľmesteľ

Budapest, 2014. december .....



I. Általános ľendelkezések

1. A Szeľvezeti és Míĺkiidésĺ Szabá|yzat cé|ja, hatálya
A Szęrvezeti és Működési Szabá|yzat (a továbbiakbarĺ: SZMSZ) a Budapest Főváĺos VIII.
kęrĹilet Józsefuaľosi onkormányza! Józsęfuiírosi Városüzemeltetési Szolgálat (a

továbbiakban: WSZ l intézméĺy) költségvetési szervként mfüĺjdó szewezeti tagoződětsának,
feladatainak és tevékenységi köľének, munkáltatói, gazdálkodási rendjének elsődleges
szabéiyozása. Az sZMsZ hatá|ya az intézmény minden koza|ka|mazottjfua (a továbbiakban:
dolgozó) kiterjed.

AzSZMSZ az á||anhźztaľtásról szőIő 20Il. évi CXCV törvény 10. $ (5) bekezdése a|apjźn
keľiilt megalkotásra, figyelemmeI az áIlanháztartásrő| szóló törvény végľehajtźsára kiadott
368120|1. (XII.31.) Korm. rendęlet 13. $-ában meghatźnozott kötelező taľtalmi elemekľe.

Az SZMSZ-I az intézmény honlapjtnkijzé kell tenni, papíralapú elérhetőségét székhelyén
biztosítani kell.

2. Azintézmény meghatározása,jogállása' tevékenységeiaz alapítĺó okÍrat szerint

Azintézmény neve:
Józsefu áľosi Váľosüzemeltetési Szolgálat

Az lntézmény Alapító okiľatĺínak vonatkozó adatai :

Azintézmény a|apításźnak időpontja: 1994, november 01.
Az aIapítő okirat kelte: 1994. október 1 1 .

Az alapitő okiratot elfogadó hatźrozat száma: 39211994. (X' 1 1.)

Az intézmény t<irzskĺinyvi az ono s itő száma.. 67 9 I 43
Az alapitő okirat utolsó módosításának kelte: 2014. december 05.

Az intézmény székhelye :

1084 Budapest, VIII. kerület Mátyás tér 15.

Az íntézmény főbb elérhetőségei :

Levelezési cím: l084 Budapest Mátyás tér 15.

Elektľonikus levelezési cím: info@jvsz8.hu
Weboldal: http://wwwjkfusz.hď
Telefonszám: 06-I-782-3537
Fax szám: 06-I-799-42|3

Az intézmény tel ephelyei :

1084 Budapest, Német u. I7-I9. iroda
(Józsefuarosi Paľkolás-iizemeltetési lz9|961ą1székhelye, közös hasznźiatta|)
1084 Budapest, József u. 15-17 . I7m" iroda
1082 Budapest, Baľoss u. 81. fszt.5. sz. iroda
1086 Budapest, Dankó u. 3-5. géptáto|o
1086 Budapest, Magdo|nau.2. karbantartó múhely



1 086 Budapest, Magdolna u. 24.
1086 Budapest, Tolnai Lajosu.f3.
1086 Budapest, Teleki LászIő tér 3.
1086 Budapest, Szeľdahelyi u. 19.
1084 Budapęst Déľi Miksa u. 3.

Az iĺtézmény szĺímlas záma:

1 4 1 003 09- I 9063242-0 1 000003

Az intézmény adő sztlIna:

közösségi kert
közössési kert
Uj Teleki téri piac
paľko1ó
iroda

r6923656-2-42

Az intézmény a|apítőja:
Budapest Főváros VIII. kerületJőzsefváľosi onkorményzatKépviselő-testĹilete
Budapest VIII. keľület Baľoss ll,. 63-67.

Az intézmény irányító szeľve :

Budapest Főváros VIII. keľület Józsefuaľosi onkoľmźnyzatKépviselő-testtilete
Budapest VIII. kerület Baross l,:tca 63-67.

3. AJvsZalaptevékenységeĺ

Aziĺxénĺényá|ta|ellátott, jogszabźt|ybanmeghatźrozottkozfeladat:

- Magyaľország helyi önkormanyzatakő| szóló f}|I. évi CL)o(Xx. törvény (a

továbbiakban: Mĺiw.) 23. $ (5) bekezdés 1. pontja szeľint a helyi közutak, közterek és paľkok
kezelése, fejlesztése és üzemeltetése; a 16. pontja szerint a kisteľmelők, ősteľme|ók szárnára -
jogszabá|yban meghatározoĺ1termékeik - éľtékesítési lehetőségeinek biztosítása, ideéľtve a
hétvégi ĺĺľusítás lehetőségét is; melyek az a|apítőkoteLező és ĺjnként vállalt feladatai.

- a vásárokról, a piacokĺól, és a bevásárlóközpontokró| sző|ő 5512009' (Iu. 13.) Korm. rendelet szerint
piac tizemeltetése: az Ú; Teleki téri piacot fenntaľtó Budapest Főváľos VIII. kerület Józsefuárosi
onkormányzat Képviselő-testülete źita| kijelölt, a piac vezetését, annak működtetésével,
üzemeltetésével kapcsolatos feladatokat lĺátja el, a fenntartó nevében eljárni jogosult.

- Takarítja Józsefuáros köaerületeit, biztosítja a hulladék ľendezett átmeneti elhelyezésének
feltételeit, me ge|ó zi az i||e gźiis hull adékJerakást.

- Gondoskodik a terek, parkok magas szintu élhetőségéről, fenntartja a novényzetet,
gondoskodik azatcabútorok és a szilaľd buľkolat karbantartásĺáľól.

- Gondoskodik a keľĹilet kezelésében lévő utak burkolatrínak kaľbantartásáról'
állagmegóvásríról, megúj ításĺáról.

3.1 Azintézmény az irányító szeľv kĺiliin hatńrozataĺ alapján ellátandó feladatai

A JVSZ az a\aptevékenységének ellátása keretében végzi a ,,Budapest-Jőzsefváĺos, Magdolna
Negyeđ Pľogram III. Integrált szociális viárosrehabilitációs Progľam''-hoz (a továbbiakban:
MNPIII), valamint annak fenntartási időszakához kapcsolódó feladatokat. Ezen belül



különösen a ,,T1 Épiilet-felúj ításhoz kapcsolódó, a lakosság bevonását segítő progľamok''
kapcsĺín a ,,TIl1 Taľsadalmi akciók megszeÍvezése (lomtalaritás, parkok takaritása),' és a
,,T112 Helyi köľnyezettudatosság elősegítése (zĺild udvaľok kialakítása)'' projektek
végľehajtását, valamint a ,,T3l2 Szomszédsági rendőr program'' végrehajtásĺához kapcsolódó
önkoľmányzati feladatokat, amelyeket az MNPIII Támogatási szerzódése, és ennek
végľehajtásźůloz kapcsolódó, a Budapesti Rendőr-főkapitanysággal kötött szerződés és
együttmúktĺdési megállapodás szabá|yoz. Ilyen feladatok külĺjnösen a kommunikációs,
konfliktuskezelési, szociális ismereteket oktató szakemberek beszęrzési eljaľásanak
bonyolítása, nyitó ľendezvény, marketing anyagok beszerzése' lakossági szabadidős
rendezvények szervezése, és kapcsolódó beszerzései a szomszédsági jańt megkülönboztető
jelzésének elkészíttetéséhez kapcsolódó beszerzések, valamint a jáĺőtszo|gźlat rendőri
végrehajtásanak ellenőrzéséve| és kapcsolattaľtással ĺisszefiiggő feladatok.

Budapest Fővaros VIII. kerĹilet Józsefuaľosi Önkorrntnyzat Képviselő-testĹilete a 8l20I3.
(I.23.) szźtmíhatźtrozatźlban elfogadta [módosított a 65120|3. (II.27 .), a 463|20I3.(XII.18.), az
58lf014. (IV.23.) szźlmű hatźnozatf az MNPIII. projekt megvalósításában résffievó
szervezętek egyiittmfüĺjdési ľendszerét, oly módon, hogy a T|l3 Lakossági tájékońatás,
tanácsadás projektelemet a szomszédsági hazfelngyelő feladat és pľogramelem megvalósító
szervezete a Józsefuárosi Közterület-feliigyelet és Városüzemeltetési Szolgálat (a
továbbiakban : JKFV S Z) a,,T I l 3 Szomszéds źryí hźnfe|ngyelők'' esetében.

Az MNPIII végrehajtását a Nemzeti Fejlesztési Ügynokség, mint tĺĺmogató képviseletében
eljaľó Pro Regio Közép-Magyarországí Regionális Fejlesztési és Szolgáltató Nonprofit
Kozhasznu Korlátolt felelősségű társaság, mint k<jzremfüödő szervęzet és a Budapest Főviíros
VIII. keľĹilet Józsefuaľosi onkoľmányzat, mint kedvezményezet|k<jzĺjtt 20|3. január 30-an
a|źirt Tétrclogatási szerződés és annak mellékletei szabá|yozzák (azonositő szźm: KMOP-
5.1.r lB-12-k-201 2-000 1 ).
A JVSZ tevékenységi kĺirében megvalósuló projekteket a Támogatási szerződés és a Budapest
Józsefuárosi Önkormźnyzat Képviselő-testĹiletének đöntései, külĺinösen a 8120|3. (I.23)
szźrrľÚ hatáĺozat 1. pontjában elfogadott, a ,,Magdolna Negyed Program III. projekt
megvalósításában résztvevő szervezetek egyĹittmfüödési ręndszere,, a|apjén hajtja végĺe. A
felsorolt szolgáltatások részletes leírásai a Támogatási szerzőđés melléklętét képezo ,,Teljes
Akcióteruleti Terv 3/b kötet',- e tarta|mazza.
A 65120|3. (II.27.) szźrĺń képviselő-testületi hatátozat a|apján e feladatellźltáshatźlrozott időre
_2015. május 30-ig _ szól.

A JVSZ az a|aptevékenységének eI|átása keretében _ ahhoz kapcsolódóarl - végzi a
kerületgondnoki rendszer múködtetését, az abban kĺjzremfü<jđő személyek foglalkoztatásáva|'
a rendszer eIlátásáv al' kap c s o lato s fel adatokat.
A34,7/20|3. (Ix.l8.) képviselő-testĺileti határozathatźlrozza meg a felađat ellátást.

A JVSZ az alaptevékenységének ellátása keretében _ a|,lhoz kapcsolódóarl - végzi az
őstermelők, kistermelők szěĺnźra létrehozott Palotanegyedi Gyulai Pál utcai Tęrmęlő Piac, a
Bláthy ottó 36-40. szám előtti Termęlői Piac és a Szerdahelyi utca 19. szźtm alatti idény
j ellegű piac mfüĺiđtetésével kapcsolatos feladatokat.
A 225\2OI3.(VI.05.) sztlmu, 47I|20I3.(KI.18.) szttmű és a |71l20l4. (VIII.27.) számtl
képviselő-testiileti hatáľozat hattrozza meg a feladat ellátást.

4. Äz intézmény feladatainak szakfeladat szeľinti besorolása

Kotmźnyzati funkció: 066020



megnevezése: Vaľos- kozséggazdálkodás egyéb szolgáltatások

A||amháztartás szakásazati besorolása: 381100
Megnevezése: Nem veszélyes hulladék gyűjtése

Szakmai alaptevékenységek koľmányzati funkció szerinti megjelölés:

041731 Rövid időtartomú lcözfoglalkoztatős
04If32 Staľt-munka program- Téli közfoglalkoztatás
041233 Hosszabb időtartamti közfoglalkoztatás
045I2o Út, autópálya építése
051030 Nem veszélyes (telepĺilési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyíĺjtése, szá||ítása,

átrakźsa
051050 Veszélyeshulladékbegyűjtése, szá|lltźĺsa,źúrakása
066010 Zöldterület-kezelés

Yźi|a|kozási tevékenységet a kĺlltségvetési szerv nem végez.

5. Az alaptevékenységé t szabń|y ozó j o gszabáIyok:

Törvények:

. Magyarországhelyi önkormźnyzatairő| szőLő 2011. évi CL)O(IX. ttirvény (MötV')
o a számvitelľől szóló 2000. évi C. tĺirvény
. azá|IafiháztaÍtásrólszóló 20l|. évi CXCV. t<irvény
C aköztlti közlekeđésről szóló l988. évi I. törvény
. anemzeti vagyonĺól szól20ll. évi CXCVI. tcirvény
. az élelmiszerlźncrő| és hatósági felĺigyeletéről szóló 2008. évi XLVI. töľvény
. az infoľmációs önľendelkezési jogró| és az információszabadságról szóló 20I|. évi

CXII. törvény
. az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény
o a hulladékról szóló 2012. évi CL)O(XV. t<iľvény
. az épített köľnyezet alakításaról és védelmércI sző|ő 1997. évi Lxxvn. t<irvény
o a Polgári tĺirvénykcĺnyvről szőLő 1959. évi IV. törvény és a Polgári Törvénykönyvről

sző|ő20|3. évi V. ttirvény
o a munkavédelemĺől szóIó 1993. évi XCIII tĺirvény
o akozbeszerzésekľől szóló 20||. évi CVIII. töľvény
o akoza\kalmazottak jogállásaľól szóló |992. évi ĐofiI. tĺirvény (Kjt.)

Kormányrendeletek:

. az á||amháztartásrő| szóló 20|l. évi CXCV törvény végrehajtásáľól szőlő
368120|1.(XII.3 l.) Koľm. ľendelet (Ávr.)

o a ktjltségvetési szervek belső kontrollrendszerérő| és bęlső ęllenőrzéséről sző|ő
37 0120|1 .(XII.3 1 .) Koľm. ręndelet

. az a|IaÍnháztartás sziámviteléről szóló 4l20I3. (I.11.) Korm. rendelet
o a kozéptiletek fe|Iobogőzásanak egyes kérdéseiről sző|ő 13212000. (V[. 14.) Korm.

rendęlęt
o a kozűti kĺlzlekedési előéleti pontrendszenől sző|ő 2000. évi CXXWII. törvény

végrehajtás arő| sző|ő 23 6 12000. 6II. 23.) Koľm. rendelet



. az európai zász|ő és az európai lobogó haszĺá|atźnak részletes szabáIyairól szóló
30812004. (XI. 13.) Koľm. rendelet

o avásátokĺól, a piacokĺól, és a bevásĺírlóközpontolaól sző|ő 5512009. (III.13.) Koľm.
rendelet

o 30/1988. (IV. 2l.) MT rendelet a kozűti közlekedésľől szóló 1988. évi I. törvény
végrehajtásaľól

o a Fovárosi onkormźnyzat kezelésében lévő főútvonalak, közutak és köĺerületek
kijelöléséről szóló 43212012. (XII.29.) Korm. rendelet

o a kozaLkalmazottak jogállásĺĺľól szóló 1992. évi )oo0II. törvény végľehajtásáttő| a
helyi önkormĺínyzatok áItaI fenntaľtott szo|gétItatő feladatokat ellátó egyes
költségvetési intézményeknél sző|ő 77l|993' (V. 12.) Korm.rendelet

Miniszteri rendeletek:

o 4tll997. (V. 28.) FM rendelet az 4ĺ||ategészségügyi Szabá|yzatkjadźsárő| az A||at-
e gészsé güg y i Szabéiy zat kiadásríró l szóló

o Il|986. (II. 21.) Éw-ptilrĺ egyĹittes rendelet aköztisztasággal és a települési szilard
hulladékkal összefiiggő tevékenységekľől

o IlI975. (II. 5.) KPM_BM együttes rendelet akoztftíközlekedés szabźůyairő|
o 65/1999. (XII. 22.) EüM rendelet a munkavállalók munkahelyen tĺjrténő egyéni

védőeszkĺiz hasznźtlatźnak minimális biaonsági és egészségvédelmi követelményeiről
o |112003. GX. 12.) FMM ręndelet az ipaĺi alpintechnikai tevékenység biztonsági

szabá|yzatérő|
. a koľmtnyzati funkciók' á||amhán*ási szakfeladatok és szakágazatok osztályozásí

rendjéről sző|ő 6812013. (XII. 29.) NGM rendelet

Főváľosi közgytĺlési rendeletęk :

o 1012005. (n. 8.) Főv. Kgy. ľendelet a fovaľosi zĺildfeliileti rendszeľbe brtoző
Zöldterületek és zöldfelületek védelméről, haszná|atfuő|, fenntartásĺáról és
fejlesztéséről

o 5l|998. (II. 27.) Főv. Kgy. rendelet a vá|asztási plakátok egyes középületeken és a
közterĹilet meghatźltozott részein töľténő elhelyezésének tilalmaľól

o 58l|994. (IX. I4.) Főv. Kgy. rendelet egyes fővríľosi önkormányzati jelképek
hasznáIatźrő|

o 48lI994. (VIII. 1.) Főv. Kgy. rendelet a főváľos kcjztisztaságaÍőI
o l4ll993. (IV. 30.) Főv. Kgy. rendelet a kiemelt közcélú ZöldterĹiletelűől
o 8l|99I. (uI. 21.) Főv. Kgy. ľendeletakozépületek és közteľĹiletek fellobogőzásarő|

onkorman y zati r enďel etek :

o 6212007. (XI. 13.) önkormźnyzatí rendelet a köĺerületek, ingatlanok rendjéről és a
koztisztaságrőI

6. A JVSZ önálló jogi személy.

7.A JvsZ az onkormtnyzat áIta| aLapitott költségvetési szerv. Jóvahagyott kÓltségvetésén
belül a mindenkori hatályos jogszabźiyi keretek között önállóan mfüĺidik, és gazdálkodik. E
tevékenységen belül <jnálló béľ és munkaerő gazdálkodási jogkcinel rendelkezik.



Tevékenységének ellźtásźů:roz a szfüséges forrást az irźnyitő, fenntaľtó kĺiltségvetési
tĺĺmogatása és az aIapitő okiľatban meghataľozott feladatokból saját bevételei bizosítjfü.
Pénztigyi és gazdálkodási feladatait a kĺiltségvetési szervek költségvetési, gazđálkodási
előírásai szerint végzi.

8.A gazdźikođás általános vitelénél a mindenkori hatályos jogszabályok rendelkezései szerint
kell eljrámi. A hatályos jogszabályok előírásainak megfelelően az alaptevékenységbe tartoző
pénzügyi, gazdasági és egyéb feladatait ĺ'nálló hatáskönel |ätja e|, a rábízott vagyonnal
önállóan gazdá|kodik, kötelezettségeinek teljesítésééľt felelősség terheli.

9.A JVSZ képviseletét az igazgató, mint a költségvetési szerv vezetője |átja eI, aki e jogköľét
esetenként, vaEY az igyek meghatźrozott csoportj źna nézvę a vonatkoző jogszabá|yok keretei
között átrvhazhatja. Kiadmĺínyozásra azigazgatő' távollétében vagy akadáIyoztatása esetén az
igazgatő-helyettes,agazđaságivezelő,azoperatívvezető jogosult.

10.A JVSZ az irźnyitő szervlfenntartő á|ta| meghatźrozott irĺĺnyelvek alapjĺĺn készíti e| az
intézméĺy költségvetési tervezetét és küldi meg a fenntartó által kijelölt szervezetnek.

1 1.A JVSZ a Képviselő-testület áLta| jovehagyott iĺtézméĺyi kĺiltségvetési keretsziĺmok és a
jogszabá|yok, valamint a fenntartő á|tal meghatźlrozattak figyelembevétele alapján el|Iitja

össze elemi költségvetését.

12.A IvsZ a saját kĺiltségvetése és gazdálkodási hatáskörébe utalt feladatok és előiľanyzatok
tekintetében előiranyzat fe|használási jog illeti meg. A szabályos gazdźikodáséľt a JVSZ
igazgatőja felelős.

13. A kĺiltségvetésben jóváhagyott költségvetési előiranyzat módosítási hatásköľt a magasabb
szinhí jogszabá|yokon felül az onkormźnyzat mindenkori költségvetéséről szóló rendelet
szabá|yozza. Aziĺtézmény új feladatot h'lzańIag a Képviselő-testiilet dĺintése és költségvetési
fedezetének megjelölésével, biztosításáva| végezhet. A Képviselő-testĹilet a felađaťvźtltozást,
kĺiltségvetési előirányzat móđosításthatźtrozatta| l vagy költségvetési rendeletében fogadja el.
A határ o zat a kĺĺ ltsé gveté si rendele tb en éúv ezeté sre kerül.

14. A JVSZ magasabb szinttĺ jogszabáLy előírása a|apjźn köteles havi bontásban éves
költségvetési felhasználási titemtervet és likvid tervet készíteni, aĺnit az évközi e|oirźnyzat
módosításokkal és teljesítésekkel aktua|izálni kell, továbbá negyedévenként pénzforgalmi
jelentést, feléves és éves költségvetési beszámolót készíteni mindazon költséghelyek'
címĺendek e|óiźnyzatainak fe|hasznáIásaľól, amelyeknek a pénaigyi nyilvĺĺntartását vezeti.
Ezęn felül azirźnyítő szerv aziĺtézméĺýől más kimutatást és nyilvrĺntaľtást kéľhet.

15. A JVSZ vezetojét (igazgatőját) a közalkalmazottakjogállásaról szóló 1992. évi Xxxm.
t<irvény és a közalka|mazottak jogáIlásaről szóló |992. évi )C(XIII. törvény végľehajtásárőI a
helyi önkormźnyzatok által fenntaľtott szolgźt|tatő feladatokat ellátó egyes költségvetési
intézsnényeknél szóló 77lI993. (V. 12.) Koľm. rendelet rendelkezései alapjan a Budapest
Fővaros VIII. kerĹilet Jőzsęfvźtosi onkoľmtnyzat Képviselő-testiilete hatźrozatban nevezi ki
5 éves hatfuozott időre, illetve menti fel. A vezeto (ígazgatő) felett az egyéb munkáltatói
jogokat azMow.67. $ g) pontja a|apjan a polgĺíľmester gyakorolja.



16. A JVSZ gazdaságivezetőjének kinevezése' vagy megbízźsa' felmentése' vagy amegbízás
visszavonása, dijazźsanak megállapítása a polgáľmester hatásk<jrébe tartozik az
áIlafiháztaÍtásľól szóló 201|. évi CXCV törvény 9. $ (6) bekezdése alapján.
A dolgozók fęlętt a munkáltatói jogokat _ az intézmény Alapító okiratában meghatarozoĺtak
szerint _ az intézmény vezetője gyakorolj a a gazdasági vezető kivételévęl.

17 . A JVSZ vezetoje _ a gazďasági vezető kivételével _ kirrevezési okmanyb an meghatározza
az adott beosztás (munkakÓr) betöltéséhez szfüséges iskolai végzettséget (képesítési
követelméný).

18. Az aIkalmazottak jogviszonyáta a Kjt-ben és a közalka|mazotĺak jogźi|ánfuőI sző|ő 1992.
évi )C(XIII. törvény végrehajtásźtrőI a helyi ĺinkormźnyzatok által fenntartott szolgá|tatő
feladatokat ellrĺtó egyes költségvetési intézményeknél szóló 7711993. (V.12.) Koľm.
ľendeletben fo glaltak az ir źny adők.

19.A Képviselő-testtilet évente egy alkalommal áttekinti a JVSZ mfücjdését és megtaľgyalja
az éves tevékenységet taľtalmazó írásos beszámolót, melyet az igazgatő készít e| a táľgyévet
követő év januĺáľ 3l-ig.

20.A Képviselő-testiilet, aJYSZ feladatváltozása esetén, illetve a feladat hatékonyabb ellátása
érđekében _ az a|apitó okirat módosításával egyidejűIeg _ źńszervezheti, illetve módosíthatja
tevékenységi kcirét.

2I.A JvsZ saját döntéséve| az alapítő által meghatározott feladat- és mfüĺjdési körét nem
vá|toztathatja meg. A szćtmfua Képviselő-testületi döntéssel meghatározott többlęt feladatok
végrehajtásćnak szabá|yozása igazgatői utasításban is töľténhet. E köľben az igazgatő
utasításában hatátozhatja meg kiilönĺisen: a többlet feladatok ellátásanak módját
(munkaidőben, vagy a rendes munkaidőn tul történjen munkavégzés, ľendkívĹili munkaidő,
célfeladat kitiĺzés, stb.) a résztvevők kijelölését, a végrehajtás soľán nyújtott teljesítményfü
értékęlésének szempontjait, mindezeknek megfele|óen díjazásuk szabályait (céljutalom, a
kereset kiegészítés más lehetőségei).

22.A JvsZ összességében és szervezeti egységenként engedélyezett álláshelyeit
(munkaktirĺiket) számszeruen a szeruezeti étbra (1. szĺímú melléklet) tarta|mazza. Az
intézmény ĺisszesen 138 engedélyezett álláshellyel rendelkezik, ebből 138 fo Kjt. szerinti
foglalkoztatott.

II. A JvsZ szervezeti felénítése

1. A szervezetĺ egységek felépítése

|.|,.Azlgazgatőság

Az igazgatró kiizvetlenül, és az áůtalLános igazgatő-helyettesen keľesztül iľányítja alábbĺ
v ezetőket, illetve teľületet :

- ígazgató-helyettes
- Gazdasági szewezet



- opeľatív szervezet
- SzemélyĹigy (személyĹigyi vezeto,személyĹigyi ügyintézők)
- Ellenőľök

1.1.1 Gazdasági Szervezetfelépítése

A Gazdaságivezetó irányitja és vezeti a

- pénzijgyifőelőadóból,
- pénziigyielőadókból,
- gazdasźlgifoelőadóból,
- könyvelőből,
- pénztárosból,

źil'ő gazđasági szew ezetet.

Az Avr. 11. $ (6) bekezdése éľtelmében a gazdasági vezętő a feladatait a kĺiltségvetési szerv
vezetojének ktizvetlen vezetése és ellenőrzése mellett |átja e|. A gazdaságí vęzeto az á|ta|a
ellátott feladatok tekintetében a kĺiltségvetési szerv vęzetőjének helyettese abban az esetben
is, ha munkakĺiri elnevezése, beosztása ezt nem jelöli.

I.t.f. opeľatív Szeľvezet felépítése

Azoperatív vezetó irźtnyítja és vezeti a

- keľiiletőricsoportvezętóbőI
- az ígazgatőititkámőből,
- azanyagbeszerzőbo|,
- a mrĺszaki ellenőľből,
- adiszpécseľ-informatikusból,
- kĺizmunka-koordinátoľból,
- keľtiletőrökből
- kézbesítőből

źi|ő szervezetet.

|'.2. A Váľosüzemeltetési Szervezet felépítése

A Vaľosüzemeltetési vezetó irányitja és vezeti a

- Szakmai Központból, ide éľtve a szak'rnaí k<izpont vezetobő|, karbantaľtási vezetőből,
karbantaľtókból, kaľbantaľtó-raktaľosból, kaĺbantartó-segédekből,

- Koztisztasági KözpontbóI, ide értve a końisztasági központ vezetőből, telephely-
vezetőbóI, telephely-vezető helyettesből, csopoľtvezetőkből, gépkocsivezető-
takarítókból, takaľítókból,

- Keľtészetből, ide éľtve a fokertészből, keľtészekből, parkfenntaľtókból,
. Ú: Teleki téri piacból, ide értve a piacvezetőből, piacvezetó-helyettesekből,

adminisztrátoľból, piactakarítókból,
- viíľostizemeltetési vezető kĺjzvetlen iránvítása a|att á||ő asszisztensekből

źi|ő szervezętet,

2. A szeľvezeti egységek feladatai



2.1. Az lgazgatőság feladata: a költségvetési szew irźnyításí' koordinácros és
szęrvezési feladatainak ellé.ĺása, biztosítja a JYSZ feladat-ellátásĺínak adminisztratív
és gazdźikodási hátterét. EIIátja az adminisztratív, ezen belül ügykezeléssel,
adatkezeléssel, szeméIyzeti és munkaügyi, fegyelmi, káľtérítési, jogi ügyekkel,
panaszokkal, bejelentésekkel kapcsolatos felađatokat, valamint az ellenőri
feladatokat.

2.1.1. A Gazdaságĺ Szeľvezet feladata:
- a költségvetési szerv mfüĺjdtetésével, tizemeltetésével kapcsolatos feladatok e||átása,

a költségvetés tervezése,
- a mfü<jdéshez szfüséges pénze|lźtás,pénzkeze|és biĺosítása, apénztźr működtetése
- az eloirźnyzatok módosításrínak, átcsoportosításanak és fe|hasznáLźtsanak (a

további akban e gyütt : gazdźiko dźĺs) vé gľehaj tás a,
- a finanszitozźsi feladatok teljesítése,
- a kötelezettségvá||aláshoz kapcsolódó pénziigyi ellenjegyzési feladatok eI|ttźsa,
- az uta|v źny ozźshoz kapc solódó érvényesítési fęladatok e|Iátása
- az adatszo|gáItatási, és besziímolási felađatok teljesítése,
- a vagyonhasznáIatával, és védęlmével összefüggő feladatok teljesítése,
- a péľulJ'gyi, számviteli rend betaľtása. a pénzugyi, számviteli nyilvrĺntartások

naprakész, és pontos vezetése,
- a ktinywezetés biztosítása,
- bankszámlakezelés.

2.1.2 Az Opeľatív Szervezet feladatai:
- Az intézméĺy igazgatői titkárnői feladatokat ellátja a postai és elektronikus

küldemények érkęztetése, továbbítása, az íntézményi kézbesítés megszervezése, e
feladatokhoz kapcsolódó ľendszer működtetése, valamint

- az intézménybe érkező panaszok, bejelentések fogadása, azok elsődleges kivizsgálást
és adatszolgáltatást kĺjvętően soron kívtil töľténő továbbítása az általanos igazgatő-
helyettes részéte,

- az íntézmény diszpécser, infoľmatikusi, és közmunka koordinátori feladatainak
e||átása, az ahhoz sztikséges fęltételek biztosítása,

- az anyagbeszeľzéssel kapcsolatos feladatok szervezése, e|Itúása,
- a műszaki ellenőri feladatok meghatérozása, azok ellenőľzése,
- az intézmény más szęrvezeti egységęivel _ kültinösęn a vaľosüzemeltetési szervezettel,

szoros kapcsolat kialakítása' szfüség szerint tevékenységiikhĺiz koordinációs,
logisztikai támogatás biztosítása.

- Kerületőrség:
a) az onkormányzat tulajdonában lévő kĺjzterületek mltźrgyaí, parkok és terek

felszerelései, növényzet, éptiletek, az önkormźnyzati vagyon részét képező egyéb
dolgok órzése, állagának megóvása,

b) illegális hulladék elhelyezések felderítése, a felügyeIőí íntézkedést nem igénylő
esetekben észlelés, információadás,

c) jogséľtések, jogellenes cselekmények személyes jelenléttel tĺjrténő
megakadályozása,

d) a jogséľtő magatartások elkcjvetőivel szemben a jogellenes magataľtás
me gsziinteté s ére felhívás alka|mazása,

e) a felügyelők életénęk, egészségének, testi épségének védelme,
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Đ ľészvétel ak<jzlekedésrendészeti feladatok ellátáSában.

2.3.A Váľosiizemeltetési Szeľvezet feladatai:
- A Szakmai Központ e||átja a JYSZ kciĺeruleti vagyonvédelemmel, állagmegóvással

ĺisszefüggő műszaki szakmai feladatait.
- A Końisztasági Központ e||átjaaIYSZ a köztęriiletikonisztasági feladatait.
- Az Ú3 ľelel.ĺ téri piac: 

^, 
Uj Teleki téľi piacot fenntartó az Önkoľmźnyzat á|ta|

kijelcĺlt, a piac vezetését' annak mfüodtetésével kapcsolatos těladatokat |ätja eL, a
fenntartó nevében eljárni jogosult a kiilön szabáIyzat szeľint.
Ellátja az őstermelők, kisteľmeLők számfua az önkormźnyzat által létrehozott termelő
piac(ok) mfü <jdtetésével kapcsolato s feladatokat.

- A Keľtészet e||átja az ĺinkormányzat tulajdonában éslvagy kezelésében lévő
közterületek kertészeti, fa- és paľkfenntaľtási fęladatait, ktil<jn<js tekintettel a
környezetvédelmi szempontokľa, valamint arta, hogy a Józsefuarosban lévő
zöldfeltiletek lehetőség szennt nĺivekedjenek, ezzel' az egészségesebb környezetet
biztosítva.

- az íntézmény más szervezeti egységęivel _ kĹĺlönĺjsen a városĹizemeltetési szervezette|
szoros kapcsolat kialakítása, szfüség szerint tevékenységtikhĺiz koordinációs,
logisztikai támogatás biztosítása.

2.4.Szew ezeti egys é gek kiiztitti kapcs olattartás ľendj e

Az igazgatő á|ta|, az általĺínos igazgatő-helyettes és a szervezeti egységek vezetoi
részvételével, heti _ szfüség szerint napi - rendszerességgel tanottvezetői értekez|et keretein
beltil tájékońatjźk egymást az adott időszak fontos kérdéseiről, és egyeztętnęk a több
szervezętí egységet érintő feladatok végrehajtási rendjéről. Az &tekezLeten elhangzott
feladatok, tovźhbá az ígazgatoi utasítások végľehajtásában ńsztvevő, különboző szervezeti
egységek munkatiĺrsai személyesen, elektronikus úton és telefonon tartanak kapcsolatot. Az
értekez|etek dokumentálásłíról kiilĺjn utasításra az étLta|źnos igazgatő-helyettes gondoskodik.

III. A JvsZ vezetése és avezetők feladataĺ' hatáskiirei

1. Azlgazgató feladatai
- A JVSZ ügyeiben <inállóan és egyszemélyi felelősséggel dönt a hatályos jogszabályok
keretein belül.
- FeIeIős azíntézménytevékenységéért,mfüĺjdéséértés gazdźlkodásáért.
- Képviseli a JYSZ-t ktilső szervek előtt, gyakorolja a kiadmányozásí jogot, részt vesz a
képviselő-testiileti üléseken, bizottsági üléséken, értekezleteken.
- Tervezi, szervezi, irányítja és ellenőrzi a JvsZ szak'rnaí, gazdasági működésének
valamennyi tertiletét. Ennek keretében jővźhagyja az intézsnény éves munkateľvét, illetve
p énzigy í, il letve szakmai b eszźlmolőj źÍ.
- Gyakorolja a munkáltatói jogokat.
- Ellátja a IYSZ mfüödését érintő jogszabá|yokban, önkormányzati dcintésekben a
vezeto tészére előíľt feladatokat.
- Elkésziti a JVSZ kĺjtelezően e|oírt szabźt|yzataít, ľendelkezéseit, kapcsolatot tart a
tźlrsintézményekkel,helyiszakmaiszervezetekkel'
- Irányítja - az titaItnos igazgatő-helyettes bevonásáva| -, d gazdasźąi vezeto' az
operatív vezető, a köZteriilet-felügyeleti vezeto, viírosĹizemeltetési vezeto tt|ta| irźnyított
szervęzęteket, valamint és a személyugyi vezetó munkáját'
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- Jóvźhagyja és kiadja a pénzugyi.költségvetési gazdálkodásra vonatkozó valamennyi
szabźiyzatot.
- Elkészítí az intézmény kocktuat kezelési szabéůyzati rendjét, valamint az íntézméĺy
mfü cj dé s ével ĺl s s zefi ig gő k<itelező szabáIy zatokat.
- Az iĺtézmény tevékenységének ellźtźsźna vonatkozóan saját hatásk<irben igazgatői
utasítást adhat ki a mindenkori jogszabályok és az irźnyítő szerv döntéseiben foglaltak keretei
közĺitt.
- Külcjnböző módszęrekkel feltrĺľó-segítő jelleggel ellenőrui a vęzettĺi beosztása alá
tartoző dolgozók munkavégzését, a munkavégzéssel ĺjsszefiiggő szabályok érvényesiilését.
- Javaslatot tesz a fenntartónak az SZMSZ, az A|apítő okirat módosításaĺa.
- A helyben szokásos módon meghirdetett időpontban havonta fogadóórźú tart az
íntézmény székhelyén, annak műkcjdésével ĺisszefüggő kéľdésekben.

2. Lz igazgatĺó.helyettes feladatai
- Az ígazgatőt annak távollétekoÍ, vagy tartós akadáIyoztatása esetén helyettesíti,
képviseli a JVSZ-t és gyakorolja a kiadmźnyozts jogköt, részt vęsz a képviselő-testiileti
üléseken, bizottsági üléséken, értekezleteken.
- Szervezi, irźnyítja és ellenőrzi a IYSZ beosztottjainak munkáját.
- A JvsZ szakmai tevékenységéről rendszeresęn besziímol azigazgatőnak.
- osszefogsa és e||áttatja a szervezet adminisztratív, ezen belül ügykezelési,
adatkezelési, személyzeti és munkaügyi, fegyelmi, káľtéľítési, jogi, panasz ügyekkel,
bej elentésekkel kapcsolatos feladatait.
- Irźnyítja a személyĹigyi teľĹileten dolgozók' az igazgatősági tanácsos munkavégzéssel
kapcsolatos tevékenységét, gondoskodik a vonatkozó nyilvántartások szabźiyszeru
vezetésérő|.
- Irĺányitja, szewezi és koordinálja az irźnyitő szerv külĺjn dĺintései alapján ellátandó
feladatokat.
- Gondoskodik az intézményi feladatellátás' ügyviteli rendszeľének hatékony
mfüĺjdéséről és ellenőrzéséről. Figyelemmel kíséri a JYSZ múköđésének jogszabályi
környezetét, javaslatot tesz az igazgatőnak az sZMsZ, az A|apítő okirat, az ijgyrend, és a
JvsZ szabáIy zatainak aktual izá|ásáĺ a.

- Feliigyeli a szerzóđések előkészítésével, végrehajtásával kapcsolatos szakmai
feladatokat.
- Előkészíti a szetvezet időszakos (szakmai) beszámolóit, a képviselő-testületi
e|őterjesztéseket. A taľs-vezetőkkel egyezteŃe gondoskodik a munkakezdéssel,
munkavé gzéssel kapcsolatos szabályok érvényesiiléséről.
- A vezetőkkel töľtént előzetes egyeztetést k<jvetően elkészíti az íntézsnény éves
munkatervét és j óvah agy źsr a felterj esĺi az igazgatónak.

Szakmai tanácsokkal segíti a szeÍvezetet érintő közľendvédelmi, közbíztonsági ezen
belül a térfigyelő rendszer mfü<jdésével feladatok hatékony e|Iźttását.

- Azigazgatő külcin engedélye a|apjźnkapcsolatottartasajtó képviselőivel, előkészíti a
nyilatkozatokat' szĹikség szerint előzetesen egyeztet a polgármesteľi hivatal illetékeseivel.
- A szakmai szempontok kivételével felügyeli az igazgatóság minden dolgozója
tekintetében a munkavégzéssel, tulmunkával, adatkezeléssel, ügykezeléssel, egyéb
adminisztráciőva| kapcsolatos szabályok érvényesülését. E tekintetben a szęrvezeti felépítés
szerint az ígazgatő távollétében közvetlenül gyakorolj a a vęzetői j ogokat.
- Külonboző módszerekkel feltaľó-segítő jelleggel ellenőrzi a vezetői beosztása alźl
tartoző dolgozók munkavégzését, a munkavégzéssęl összefliggő szabźiyok érvényestilését.

3. A Gazdaságivezető feladataĺ
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- Az intézmény számviteli, pénzgazdźt|kodási rendjének szakmai megszervezóje és
vezetője. Ennek 

Yo"Jä;. zi és irźnyítja a gazdasági, péĺungyitevékenységet, koordi náIja a
gazdaság|pénzngyiszervezetbenfoglalkoztatottakmunkáját'
Elkészíti a pénzngyi. kĺiltségvetési gazdálkodásra vonatkozó kötelező
szabáIyzatokat.

:E''ff íä""-ľ.*i1?l'ŕJä:''".ľ::ľ,*l5Łxľľľľ"ilHffi:.ľj:ä:ł*
betaľtását.

- Elkészítí az előzetes és végleges kciltségvetést az aktuális jogi szabá|yozás szeľint,
valamint a fenntaľtó által ęlőírtaknak megfelelően.
- Ellátj a az elófuźtnyzat felhasznźiással, módosítással kapcsolatos feladatokat.
- Ellátj a az izemeltetési, fenntaľtási, műk<jdtetési feltételek biztosításához kapcsolódó
pénzngyí feladatokat, műkcjdteti az ECOSTAT rendszeľt.
- Ellátjaavagyongazďá|kodássalkapcsolatosfeladatokat.
- Ellátja a munkaerő- és bérgazdtikodással összefüggő feladatokat.
- Ellátjaapélukezelésselkapcsolatosfeladatokat.
- Végzi akótelező ađatszo|gáltatásokat és vezeti aszźlmviteli nyilvántaľtást.
- Beszźlmo|őkat,péĺungyije1entéseket,likvidterveketkészít.
- Gazdasági intézkedéseket hoz.
- A kötelezęttségvállalások és kĺjvetelések ellenj egyzését látja el.
- Kĺilĺjnbĺjző módszerekkel feltaĺó-segítő jelleggel ellenőrzi a vezetőí beosztása a|á

tartoző dolgozók munkavégzését, a munkavégzéssel összefiiggő szabályok érvényesülését.
- B,ankszźmiźxa| kapcsolatos szeľződések megkötése, a Nemzeti Adó-, és Vámhatóság
és egyéb hatóságok feléjelentési és bejelentési kötelezettségek teljesíti.

4. Az operatív vezető feladatai
- Iľĺínyít1a az igazgatői titkĺámő, kézbesítő munkavégzéssel kapcsolatos tevékenységét,
gondoskodik a vonatkozó nyilvríntaľtások szabźúy szeru vezetéséről.
- Intézkedik az intézmény e-mail címére elektľonikus úton, illetve postai érkezo levelek,
bejelentések érkeztetésére, az ezzel' kapcsolatos szfüséges intézkedéseket megtéte|ére, az
elektronikus és postai küldemények továbbít ásźra.
- Gondoskodik az intézmény web oldalának folyamatos működtetéséről,
karbantartásaról.
- Gondoskodik az íĺtézmény telephelyein a belépési rend kialakításźrő|, múszaki
feltételek esetén a belépési kódok, riasztási kódok nyilvántaľtásról, a|<fua|izáLásfuő|.

- Gondoskodik az anyagbeszerzéssel kapcsolatos feladatok intézményszilltu
szew ezésérő 1, e llátás ĺíró l
- Gondoskodik a műszaki ellenőri feladatok meghatérozásrő|, azok
ellenőrzésérő1'
- Gondoskodik az intézmény egészét érintő kaľbantaľtói feladatok
meghatźrozásĺĺľól, a sziikséges feltételek biztosításával a folyamatos mfüĺidés biztosításaról.
- Szervezi és itźlĺyítja a közmunka-koordinátor és a diszpécseľ-informatikus munkáját.
- Szewezi és irányítja az anyagbeszetző, műszaki ellenőr munkáját.
- Különböző módszerekkel feltaró-segítő jelleggel ellenőrzi a vezetői beosztása a|á

tartozô dolgozók munkavégzését, amunkavégzéssel összefiigeő szabályok éľvényesülését.
- Tevékenységét szoľos munkakapcsolatban látja eI a vĺírosüzemeltetési vezetőkkel.
- Képviseli a Keľületőrséget.
- Külĺjnbĺjző módszerekkel feltáró-segítő jelleggel ellenőrzi a vezętői beosztása a|źl

tartozô dolgozók munkavégzését, a munkavégzéssel összefiiggő szabályok éľvényestilését.
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. Tevékenységét szoros munkakapcsolatban |źúja eI a vátosuzemeltętési és gazdasági
vezetőkkel.

5. A Kerületőľi csopoľtvezető fe|adatai
- Biz{osítja, hogy a kerületőľök a közterület-felügyelői intézkedéseknél a hivatalos
személy segítőj eként vegyenek részt.
- A keľĹiletőrĺjk jelenlétével megelőzi, és szóbeli felhívásával nregszakítja a közterĹileten
megvalósuló j ogsértő cselekményeket.
- Intézkedik az illegális hulladék elhelyezések felderítésére, e|jár a közteľiilet-felügyelői
intézkedést nem igénylő ęsętekben.
- Feladataaz önkormiínyzati vagyon védelme, őtzése.
- Végzi aszabá|yséľtési hatóság áIta| ęIkobzott dolgok orzését.

or zo -, védő feladatok <jnálló elltĺtása.
- Különbĺjző módszerekkel feltaró-segítő jelleggel ellenőľzi a vezetőí beosztása a|á
tartoző dolgozók munkavégzését, a munkavégzéssel összefiiggő szabályok érvényesülését.

6. A Váľosůĺzemeltetési vezető feladataĺ
- Iranyitja a szakmai vezeto, a köztisńasági vezeto, a piacvezeto, a keľtészeti vezető
(főkeľtész) feladatellátását. Figyelemmel kíséri e teľĹiletęk zĺjkkenőmentes múködését,
szfüség esetén hatáskörében intézkedést kezdeményez, intézkedést tesz a feltételęk
binositásźůloz.
- Gondoskodik az Uj Teleki téľi piac és a termelői piac(ok) jogszenĺ és szakszenĺ
mfütjdéséhez szükséges feltételekről, akadá|yoztatás esetén azt je|zi azigazgatőnak.
- Előkészíti és elkészíti, időszakosan felülvizsgálja e szervezet mfüödését befolyásoló
szabályokat, fi gyel emme l kí s éri a működé st érintő j o gszab á|y ok v á|tozását.
- A feladatok végrehajtásaľól, annak akadáIyaről hetente, szfüség szeľint soron kívül
b e szĺĺmo l az igazgatőnak, távo ll étében helyettes ének.
- Különböző módszerekkel feltaľó-segítő jelleggel ellenőrzi a vezętoi beosztása alá
tartozo dolgozók munkavégzését, a munkavégzéssel cisszeftiggő szabályok éľvényesülését.
- A főkertész szakmai javaslata a|apjźn kcizremfüĺidik rövid- kozéptávoĺ a
keľület z<ildfelületeinek me gúj ításáľa, lehetsé ges fej lesztésére.
- A szakmai vezeto javaslata alapján közremúködik rövid- kozéptźwon a keľĹilet
kaľbantaľtási, felúj ítási munkáinak elvé gzésére'
- A koztisztasźryi vezeto szal<rnaijavaslata aIapjarl kĺlzremfüödik rövid- kijzéptźxon a
kerĹilet koztisztasági feladatainak hatékonyságanak növelésére.
- Tevékenységét szoros munkakapcsolatban látja el az operatív és közteľület-felügyeleti
vezetőkkel.

7. A Szakmaivezető feladatai
- Szewezi és irźnyitja a JVSZ köaeruleti vagyonvédelemmel, állagmegóvással
összefüggő műszaki szakmai felađataít.
- Gondoskodik a helyi utak kaľbantaľtásiíľól, az ahhoz kapcsolódó műtárgyak
karbantaľtásaról, pótl ásáról.
- Szakmai javaslatot tesz ľĺjvid- középtávon a keriilet karbarúartási, felújítási munkáinak
elvégzésére.
- A kĹilönböző módszerekkel feltaró-segítő jelleggel' e||eĺőrzi a vezetłĺi beosztźsa a|á

taľtoző dolgozók munkavégzését, amunkavégzéssel összefiiggő szabá|yok éľvényesülését.

8. A Köztisztasági vezető feladatai
- Szeľvezi és irarlyítjaaJYSZkońísztasźrygal kapcsolatos szakmai feladatelltúástlt.
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- Gondoskodik a kĺizteruletek tisztrĺn és rendben tartásźrő|.
- Figyelemmel kíséľi az i|Iegźiis szemétlerakásra utaló folyamatokat, arrő| soron kívül
j el zé st adnak az igazgatős ágnak, közremfü ĺi dik azok fę|szźĺrlolásáb an.
- Szakmai javaslatot tesz rövid- kozéptźwon a keriilet koztisztaséryi feladatainak
lehetséges fej lesztésre.
- A kültlnbĺiző módszerekkel feltráľó-segítő jelleggel ellenőrzi a vezetői bęosńása a|á
tartoző dolgozók munkavégzését, a munkavégzéssel összefiiggő szabźiyok érvényesülósót.

9. 
^"i]i 

Teleki téľi piac vezetőjének feladatai
- Gondoskodik az Uj Teleki téľi piac jogszeľĹĺ és szakszęrű mfüödéséhez sztikséges
feltételękľől, akadályoztatás esetén azt jelzi a vaľosiizemeltetési vezetőnek.
- Szeruezi és irányítja a piac múködésével kapcsolatos szakmai feladatęI|átásźt.
- Külĺinösen felügyeli a piac teľĹiletén aközegészségtigyi, munkavédelmi, hízvédelmi és

egyéb óvó- védő szabályok érvényesülését.
- Gondoskodik a piac mfüĺjdéséhez sziskséges adminisztrativ, pénzugyi feladatok
teljesítéséről, figyelemmel kíséri aszerzođések érvényességének alakulását. Ezze| kapcsolatos
elszámolási és beszámolási kötelezettségétteljesíti azintézmény és az önkormanyzatfe|é.
- Gondoskodik a beosztott munkatiíľsak munkavégzésével kapcsolatos tevékenység
szabźiyszeruségéről.
- A ktilc}nböző módszeľekkel feltríró-segítő jelleggel ellenőrzi a vezetői beosztása a|á

tartoző dolgozók munkavégzését, a munkavégzéssel tĺsszefiiggő szabályok érvényesülését.
- Yégzi az őstermelők, kistermelők szźlmára létrehozott teľmelő piac(ok)
mfüödtetésével kapcsolatos feladatokat.

10. A főkeľtész feladatai
- Gondoskodik a fźk, parkok karbarltartźtsáról, fiĺnyírásról, öntĺĺzésről' paľlagfrĺ- és

gyommentesítéséről, ehhez munkafeltételek biztosítja.
- Gondoskodik a keľület közteriileteinek egyéb ztjldfelületei kezeléséről.
- Szakmai javaslatot tesz rövid- k<izéptávon a kerület zĺildfelületeinek megíjitásźra,
lehetséges fej lesztésére, illetve a zolď stľatégia kialakításara.
- A kiiltinbtiző módszeľekkel feltaľó-segítő jelleggel ellenőľzí a vezetői beosńása a|á

tartoző dolgozók munkavégzését, a munkavégzéssel összefiiggő szabáIyok éľvényestilését.

11. A személyügyivezető feladatai
- Azigazgatő utasításának megfelelően kĺizremfüĺjdik a humánerőfonás gazdá|kodással

és pénzügyeivel kapcsolatos feladatok e|Iátásában, különĺĺsen: a kdltségvetés előkészitésében
és elkészítésében.
- A JVSZ köztisztviselői źiLományźtva|, illetve munkaviszonyban, továbbá
megbizásijogviszonyban álló teljes személyi állomannyal kapcsolatos személyzeti-ügyviteli
fęlađat e||átása,jogszabályban előírt adatszolgá|tatások teljesítése, nyilvantaľtások vezetése.

16. A vezetői munkakiiľiik

A 77lI993. (v. 12.) Koľmányrendelet a kĺjzalka|mazottak jogá||ásáről szóló 1992. évĺ
)ooilIl. tcirvény végrehajtásaról a helyi önkormĺínyzatok á|tal fenntartott szo|gźitatő
feladatokat ellátó egyes költségvetési intézményeknél 3. $ (1) bekezdése szeľint magasabb
vezető a költségvetési szerv vezetóje és helyettese(i).

^ 
(2) bekezdése szerint vezetł| az íntézmény szervezeti és mfüödési szabéiyzatábarl

meghatátozott önálló szervezeti egység vezetésével megbízott, illetőleg ezzę| azonos
j o gállású kĺizalkalma zottja.
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A 368/2011. CXII.31.) Kormanyrendelet az áI|amháztartásról szóló t<irvény végrehajtásáľól
11. $ (6) bekezdése szerint agazdaságivezető afe|adatait aktiltségvetési szerv - a 9. $ (8)
bekezdése szerinti szervezeti egység vezetője a szal<lgazgatási szerv - vezetőjének közvetlen
vezetése és ellenőľzése mellett |átja eI. A gazdasági vezető az á|taLa ellátott feladatok
tekintetében a kĺiltségvetési szerv - a 9. $ (8) bekezdése szeľinti szervezetí egység vezetője a
sza|<ĺgazgatási szerv - vezetőjének helyettese abbaĺr az esetben is, ha munkakĺiri elnevezése,
beosztása ezt nemjelöli. Ezek a ľenđelkezések nem vonatkoznak a Legfőbb TJgyészség, az
ĺinkoľmányzati hivatal, a koľmiínyhivata|, az autonóm á||aĺrĺigazgatási szerv, valamint - a (1)
bekezdésben foglaltak kivételével - a minisztérium gazdasźryí vezetőjére, akik a szervezeti és
mfüĺjdési szabáIyzatban megjelölt személy vezetése és ellenőrzése alatt |átjek el feladataikat.

Az intézményben egyéb vęzetői elnevezést tarta|maző munkakör<jk nem minősülnek vezetói
munkaköľnek.

Iv. A JvsZ míĺkłidésének főbb szabáIyai

1. A műkłidési ľendet meghatáľozó dokumentumok és szabályzatok
- Alapító okiľat
- Szewezeti és MfüödésiSzabá|yzat
- Szervęzeti egységek Ügyrendje
- Munkavédelmi szabá|yzat
- Munka-, és védőruhaszabá|yzat
- Ttlzvéde|mi szabźiyzat
- Közbeszeruési ésbeszerzési szabá|yzat
- Itatkezelési szabá|yzat
- A személyes adatok kezelésének, a közérđekű adatok megismeľésére inányuló

kérelmek intézésének és a kötelezoenkozzéteendő adatok nyilvĺínosságrahozata|źnak
szabá|yzata.

- Teljes koru Gazdálkodási Szabá|yzat
- Szĺĺmviteli politika és szabéiyzataí, számlarend, számlatfüör, önkĺjltség szźrnitási

szabźlyzat, leltaľ és selejtezési szabá|yzat' pénz és érté|4<eze|ési szabáIyzat, arlyag és
eszkoz szabá|y zat, éľtékelési szabá|yzat.

- SzabáIytalanságok kezelésének rendje.
- Kocktzat keze|és szabá|y zati rendj e.

- Belfijldi és kĺilfrldi kiküldetések elrendelésével és lebonyolításával kapcsolatos
szabá|yzat,

- Reprezentációs kiadások felosztását, azokteljesítésének, elszámolásának szabá|yzata
- Gépjáľmű igénybevételnek és használati ľendje
- U tazěLsi költségtérítésre vonatk oző szabźt|y zat
- Vezetékęs és rádiótelefonok hasznáIati rendje
- Hazirendek
- Úi Teleki téri piac üzemeltetésével kapcsolatos szabźiyzat

2. A munkavégzéssel kapcsolatos szabályok

A IvsZ foglalkoztatottjainak munkakĺjľi feladatait, jogosultságait, k<itelezettségeit a
beosztásnak megfelelő, részletes munkaköri leírásban kell ľögzíteni, melynek egy péIdányát a
dolgozónak kell átadni.
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a) A kiiza l|<a|mazottÍ j o gv i szo ny létrej ii tte

A kĺizalkalmazottijogviszony létľejötte: a közalkalmazottijogviszony a kinevezéssel és annak
elfogadásával j ön létre.

b) A munkav égzés telj esítés e, munkakii ri kłitelezettségek:

A munkavégzés teljesítése az igazgatő által kijelölt munkahelyen, teľiileten az ott érvényben
lévő szabźiyok és a kinevezési okmĺínyokban, munkaköri leírásban, valamint a
munkaszerződésben leírtak szerint töľténik. A đo1gozó köteles a munkakĺirébe tartozó és a
munkaköri leírásában nevesített munkát képességei maximális kifejtésével, az e|vfuhatő
szakéĺtelemmel és pontosan végezni.

c) Munkaľend

A JVSZ-nél a kĺjvetkező munkaľendek kerĹilnek a|ka|mazásra a do|gozók részére:

Általanos munkaľendben dolgoznak munkanapokon

Hétfőtől-csütĺirtökig 07.30. - 16.00 óra,
Pénteken 07.30, _ l3.30. óra kĺjzĺjtt,

a személyĹigyi vezető, személyügyi ügyintéző(k), a pénn1gyi főelőadó, pérungyi előadók, a
gazđasági főelőadó' a könyvelő, péĺlzjgyi igyintézo, a péĺlztáĺos, a diszpécser-infoľmatikus,
az igazgatői titkárnő, az asszisztęnsek.

Az igazgatő, az igazgató-helyettes, a kerületőri csoporŃezetó, viírostizemeltetési vezető, az
operatív vezeto, a gazdasági vezető, a szakmai vezeto, koztisńasági vezetó, a piacvezeto, a
piacvezeto-helyettesek, keľtészeti vezeto, a közmunka koordinátor heti 40 órás (teljes
munkaidős) kĺitetlen munkaidőb en |átja el feladatait.

Az egyéb (munkasziineti-, pihenőnapon' délutĺĺni, éjszakai) munkaidőrendekről, a rendkívüli
munka elrendeléséről és elszámolásénő|, a szabadságok rendszeréro|, arészletszabályokľól - a
JVSZ minden do|gozőjára kiteľjedő hatáIlya| ígazgatői utasítás ľendelkezik. A
munkaiđőrendek, az a|thoz kapcsolódó külön megállapodások a kinevezési okmányban,
munkaszeľződésben szerepelnek.

Munkarendre vonatkoző igazgatói utasításnak kell tekinteni a havi tervęzetben egyedileg
meghatźlrozott munkarendet is, amennyiben arľól a do|goző a jogszabźllyilag előírt időben és

mó don táj éko ztatásra keriil.

A munkavégzést a szervezeti egységenként minden dolgozónak jelenléti ív pontos kitöltésével
kell rĺigzíteni, melyet a szeÍvezeti egység vezetoje ellenóriz, és továbbít az igazgatóság
részére.

d) Szabadság

Az éves rendes és rendkívĹili szabadság kivételéhez előzetesen a munkahelyi vezetőkkel
egyeztetett tervet kell készíteni. A rendkívüli és fizetés nélküli szabadság engedélyezésére
minden esetben csak az igazgatő jogosult. Az éves szabadság mértékét a hatályos
j o gszab á|yoknak me gfel e l ő en kel l me gál l ap ítani.
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A szabadság igénybevétel és egyéb távollét nyilvrántaľtás rendjéről kiilön igazgatői utasítás
rendelkezik.

e) A helyettesítés ľendje

Az ígazgatőt az igazgató-helyettes helyettesíti, továbbá segíti a JYSZ beosztottainak szakmai
inányításában.

Az intézményben folyó munkát a đo|gozó időleges, vagy taľtós távolléte nem befolyásolhatja.
A dolgozó távolléte esetén a helyettesítés ľendszerének kidolgozása a munkakör szerinti
közvetlen munkahelyi felettes (továbbiakban: munkahelyi vezető) feladata. A helyettesítéssel
kapcsolatos' egyes dolgozókat érintő konkľét feladatokat a munkakĺiľi leírásokban kell
rögzíteni.

Í) A munkakiiľtĺk átadása

A munkaköľök átadásaľól, illetve átvéteIéről, személyí vá|tozás alkalmával jegyzőkönyvet
kell felvenni.

Az átadásról, átvételről készült jegyzőkĺinyvbęn fel kell tűntetni:
- az źLtadéLs _ źLtvéte| időpontját,
- a folyamatban lévő konkľét ügyeket, hataĺidőket
- amunkavégzéshezszfüségeseszközökátadását,
- ajelenlévők aláirźsźt.

A munkakor átadás _ átvételével kapcsolatos eljrĺrás lefolytatásĺíról a munkahelyi vezeto
gondoskodik.

g) A vagyonnyĺlatkozat tételĺ kłitelezettség

A2007. évi CLII. törvény 5. $ (1) bekezdés cb) pont értelmében,azigazgató és a gazdasági
vezető a megbízását, vagy kinevezését megelozően, ezt követően kétévente tesznek
vagyonnyilatkozatot.

h) A munká,ůa járás, munkavégzés kiiltségeinek megtéľítése

A munkába jźrás költségeinek megtérítése a39l20I0.(II. 26.) Korm. renđelet helyközi és az
igazgatő által kiadott szabźůyzat szerint t<jľténik.

i) Továbbképzés:

A JVSZ csoportos oktatás, továbbképzés megszervezése, illetve a dolgozóval kötĺjtt egyedi
tanulmányi szerzodés révén gondoskodik _ az egyes munkakĺjrtik vonatkozásában _ a
jogszabźiyi előírások váItozásafolyan sziikségessévá|ő képesítés megszeľzéséről.

j) Egyéb juttatások

Az íntézmény foglalkoztatottjainak egyéb juttatásait az iľanyító szerv źital. nem
szabáIyozottak hatźrozzźk meg. A költségvetési szerv a foglalkoztatotta|aa csoportos
balesetbiĺosítást és általános felelősségbiztosítást kĺjthet.

3. Felelősségiszabályok
A dolgozók a közalka|mazottijogviszonyukból, a munkaviszonyukból eredő ktitelezettségfü
vétkes megszegésével okozott kaÍért fegyelmi és kĺĺľtéľítési felelősséggel tartoznak.
Szándékos karokozás esetén a do|goző a teljes kárt köteles megtéľíteni.

A dolgozó vétkességéľe tekintet nélkiil a teljes káľt ktjteles megtéríteni a visszaszo|gźitatási,
vagy elsziámolási kĺitelezettséggel átvett olyan dolgokban bekövetkęzett hiĺĺny esetén,
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melyeket állandóan őrizetben tart, kizźttőlagosan hasznáI, vagy kezel és azokat jegyzék, vagy
elismervény alapjźn v etí éú.

Fegyelmi felelősség

A fegyelmi felelősségre a Kjt. hatályos szabá|yai azhźnyadők.

Anyagi felelősség

A JVSZ valamennyi dolgozója felelős a bercĺdezési, felszerelési tĺĺľgyak rendeltetésszerĹĺ

haszná|atáért, gép ek, e szkci zĺik, me góvásáért.
A JVSZ a dolgozó hasznźiati taľgyaiban a munkavégzés folyamán bekĺjvetkezett kźIÍért

vétkességre tekintet nélkül felel, ha a kar a dolgozó munkahelyén, vagy más, megőrzéste
szolgá|ő helyen elhelyezett dolgokban keletkezett.

4. Az üryiľatkezelés ľendje
Az ügyiratkeze|és ľendjét azigazgatő lratkezelésiSzabáLyzatbaĺhatátozza meg.

5. A kiadmányozás rendje

A JVSZ-nél a kiadmźnyozásijogkört az igazgatő, távolléte vagy akadźl|yoztatása esetén az
ígazgatő -helyette s gyako rolj a.

6. Abé|yegzők használata
Valamennyi hivatalos a\étírźsnáL, a jogosult aLźirásamellett szerepelnie kell a JvsZ hivatalos
béIyegző lenyomatiĺnak. AzJVSZ bé|yegzőitnaprakész állapotban nyilván kelltaľtani.

A JVSZ.né| béIyegz(i hasznźiatána az igazgató távollétében vagy akadáIyoztatása esetén a

következők j ogosultak: 
azgató-helyettes

gazdaságívezető

Az átręvók személyesen felelősek a bé|yegzők meg&zéséért. A bé|yegzők beszerzésérő|,
kiadásaľól, nyilvantaľtásaról azigazgatői titkrĺmő gondoskodik, illetve abé|yegzł3 elvesztése

esetén aze|őirások szeľintjaľ el.

7 . Védőľuha, védőeszkłiz blztosítása

Az intézmény az ,,egyéĺll védőĺiltözetek és védőfelszeľelések haszná|attra kcitelezett

munkakörĺik, védőeszközok jegyzéke'' alapjan biztosítja az éintett đolgozók vonatkozó
védelmét.

A keriiletőri csopoľtvezeto és a keľĹiletőr<ik (segédfelügyelők) formaľuha el|źLtását az igazgatő
által kiadott szab źiy zat határ ozza me g.

v. A JvsZ kapcsolattartásának ľendje

1. Együttműkiidés szakmaĺ szerł ezetekkel, táľsintézményekkel

A JVSZ weboldalt tizemeltet a lakossági bejelentések fogadástlra és ahozzá forduló ügyfelek
táj ékońatźlsa célj ábó l.
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A JVSZ a szalĺĺÍLai munka színvonalának fejlesztése elősegítése éľdekében kapcsolatot taľt és
egyĹittmfüĺidik más hasonló gazdálkodási tevékenységet folýató szervezetekkel, a
rendőľséggel, a hivatásos katasztľófavédelmi szeľwel, a Nemzeti Adó- és Vámhivata1|a|, az
egyéb állami ellenőrző és önkoľmányzati szewekkel, taľsadalmi szervezette|, így különösen a
Budapesti Rendőr-főkapitanyság VIII. keľiileti Rendőrkapitánysággal, helyi polgĺírőr
szervezetrel továbbá afę|adatai ęI|átásźhoz segítséget nyujtó egyéb szewezette|.
A rendvćdclmi szerwel, aNemzeti Adó. és Vĺímhivata|Ia| cgyĹitt cljáró köZteriilct.fclügyclő
a rendvédelmi szerv, a Nemzeti Adó- és Viĺmhivatal segítője. A rendőrséggel történő
együttmfü<jdés keľetében tevékenysége e|IátásárőI, annak kdriilményeírő| a rendőrséget
rendszere se n téĄ ékońatj a.

A JVSZ együttmfü<idésre töľekszik minden feladatköľével tisszefiiggő tevékenységi könel
rendelkező hazaí és nemzetközi szeľvezettel.

2. Sajtóval va|ó kapcsolattaľtás
A sajtóval történő kapcsolattaľtás a polgáľmester, vagy polgáľmesteri hivatal éslvagy kabinet
által kijelölt személlyel tĺirtént előzetes egyeztetés, engedély utan történhet.

3. A személyes adatok kezelése

A személyes adatok kezęlése a jogszabźiyokban, és az JVSZ-nél ,,a szemé|yes adatok
kezelésének, a közérdekű adatok megismeréséľe iranyuló kérelmęk intézésénęk és a
kötelezően kozzéteendő adatok nyilvánosságrahozata|źnak szabá|yzatában,, meghatározottak
szeľint tĺiľténhet.

vI. A JVSZ gazdálkodásának ľendje

A JVSZ gazđá|kodásával, ezen belül kiemelten a költségvetés tervezésével, végľehajtásával
összefuggő feladatok, hatásk<iľök szabźiyozźsa a jogszabályok és a fenntartó
rendelkezésęinek figyelembe vételével _ az igazgató feladata. A gazdźllkodási fęladatokat a
kiilön tigyľendben meghatźrozott módon kell végezni.

1. Bankszámlák feletti ľendelkezés
A banknál vezetett szźm|tů< feletti rendelkezésre jogosultakat az igazgatő jelöli ki. Nevüket és
a|áírás bej elentési kaľtonj aik egy-egy pé|darryát a gazdasági vezető köteles őizni.

2. Kiitelezettségvállalás, utalványozás, érvényesítés, ellenjegyzés ľendje
A kötelezettségvállalás, uta|ványozás, ellenjegyzés, érvényesítés rendjét az igazgatő a
Gazdálkodási S zab ály zatb arl szab á|y o zza.

3. Belsőkontľollľendszeľ
A belső kontrollrendszer kialakítésáért, mfüödtetéséľt és nyomon követésééľt az igazgatő
felelős. JVSZ belső ellenőrzését független, regisńráciőval rendelkező, külĺin szerződésben
rogzített módon (szervezettel, személlyel, és feltételekkel) látja el.

vil. A JVSZ óvĺó. védő előíľásai

A JVSZ óvó' védő előíľásait tarta|maző szabá|yzatai a IYSZ munkavédelmi és tűzvédelmi
szabá|vzatai.
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YIII. Zárő rendelkezések

A S zew ezeti és Mfü ö d ési S zab á|y zatot a Képvi sel ő -te stĹilet hagyj a j őv á.

Jelen Szervezeti és Míĺkiidésí Szabdlyzatot Budapest Fővúros WII. keriilet űíaefvórosi
onkormónyzat KépvÍselő-testíilete a ...../2014.(XII.04.) számú határozatúval hagłta jóvú és

ezzel eglídejiÍleg a KépvÍselő-testíilet 394/2013. (X.30.) szúmú hatúľozatóval jóvdhagłott,
2013. november 01. napjútől hatdlyos Szervezeti és Műíkiidési Szabdlyzata helyébe lép.

Hatályos 20|5. januáľ 01. napjától.

Az sZMsZ hatálybalépését követő 60 napon belül a vaľosüzemeltetési vezeto, az operutív
vezętő és a gazđaságí vezető szervezeti egységtikľe vonatkozó ügyľendet elkészíteni,
korúbban elkészített ťiglrendet módosítaní és jóváhagyásra azígazgatőĺak felteľjeszteni.

A JVSZ munkahelyivezetőikötelesek gondoskodni aľľól, hogy a JVSZ dolgozói azSZMSZ-I
a|áitás ellenében megismerjék, illetve hogy minden egyes újonnan belépő dolgozóval
ismeľtessék.

MellékIetek:

l. Szewezetí ábra (szervezetitagozódás és címĺend szerinti bontásban)

Budapest, 2014. december ....

Készítette:

Ács Péter
a J őzs eÍv áľo s i Vá ľos ůize m eltetés i Szo I gála t igazgatő ja
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ALAPÍTo oKIRAToT
ľĺŐlosÍľl oxrnaľ

Az źl||amhánartásrő| sző|ő 2011. évi CXCV. töľvény 8.$-a, a toruény végrehajtásáró| szólló
368/2011. (XII. 3i.) Koľmányľendelet 5.$-a foglaltak a|apjan a20|4, június |f-to| hatályos
e gy s é ge s szerkezetb e fo gl alt a|apítő okirat az a|abbiak szeľi nt mó d o sul'

1.) 
^z 

alapító okiľat 1. pontja helyébe a következő sztiveg lép:

,I. A költségvetésí szerv
Megnevezése: Budapest Főváros VIII. kerület Józsefiárosi Poĺgármesteri Hivatal (rĺ)vidített
nev e.. Józ s efv ár o s i P o l gárme s t er i Hiv at al)
Székhelye: 1082 Budapest, Baľoss u. 63-67.

A kiĺltségvetési szeľv telephelyei:

1 082 Budapest, Baľoss u. 66-68. (hrsz.:3 521 I l N I, 3 52I I l N 3)

1 082 Budapest, Német u. 25 . (hrsz;3 52I2l N24' 3 52I2l N25, 3 52I2l N26)

1084 Budapest, Víg u. 35. fszt.12. és fszt./Il. (hľsz: 3492I)

1084 Budapest, Rákóczitér 3. (hrsz.: 34899lBlI)

1084 Budapest, Víg u. 32. (hľsz.: 34944l0lN1, 34944/0lN2, 34944/0/N3, 3494410/A/4,
34944101N6)

1082 Budapest, Kisstáció u. 5. (35604/A/3)

I0B4 Budapest, József u. ]5-I7. (hrsz: 352]B/0/A/4)

( közös hasznólatú a Józsefvárosi Városüzemeltetési Szoĺgálat kakségvetési szerwel)

I084 Budapest Német u. ]7-l9. (hrsz: 352]7/A/]; 35217/A/3; 352I7/,U4;352]7/A/]6.)

( kĺ;zas hasznáIatú a Józsefvárosi Parkolás-üzemeltetési Szolgáląttal és a Józsefvárosi
Váro süzemeltetési Szol gálat kĺ;lts é gvetés i szervekkeĄ,]

2.) Az alapító okiľat 4. pontja helyébe a kiivetkező sziiveg lép:

A Po|gáľmesteri Hivatal alaptevékenysége: az onkormtnyzat műkĺidéséve|, valatint az
á||amigazgatási Ĺigyek döntésre való ęlőkészítésével és végrehajtásáva| kapcsolatos feladatok
ę||źttása, valamint a k<jaerület-feltigyeleti és kerékbilincselési feladatok.



Szakágazat számz 84 t 1 05 He|y i ön korm án y zatok és tá rs u |áso k ĺ gazgatá s i tevéken ysó ge

Szakmai alaptevékenységek(ek) koľmányzati funkciĺĺ szeľinti megje|łilése:

0l l l30 onkormanyzatok és önkoľmányzatihivata|ok jogalkotó és általános

igazgatási tevéken ys é ge

011 140 országos és helyi nemzetiségi önkormányzatok ĺgazgatásitevékenysége

013350 Az <inkormtnyzati vagyonnal valő gazdá|kodással kapcsolatos feladatok

0160i0 országgytilési, ĺĺnkoľmányzatiés erľópaipaľlamenti

képvi se 1 ő v áIasztáshoz kap cs o l ó đó tevékeny s é gek

016020 országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek

016030 Állampolgársági ügyek

041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás

041232 Staĺt-munkaprogram-Téliközfog\a|koztatás

041233 Áilampotgárságiügyek

047110 Kis-ésnagykeľeskedelmitevékenységigazgatása

053 0 1 0 Köľnyezets zennyezés csökkentés ének igazgatása

03]030 Kozterület rendjénekfenntaľtása

0443]0 Epítést;g,,igazgatása

3.) Az alapító okirat 9. pontja helyébe a kiivetkező sztiveg lép:

"9. 
A feladat ellátását szolgálĺó tinkoľmányzativagyonz

l082 Budapest, Baľoss u.63-67. (hrsz.: 352351859 m2)

1082 Budapest, Baľoss u.66-68. (hrsz;35}lllVl 532m2,352II1N3 47 Íŕ)

1 082 Budapest, Német l. 25 . (|ltsz.:352l2lV24 96 Írŕ , 352t2l N25 41m2 , 352I2/N26 1 5 m2)

1084 Budapest, Víg u. 35. fsil..12. alat1i27 m2 és fszt.lIl. száma|atti !1m2 (hľsz: 34g2I)

1084 Budapest, Rákóczitér 3. (hľsz.: 34899lBlI 82ÍÍł)

1084 Budapest, Víg u. 32. (hrsz.: 34944lOlN7 43 m2,34944l0lv2 44 m2,34944lOlN3 3| m2,
34944t0/N4 24 m2,34g44lolN6 940 m2)

l082 Budapest, Kisstáció u. 5. (356O4lN3 146 m2)



I084 Budapest, József u. ]5-]7, (hrsz.. 35218/0/A/4)

( közös használatú a Józsefvárosi Városüzemeĺtetési Szolgalat kahségvetési szerwel)

I084 Budapest Nĺémet u. ]7-19. (hrsz: 352]7/A/]; 352]7/A/3; 352]7/A/4;35217/A/16.)

( kÖzös hasznáĺatú a Józsefvárosi Parkoĺós-üzemeĺtetési Szolgóĺattaĺ és a Józsefvárosi
Ilárosüzcmcltctósi Szolgólat koĺtségvetési szeľvekkel)

A vagyon feletti rendelkezésľe a Képviselő-testĹilet á|tal alkotott rendeletekben meghatĺĺĺozott
szabál vok ir ánv adő ak.,,

Zárad'ék:

Jelen alapító okirat 20L5'januaľ 01-jén lép hatályba, ezze| egyidejűleg a Budapest Főváros
VIII. keľület Józsefuárosi onkormányzat Polgármesteri Hivatala zol4.június 12. napjtnke|t,
I3I|20I4. (u.l1) számu Képviselő-testületi határozattal jóváhagyott alapító okirat hatá|yźĺt
veszti és az alapítő okiratot Budapest Főváros VIII. keľület Józsefvárosi onkormányzat
Képviselo-testiilete, . . . l 20 I 4. () számú hattrozatáv aI hagýa jőv á.

Budapest,2014.

Danada-Rimán Edina
jegyző

Dľ. Kocsis Máté
polgármester
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Budapest Főváľos VIII. keľiilet Józsefvárosi

Polgáľmesteľĺ Hĺvatal

SZERVEZETI Es nĺuxonnsl szABÁLYzAT A

az źi|anhánańásról sző|ő 2011. évi CXCV. törvény 10.$ (5) bekezdéséľe, valamint az éů|anhánar-
tásról szóló tcirvény végrehajtásaľól szo|ő 368/2011. (XII.31.) Koľm.rendelet 13.$ (5) bekezdéséľe
figyelemmel.
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BEVEZETES

Jelen Szervezeti és Működési SzabáLyzat cé|ja a Polgáľmesteľi Hivatal mint jogszabáIy aLapján létre-
hozott önálló jogi személy ktiltségvetési szerv feladatellátásźravonatkoző részletes belső rend meg-
á|Iapítása.
Hatźůya kiterjed a Polgármesteń Hivatal, mint jogi személy feladatellátásáva| összefüggésben az
összes vagyonÍa' a polgáľmester vagy a jegyző munkáltatói joggyakor|ása a|á eső minden foglalkoz-
tatottra (ideérrve a tisztségviselőket is)' valamiĺt az ezel<kel összefüggő szewezeti- és jogviszonyok-
ra.

1. A PoLGÁRMESTERI HIVATAL MEGNEVEZESE, SZÉKHELYE, JELZoszÁm,ą'l

1.1.a) A Poleáľmesteri Hĺvatal alapításáľól szóló ioeszabály telies megieltilése:
Magyarországhe|yi cinkormányzatairól sző|ő20|1. évi CLĐoilX. törvény 84.$ (1) bekez-
đése {az á||anűáńartásról szóló tĺirvény végrehajtásźtrőI sző|ő 36812011. (XII. 31.) Korm.
rendelet (a továbbiakban Ávr.) 13.$ (1) bekezdés a) pont}.

Hĺvatal módosítá

L.2.

. . . 12014.(. . ...) Képviselő-testiileti hatźlrozat 20I 4. december ...

Az a|apitás időpontja: 1 990. októb er 20.

a) A Polgármesteľi Hivatal megnevezése: Budapest Főváros VIII. keľiilet Józsefuĺáľosi
Polgármesteri Hivatal

b) A Poleáľmesteľi Hivatal riividített meenevezése: Józsefuarosi Polgáľmesteri Hivatal

A Polgármesterĺ Hivatal nemzetkłizĺ kapcsolataiban az alábbi megnevezéseket használia:1.3.

1.4.

Angol nyelven:

Francia nyelven:

Német nyelven:

A Polgármesteľĺ Hivatal székhelve:
1082 Budapest,VIII. keľület Baľoss utca 63-67 '

Mayor's office of Józsefuaľos LocalGoveľnment of the Eighth
District of Capital Budapest
Mairie de la Municipalité de le Huitiéme Aľľondissement Jó-
zsefuaros de la Capitale Budapest

Btirgermeisteramt der Selbstverwaltung Józsefu aĺos in der
Achten Bezirk von Haupstadt Budapest

1.5. A Polgáľmesteri Hivatal ie|zőszámai:

levélcíme:
te1efonszáma:
intemet címe:
e.mail címe:

Adószám:
Szektoľ:
KSH kód:
Megye:

1431 Budapest, Pf.: 160
(06-1) 4se-2100
http ://www j ozsefu aľos.hr.r/

hiv at al @i o z s efv ar o s. hu

15508009-2-42
r25I
012540-5
01

.)



Statiszikaiszĺĺmjel: 15508009-.841I-3f5-0I
Fejezetszttĺn: 13

Szakági besorolása: 84l105 ( Helyi önkormányzatokés tiĺrsulásokigazgatási tevékenysége)

Költségvetési intézmény i torzsszám: 5 0 8 00 1

l.6. A Polgáľmesteri Hivatal szárĺilavezetője a Sberbank MagyarországZrt. költségvetési elszámo-
lási számla szź.ĺna 1 4 1 0 000 0- 1 9925 649 -01 0000 04.

1.7. A Polgáľmesterĺ Hivatal alaptevékenvsége és annak kormányzatĺ funkciói {Ávr. l3.8 (1)

sD

TEÁOR számz 841t Általános kőzigazgatás
Szakágazat szám: 841105 Helyi tinkormányzatok,valamint tiibbcélú kistéľségĺ társulások
igazgatási tevékenys é ge

S zakmai alap tev é k e ny s é g e k (e k) ko ľ mdny zati funkc ilí s ze r íntí me gj e lö lés e :

011130 onkormányzatok és önkormdnyzati hivatalok jogalkotó és lÍltalúnos
ig azg atdsi tevékeny s ég e

0lll40 orczógos és helyí nemzetíségi önkormdnyzatok ígazgatúsi tevékenysége
013350 Az önkormúnyzati vaglonnal való gazdúlkodltssal kapcsolatosfeladatok
016010 orszdggłűílésí,önkormdnyzatiéseurópaiparlamenti

képvis e lőv dlas ztás h o z kap cs o ló dó tev é kenys égek
016020 orszúgos és helyi něpszavazdssal kapcsolatos tevékenységek
016030 Állampolgtźrslígi íłgłek
04123I Rijvid időtartamú kö4foglalkoztatús
041232 Staľt-munkaprogrűm-Télikö4foglalkoztatds
041233 Állampolgdľslűgi iłgłek
047110 Kis-ésnaglkereskedelmitevékenységigazgatdsa
053010 Kiirnyezetszennyezés cstikkentésének igazgatdsa
031030 Kiizteľiiletrenďjénekfenntartdsa
044310 Épí'tésiigł ígazgatása

1.8. Az alaptevékenyséeet szabálvozó iogszabálvok meeieltilése {Ávr. 13.ö (l) c)}
- Magyarorszźĺg helyi tlnkormźnyzatairőI sző|ő 2011. évi CL)O(XIX. törvény (Mötv.)
- az á|Lanhźtńartásľól szóló 2O1I. évi CXCV. törvény (eł't.)
- akozigazgatźsi hatósági eljráĺás és szolgáltatás źtlta|źnos szabályaiľól szóló 2004. évi

CXL. törvény (Ket.)
- arĺemzetiségek jogairól sző|ő2011. évi CLXXIX. törvény (Nek. tv.)
- a kozszo|gźllati tisztviselőla o| szőIő 20 I I . évi CXCD(. tcirvény (Ktťv.)
- a munka tcirvénykönyvéről szôIő 2012. évi I. törvény (Mt.)
- a kozfog|alkoztatásról és a kcizfoglalkoztatáshoz kapcsolódó, valamint egyéb törvé-

nyek módosításĺáľól sző|ő 2011. évi CVI. törvény
- akoneľület-felügyeletről sző|ő 1999. évi. LXil. t<irvény
- ajogalkotásról sző|ő20|0. évi CX)o(. t<irvény (Jat.)
- az áI|afiháńaÍtásról szóló tĺirvény végrehajtásźlrő| sző|ő 368120|1. CXII.3l.) Korm.

rendelet (Á"r.)
- a k<iltségvetési szeľvek belső kontrollľendszeľéről és belső ellenorzésérő| szőIő

370l20I1. (xII.3 l.) Koľm. rendelet (Bkr.)
- 6112009. (XII. 14.) IRM rendelet ajogszabá|yszerkesztésről
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- Budapest Főváľos VIII. kerület Józsefuárosi onkormźnyzat 3612014. (XI.06.) ök.
szálĺÍl rendelete a Képviselő-testiilet és Szervei Szeruęzeti és Mfütidési Szabá|yzatá-
ról (onk. sZMsZ)

- Budapest Főváros VIII. kerület Józsefuĺírosi onkormźnyzat Képviselő-testiiletének a
Józsefuarosi Kcjzteriilet-felügyeletľől szóló I9l2011. (N.08.) szźlmt önkormiányzati
rendelete

1.9. A Polgrĺrmesteri Hivatal gazdálkodó szervezetek tekintetében alapítőí, tulajdonosi jogokat nem
gyakorol {Avr. 13.$ (1) d)}.

1.10. A Polgáľmesteri Hivatalhozmásköltségvetési szerv nincs rendelve {Avr. 13.$ (1) Đ}.

1'11. A Polgármesteri Hivatal szęrvezeti ábráját a2. számű melléklet tarta\mazza {Á*. l3.$ (1)
e)).

I.|2. A Polgáľmesteri Hivatal szęrvezeti egységeinek feladatait a3. szźlmu melléklet taĺta|mazza

{Avr. 13.$ (1) e)}.

2. A POLGARMESTERI HIVATAL JOGALLASA ES FELADATKORE

2.I. A Polgáľmesteri Hivatal a Mötv.4l.$ (l) bekezdése, az ĺł'ht.7.$(1) bekezdése, valamint a
Polgĺáľi Törvénykönyvről sző|ő 20ĺ3. évi V. törvény alapjan önálló jogi személy, amely jog-
szabttIybarlvagy az Alapító okiľatban meghatározott kdzfeladatokat |źújae|.

2.2. A Polgáľmesteri Hivatal, mint a Képviselő-testület szeÍve akozfe|adatok ellátása éľdekében
az önkormányzat mfütidésével, valamint a polgármester vagy a jegyzo feladat- és hatáskĺjré-
betartoző iigyek đöntésľe való előkészítésével és végrehajtźsával, az ĺjnkormźnyzati és állami
szervekkel tĺjrténő egyĹittmfüödés összehangolásáva|, abizottságok működésének ügyvitelé-
vel kapcsolatos feladatokat, valamint _ megállapođás a|apján_ anemzetiségi önkormźnyzat-
ok gazdasźęi-pérzngyi, belső ellenőrzési feladatait látja el.

f.3. A Polgáľmesteri Hivatal Alapító okiratát az |. sztlrílmelléklęt tarta|mazza.
2.4. A Polgĺĺrmesteri Hivatal áItaI ę||átott önkoľmrínyzati és hivatali kĺjtelező és ĺinként vállalt fela-

datttt' az 5. szźlműmelléklet tarta|mazza.

3.2.

3. A PoLGÁmĺnsľERI HIVATAL GAZDÁI,xooÁsA, JELZÓSZÁMAI

A Polgĺáľmesteri Hivat aI gazdá|ko dása..

A Polgáľmesteri Hivatal költségvetési szerv, amely vá||a|kozási tevékenységet nem folytat.

A Polgáľmesteri Hivatal mint kciltségvetési szęÍv az Aht, az Ávr., valamint a gazdálkodására
vonatkozó egyéb jogszabá|yok _ ktilĺjn<jsen a Mötv. _ szerint |átja e| alaptevékenysége köré-
be tartoző költségvetési és gazdálkodási feladatait.

Az Avr.9. $. (1) bekezdés, valamint (5) bekezdése alapjĺán a Polgármesteri Hivata| gazdasági
szervezęte az e||tĺanđó feladatok a|apjźn aPérungyilJgyosná|y, a Vagyongazdálkodási és

-4-
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3.4.

Üzemeltetési Ügyosztály, valamint a Belső Ellátási Iroda. A Polgĺáľmesteri Hivatal gazdasági
szervezetének vezetője aPénzťrgyi Ügyosĺáty jogszabá|y által meghatározott végzettséggel
és szakképesítéssel renđelkező ügyosztályvezetŕ3je.

A Polgármesteri Hivatal az onkotmányzat, a Polgármesteri Hivatal és a nemzetiségi önkor-
mźnyzatok k<iltségvetésének első félévi teljesítéséről június 30-i fordulónappal feléves elemi
költségvetési beszámolót, a költségvetési évről december 3l-i fordulónappal éves elemi költ-
ségvetési beszámolótkészit. A Képviselő-testiilet a féléves beszámolót hatźrozattal fogadja
eI, tz éves költségvetés teljesítésről rendeletet alkot. ĺ\ Polgĺíľmesteri Hivatal a jogszabály-
okban foglaltak szęľinti tartalommal és hatĺáľidőkľe teljesítí az á|Iamĺĺlal szembeni beszámo-
lási kcltelezettségeit. A kĺiltségvetést és a végrehajtásľól szóló tźĄékoztatőt és beszĺímolókat
fü ggetlen kónywizsg á|ő e||enórzí.

A koltségv etési gazdźlkodás követelménye:
Az eredeti költségvetéshęz a költségvetési szerv a költségvetési rendelęttészétképeztĺ eIői-
rźnyzat.fe|használási tervet készít, év kö,zben likviditási tervet készít, melyek a kötelezett-
ségvállalás és a likviditas megtaľtásanak a|apjátjelentik. Ezekbinosítjak a Polgáľmesteri
Hivatal gazdá|kodásanak az e|őirtnyzatok keľetei között tartásźlt. Az eIőirźnyzatok felhasz-
ná|ását, a kiadások teljesítését a Polgáľmesteri Hivata| szervezetében lévő, az adotífeladatot
végľehajtószewezetiegységekkezdeméĺyezik.

4. A PoLGÁnľĺnsľľRI HIVATAL sZERvE ZE'TI ľrr,nľÍľnsn

A Képviselő-testület meghatározta a Polgármesteri Hivatal szewezeti felépítését. A Polgráľmes-
teri Hivatal szęrvęzęti egységei jogi személyiséggel nem ľendelkeznek, az egységes Polgráľ-
mesteri Hivatal munkaszervezetének tészeit képezik.

A Polgáľmesteľi Hivata| szervezęti egységei:

1. Polgármesteľi Kabinet
. Titkáľság
o Kommunikációs Iroda

2. JegyzőiKabinet
o T<jľvényességi és Perképviselęti lroda
o Személyugyi Iroda
o Belső Ellátási Iroda
o Szervezési és Képviselői Iroda
. Ügyviteli Iroda

3. Belső Ellenőrzési Iľoda (tinálló iroda)

4. Váľosfejlesztési és Főépítés zi IJ gy osztáiy
o Főépítészi Iľoda
o Váľosfejlesztésihoda

5. Y agy ongazdálkodási és Üzemeltetési tigyo sztá./ly

C Gazdá|kodási Irođa
o Létesítményüzemeltetési Iroda

3.5.

4.r.

4.2.
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6. Pénzĺigyi Ügyosztály
o Kcjltségvetési és Pénzügyi Feliigyeleti Iroda
o Számviteli és Péluugyí Iroda
. Adótigyi Iroda

7. Hatósági Ügyosztály
. Építésügyi Iroda
o l9azgatási Iroda
o Anyakönyvi Iroda

Humánszolgáltatásĺ Ügyosztály
. CsaláđtĺímogatásiIľoda
o HumánkapcsolatiIľoda

Ktizteľület-felü gyeletĺ Ü gyosztály

4.3. APolgáľmesteri Hivatal szervęzeti egységeinek engedélyęzett!étszźma {Ávr. 13.$ (1) e)}

9.

Hĺvatalvezetők

Polgármesteri Kabinet

Jegyzői Kabinet

Belső Ellenőzési lľoda

Váľosfejlesztési és Főépítészĺ Ügyosztály

Vagyongazdálkodási és Üzemeltetési Ügyosztály

Pénzügyi tigyosztály

Hatĺísági Ügyosztály

Humánszolgáltatásĺ Ügyosztály

Ktizteľület.felĺi gyeleti Ügyosztály

MÍndiisszesen:

engedélyezett
|étszźlm

(fő)

aJ

13

53

2

10

11

34

39

26

69

260

4.4. APolgármesteľi Hivatal azon ügyköľeit, amelyek során aszervezeti egységek vezetoi a költség-
vetési szerv képviselőjeként jaľhatnak el, a kiadmźnyozásrő| és a képviseletről szőIő jegyzői utasítá-

sok, illetve aszerzőđéskötés renđjéľől szóló polgármesten-jegyzői egyĹittes utasítás tarta|mazzák.

{Ávr. 13.$ (1) Đ}

4.5. APolgármesteri Hivatal telephelyei és az azokkal kapcsolatos feladatellátás:

a) 1082 Budapest, Baľoss u. 66-68. (hrsz.:352lllN|,3521IlN3)
feladatellátás: Humánszo|gá|tatási Ügyosaály Csaláđtámogatási Iroda tigyfé|szolgá|atának
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elhelyezése valamint a keľĹileti ktizfoglalkońatźssal' kapcsolatos ügyfélszolgálat

b) 1 082 Budapest, Német u. 25. (hĺsz.:3 5212l N24, 3 5212l N25, 3 52|2l N26)
feladatellátás: HumánszoIgéitatźlsi Ügyosĺály Családtámogatási Iroda iratainak elhelyezése

c) 1084 Budapest, Víg u. 35. fszt. |2. és fszt.Al. (hľsz: 34921)
feladatellátás : B el s ő Ellátási Iro da raktáro zásí fe|adatainak b izo sítása

d) 1084 Budapest, Rákóczitér 3. (hĺsz.: 34899lBl1)
feladatellátás: Városfejlesztési és FőépítésziTJgyosnáLy keze|ése a|atÍ, á||ő tervtát

e) l084 Budapest' Víg ll.32. (hľsz.: 3494410lN1,3494410lN2,3494410lN3,34944/0lN4,
34944101N6)
feladatellátás: a Polgríľmesteri Hivďal minden szewezetí egysége iratainak elhelyezése

Đ 1082 Budapest, Kisstáció u. 5. (35604lN3)
feladatellátás: Nemzetiségi onkormźnyzatokműköđésével kapcsolatos hivatali feladatok el-
Iźtźsa

g) 1 084 Budapest, József u . 15-17 . (hľsz: 352|81011/4)
1084Budapest.Németu. I7-19. (352|7l|lN1.35217lIlN4.35217lIlN16.35217lIlN3^
35217l1/A/21.) (közcjs használatu helyiség a JózsefuáÍosi Paľkolás-tizemeltetési Szolgálattal
és a Józsefuáľosi Vĺáľostizemeltetési Szolgálattal)
feIaďatellátás: KöĺerĹilet-felügyeleti Ügyosztály miĺködésével kapcsolatos feladatainak ellá-
tása

5. A HIVATAL SZERVEaETLEGYSÉGEINEK ľÍľusłI, JoGÁLLÁSUK, VEZETÉSÜK, A
nĺŰrooÉs RE,NDJE

5.1. A Polgármesteri Hivatal szervęzętę ügyosztályokľa, önálló irodĺĺlaa és ügyosztályi irodĺĺkľa ta-
golódik azza|, hogy az ügyosztályokon, irodfüon belül szakmai és iľányítási szempontból t'nálló
feladatellát ást v égzó referensek mfüödhetnek.

5.2. A polgármesteľ, alpolgiĺľmesterek, jegyzo és a|jegyzók jogszabályban meghatźtrozott különleges
státuszźra tekintettel speciális jogállású Ĺigyosztályok: Jegyzói Kabinet és Polgármestęri Kabinet.
onálló iroda a Belső Ellenőrzési Iroda.

5.3. A szerv ezeti egységek j ogállása

a.) ügvosztálvok:
Célja a több összefiiggő terĹilet egységes kezelése, tevékenységének összehangolása, az adott szak-
ágazathoz tartoző több iľodát ĺisszefogó szervezeti egység, melynek éIén az ugyosztá|yvezető á||. Az
tigyosztályvezető írźlĺyít1a, szervezi és ellenőrzi az ügyosztály munkáját, az ugyosztá|yvezetőnek
koordinációs tevékenysége és felügyeleti jogkĺire van a szervezeti|eghozzátntoző iľodák tekinteté-
ben. Egy iigyosztálynak egy Ĺigyosztályvezetóje lehet.

b.) ügyosztályi irodfü:
Az ugyosztályi irodfü esetében az ftodźl< vezetői a vęzętői jogosítvanyukat az igyosztźt|yvezető
által meghatźrozott keľetek kĺjzcjtt önállóan gyakoroljak. Egy iľodĺínak egy irodavezetője lehet.
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c.) önálló irodĺák:
Jegyzői irányítás alatt źűlő, az iroda vezetoje tital vęzetett szervezeti egység. Egy iľodrának egy iro-
davezetoje lehet.

5.4. A vezetoi megbízások

A KttV. 236. $ (5) bekezdés c) pontja a|apjźn fővarosi keľületi ĺinkormányzatĺá| a jegyzői, a|jegyzili
kinevezósen tulmenően osztályvezetői és főoszt.ályvezető.helyettesi szintnek megfelelő vezętői ki-
nevezésen túl további vęzetói kinevezés is adható. A Kffv. 129. $ (1) bekezdése szerint akoztísŇi-
selő - külon törvényben íľtakon tulmęnően - osztályvezetói, főosztályvezető-helyettesi, főosztályve-
zetői munkakĺjľ betöltésére is kineveżrető.
Fentiek fi gyel embevéte l ével az elfo gado tt szew ezési strukfura a|apj tn:
- az tigyosztályvezetőí kinevezés főosztályvezető-helyettesi szinttĺ vezető megbízásĺak felel meg,

éshatfuozatlan időre szőI aKttv. I29. $ alapján;
- aziľodavezetői és azügyosztályvezető-he|yettesi kinevezés osáályvezetői szinťúvezetői megbĹ

zásnak felel meg, éshatározatlan időľe sző| aKttv. I29. $ alapjan.

5.5. A Polgármesteri Hivatalban minőségirĺĺnyítási rendszer múködik, amelynek célja, hogy biĺosít-
sa a dolgozői vé|emények autonőmiáját, elősegítse a hivatali szewezeti egységek dolgozóinak
egyĹittgondolkodását, támogassa és osztonozze a Polgármesteri Hivatďon belĹili dolgozói kommuni-
kációt. A minőségiranyítási rendszer miĺködését a Minőségiľrínyítási Tanács biztosítja, a minőség-

iľanyítási vezető vezetésével. A részletes feladatel|átást a Minőségiranyítási Kézikönyv tarta|mazza.

6. A PoLGÁnľĺnsľn,RI HIVATAL IRÁNYÍľÁsa., VEZETÉSE

6.l. Polgármester

A Képviselő-testiilet đöntéseinek megfelelően és saját hatáskörében irányitja a Polgáľmesteri Hiva-
ta|t. Az önkoľmanyzatíigyekben meghataľozza a munka szervezésę, a đĺintések előkészítése és vég-

rehajtása terĹiletén a jegýző javaslatait figyelembe véve a Polgármesteri Hivatal feladatait. onkoľ-
mźnyzatí, á||anigazgatási feladatait, hatásköreit a Polgáľmesteri Hivatal közremúktidésével látja el.

Ezen felül a Polgármesteľi Hivata| irźnyításával kapcsolatos további jogk<iľei:

o gyakorolja a munkáltatói j ogok at a jegyzo tekintetében,
o rendszeresen taľt vezetői megbeszéléseket az ĺinkoľmányzati mfüĺidéshez kapcsolódó időszenĺ

feladatok meghatźrozásźta, valamint a dcintések végrehajtásának számonkérése céljából,
. sztikség szerint, de legalább évi kettő alkalommal appaľáfusi éľtekezletet tart, melyen a jegyzőve|

közösen étékeli a Polgĺĺrmesteri Hivatal tevékenységét és meghatározza az elkövetkezendő
időszak feladatait.

6.2. Alpolgáľmesteľek

Az alpolgármesteľeket a Képviselő-testĹilet a polgármester helyettesítésére, munkájanak segítésére a

polgĺĺrmester j avaslataĺ a váIasztja meg.

Az alpolgáľmesteľek kĺizötti feladatmegosztás :

A polgármester helyettesítése és munkájrának segítése keretében polgármesteľi intézkedés alapjrín

egyes feladat- és hatáskĺjľeit a polgáľmestet az alpolgĺĺrmesterek iÍjarl|átja eI.
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Az alpolgármesterek feladataikat a polgármester irĺĺnyításával látjak el.

6.3. Jegyző

A jegyző vezetí a Polgármesteri Hivatalt, gondoskodik az önkormźnyzat mfüödésével kapcsolatos
feladatok eIIáúásárőI, a hatáskĺirébe utalt ügyek intézésétő|' hatáskĺjrébe tartoző ügyekben
szabáLyozza a kiađmĺĺnyozás rendjét, meghatérozza a Po|gfumesteri Hivatal szervezeti egységeinek
feladatait. Kialakítja és mfüödteti a belső kontrollrendszeľt, valamint biztosítja annak folyamatos
fej lesztését és értékelését, amelyet évenként nyilatkozatb arl ró gzít.

6.4. Aljegyz(3k

A polgáľmester - a jegyző javaslatána - a jegyzó helyettesítésére és meghatźrozott feladatok ę||átásá-
ra aljegyzőket nevez ki, akik segítik a jegyző feladatainak e||źtásttt, részletes feladataikat a munka-
köľi leíľásuk tartaImazza.

7. A SZERVE ZETT EGYSEGEK VEZETOINEK,
VALAMINT A MI]NKAVÁLLALóK ľľr,,łDATAINAI(

Álľ,ą.r,Áľos MEGHĺ.ľÁnozÁsĺ.

7.1. A szervezeti egységek vezetőiľe vonatkozó általános szabályok
A Polgáľmesteri Hivatal' szervezeti egységeinek vezetői kötelesek szakmailag magas szinten, a vo-
natkoző jogszabźiyokat ismerve és azoknak megfelelően eljáľni. Minden vezető köteles a vezetése
a|att á||ő szervezeti egységet érintő jogszabáIyváLtozásokat követni, a feladat- és hatásköri listát ak-
tua|izá|Iĺ, valamint a helyettesítésről olyan módon gondoskodni, hogy a szervezeti egység nę maľad-
jon vezető nélkül. A szewezeti egységek vezetoí kötelesek a felađat- és hatáskĺiröket munkavállalók
szerinti bontásban a szervezeti egység ügyľendjében rogzíteni, valamint a Hivatal egésze szźlĺnáĺa
elérhetővé tenni. A szervezeti egységek vezetői kötelesek gondoskodni a szervezeti egység keze|é-
sében lévő közérdekű adatokkal kapcsolatos kéľelmek kezeléséről és telj esítéséről.

7.2, igyoszttiryezető
Az ügyosztźiyhoz i'artoző szervezeti egységek szakmai kooľdinálásáta a jegyző ügyosztályvezetőt
ÍIevez ki, aki e minőségébenvégzett tevékenységééľt felelősséggel tartozik a Polgármesteri Hivatal
vezetojének és a polgáľmesternek. Az ugyosztźiyvezeto és az ügyosńź.Iyi irodák vezetői egymással
alá-ftjlérenđeltségi viszonyban állnak és kötelesek együttmfüödni a feladatok e|Iatásábarl. Az ngy-
osztáIyvezető kĺjteles az ugyosńály ügyrendjében ľészletesen meghatźrozni az igyosztályi irodave-
zetok feladat- és hatáskĺirét.

Az ügyosfályvezető iranyítja az iieyosztály munkáját. amelynek soran:
- gondoskodik az igyosztályon belüli munka męgszervezésérő|, e||enőrzi a feladatok végľe-

hajtásźt;
- biaosítja a kiadott feladatok hatĺíľidőre történő szakszeríi és törvényes végrehajtását;
- biĺosítj a a jegyzői hatáskörök gyakoľlását az á||arnigazgatási hatósági ügyek intézése kĺjré-

ben;
- bizosítj a az á|tala vęzetett szervezeti egységnél a folyamatba épített, előzetes, utólagos és

v ezetói ellenőrzés mfüĺidését:
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- figyelemmel kíséľi az igyosztáIy fe|adateL|átásćlhoz kapcsolódó jogszabźiyok vá|tozásait,
ir ány ítj a azok éľte lm ezés ét, a|ka|mazásźt;

- kezdęményezi az ĺinkormźnyzati rendeletek módosítását, tarsadalmi és kĺizponti jogi kĺir-
ny ezet v áItozása vagy felhat aImazása e setén ;

- rendszeresen beszámol az étlta|a vezetett szervezeti egység tevékenységérőI a jegyzoĺek,
igény esetén a polgáľmesternek;

- az ügyosztályhoztartoző szervezeti egység dolgozói részére sziikség szeľint taľt munkameg-
beszélést vagy egyéni e|igazítást;

- segíti és figyelemmel kíséľi a szewezeti egység dolgozói szakmai tudásanak fejlődését;
- gondoskođik az ld;gyosńźiy do|gozói munkakĺiľi leírásainak elkészítéséről és karbantaľtásá-

ról;
- ellenőrzi az igyosztá|yhoz tartoző vezetők és szervezeti egységek munkáját. Az irodaveze-

tők tekintetében gyakoľolja a jegyzó által biaosított egyéb munkáltatói jogokat, véleménye-
zí az irodavezetók munkáltatói jogkörben tett j avaslatait;

- előkészíti a belső szabá|yzatokat, azok módosításait, illetve koordinálja az źůta|a irányítotĹ
szęrv ezeti egységek belső szabályzatainak elkészítését, módosítását;

- kooľdinalja az źita|a irányított szewezeti egységek feladat-jegyzékének (a hatályos jogi
szabźiyozástisfeltiintető)elkészítését,folyamatosa]<tl:a|izá|ását;

- a testiileti munka hatékonysága érdekében egyiittmfüödik abizottsági elnök<jkkel, tésztvesz
a Képviselő-testiilet ülésén a feladatkĺińbe tartozó napirendi pont tĺíľgyalásakor, va|arlint az
illetékes bizottságok ülésein;

- elkészíti a polgrĺľmesteľ, alpolgármesteľek, bizottsági elnĺik, és a jegyzó nevében a
Képviselő-testiileti hatétr ozatok végrehaj tás átől sző|ó j elentéseket;

. szfüség szerint együttmfüödik a táĺs szervezęti egységek vezetőivel a feladatkĺirfüet érintő
kéľdésekben;

- kĺjzremfüödik az ĺinkoľmányzati intézmények irĺínyításával kapcsolatos döntések' intézke-
dések előkészítésében, a hatźxozatok végrehajtásának megszervezésében, ellenőrzésében,
gazđaságí tiĺĺsaságok esetén a tulajdonosi joggyakoľlással kapcsolatos dtintések és intézke-
dések előkészítésében, döntések végrehajtásanak megszeľvezésében, ellenőrzésében;

- az źitaIaa|źirtvagy szignźl|tiratért szakmai, munkajogi és biintetőjogi felelősségetvźiIa|;
- köteles gondoskodni aľról' hogy távollétében a helyettesítés folyamatosan fennálljon;
- folyamatos elemző munkát végez, melynek a|apjánváItonatást kezdeményezazigyosztá|ý

érintő feladatok vonatkozásábaĺ a hatékonyabb, eredményesebb, gazdaságosabb, ľacionáli-
sabb feladatellátás érdekében;

- j ogszabályfi gyeléssel kapcsolatos feladatok koordin á|ása.

7.3. az üeyosztályvezető helyettesítése
Az itodával nem rendelkező tigyosztályon legfeljebb két tigyosztályvezető-helyettes nevezhető ki.
Az igyosztályok esetében az ugyosztźůyvezetót az éita|a kijelölt írođavezetó' annak távolléte esetén
az fuodavezető-he|yettes helyettesíti. A helyettesítő köteles az irodavezetői, illetve irođavezetó-
helyettesi feladatait is teljes méĺtékben ellátni. Az ügyosztá|yvezető helyettese az igyosztéůyvezető
által meghatźlrozoĺt keretek között |źújae| azigyosztá|yvezető helyettesítését.

7 .4. oná||ő ir odav ezető
A jegyzÍ| munkáját kcizvetlenül segítő önálló szervezeti egység vezetője. Az irodfü mfüddésének
szervezését, vezetését az irođźů<hoz tartoző irodavezetők látjak el. Tevékenységfüet a jegyzó, aljegy.
zők kooľdináljak. Az ugyosztźůyvezetłĺk és az oná||ó irodavezetők egymással melléľendeltségi vi-
szonyban állnak, és kötelesek egyiittmfüödni a feladatok ellátásában. Egy irodanak egy irodavezető-
je lehet.

Az cinálló irodavezető iľányítja az iroda munkáját. amelynek során:
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- figyelemmel kíséri a központi és helyi jogalkotást,
- kezdeméĺyezi a helyi jogszabá|yok módosítźsát, tarsadalmi és központi jogi kĺirnyezet

v áIto zása vagy felhat almazása e s etén,
- biĺosítjaajegyzői hatáskĺirĺik gyakoľlźsátazál|anigazgatási hatósági tigyek intézése köľében,
- kĺizremfüödik az ĺinkormányzati intézmények irźnyításáva| kapcsolatos döntések,

intézkędések előkészítésében, a hatźlrozatok végrehajtásának megszervezésében,
ellenőrzésében, gazdasági tarsaságok esetén a fulajdonosi joggyakorlással kapcsolatos dĺjntések
és intézkedósek előkĺószítósében, döntések végrehajtásĺínak mogszervezésében, ellenőrzésében,

- elkészíti apolgźtrmester, alpolgármesteľek' bizottsági elnök, és a jegyző nevében a Képviselő-
testĹileti hatźr ozatok végrehaj tás áĺ ő| sző|ő j elentéseket,

- előkészíti a belső szabályzatokat, azok szfüség szerinti módosítási javaslatait a polgármester
és l v agy a j e gy ző l aljegy zók intézkedésére,

- részt vesz a Képviselő-testiilet ülésén, a feladatkörébe tartozó napirend tĺírgyalásakor a
bizottsági Ĺiléseken,

- ľendszeresen beszĺímol az éllta|a vezetett szervęzętí egység tevékenységérő| a jegyzőnek, igény
esetén kcjzvetlentil a polgáľmesteľnek, segíti a tanácsnok(ok) munkáját'

- gondoskodik a feladat-jegyzéknek (a hatályos jogi szabátlyozást is fęlttintető) elkészítéséről,
fo lyamato s aktuaLizźůásaĺó 1,

- binosítja az á|taLa vezetett szervezeti egységnél a folyamatba épitett, előzetes, utólagos és ve-
zetői ellenőrzés mfüödését,

- az á|ta|a aláiĺ vagy szignźit iratért szakmai, munkaj ogi és bĹintetőj ogi felelősséget vállal,
- köteles gondoskodni arľól, hogy távollétében a helyettesítés folyamatosan fennálljon,
- folyamatos elemző munkát végez, melynek a|apjźn váItoztatźst kezdeményez az irodát éľintő

feladatok vonatkozásábarl a hatékonyabb, eľedményesebb, gazdaságosabb, ľacionálisabb fela-
datellátás éľđekében,

- jogszabályfigyelésselkapcsolatosfęladatokellátása.

7.5. ügyosztályi irodavezető és ügyosztályvezető-helyettes
Feladata a szervezeti egység vezetése, amely soľán azigyosztá|yvezető szakmai koordinációs szere-
pet tölt be. Az ügyosztályvezetők és az ügyosztźiyszervezethez tartoző iroďavezetők egymással alá-
ftjlérendeltségí, az ügyosztályhoz tartoző fuodavezetok egymással mellérendeltségi viszonyban á1l-

nak és kötelesek egymással egyĹittmfücjdni a feladatok e||átásábarl. Egy irodanak egy irodavezetője
lehet.

a) Az ügyosztályi iľodavezető általĺínos feladatai:
- figyelemmel kíséľi a központi és helyi jogalkotást;
- kezdeményezi az önkormtnyzatí rendeletek módosítását, taľsadalmi és központi jogi

környezetvá|tozásavagyfelhata|mazźsaesetén;
- biztosítj a a jegyzői hatáskĺjrök gyakorlásźtt az źl|aInigazgatási hatósági ügyek intézése

körében;
- ktjzremfüödik az önkormányzati intézmények irźnyításáva| kapcsolatos döntések,

intézkedések előkészítésében, a határozatok végľehajtásanak megszervezésében,
ellenőľzésében, gazdasági tĺírsaságok esetén a tulajdonosi joggyakorlással kapcsolatos
döntések és intézkedések előkészítésében, döntések végĺehajtásának megszervezésében,
ellenőrzésében;

- elkészíti a polgírmester, alpolgármesterek, bizottsági elnök és a jegyző nevében a
Képviselő-testületi hatáĺ ozatok végrehajtás árő| sző|ő j elentéseket;

- az ügyosztályvezető koorđinálása mellett előkészíti a belső szabályzatokat, azok szfüség
szerinti módosítási javaslatait a polgáľmesteľ és/vagy a jegyzőla|jegyzók intézkedésére;

- résń. vesz a feladatkörébe tartoző napirend targyalásakor a Képviselő-testiilet,
bizottságok ülésén, a helyi nemzetiségi önkormanyzatok iilésein;
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- rendszeresen beszĺímol az á|tala vezetett szervezetĺ egység tevékenységéľől az
tigyo sztályv ezetonek;

- az ügyosztályvezető koordinálása mellett gondoskodik a feladat-jegyzék (a hatályos jogi
szabáLyozźlst is feltiintető) elkészítéséről, folyamatos aktua|izá|ásaľó1;

- gondoskodik az á|ta|a vezetett szewezeti egységnél a munkafolyamatokba beépített
ellęnőľzés mfüödéséľől;

- az á|ta|a a|áírtvagy szigĺáIt iľatéľt szakmai, munkajogi és biintetőjogi felelősséget vállal.
- folyamatos elemző munkát végez, melynek alapjan vźitoztatást kezdeményez azírodźlt.

érintő feladatok vonatkozásźlbarl a hatékonyabb, eredményesebb, gazdaságosabb, ľacioná-
lisabb feladatellátás érdekében,

- rendszęresen tájékońatja az igyosztá|yvezetot az iroda által ellátott feladatok végrehaj-
tásĺának á|IásarőI, soron kívĹil tájékoztatja az ugyosńźiyvezetot az iroda munkavégzése
során felmeľülő - ügyosztályvezetőíbeavatkozást, segítséget igénylő - pľoblémiĺľól,

- jogszabályfigyeléssel kapcsolatos feladatok ellátása.

b) Az iigyo sztályv ezeto -he|y ette s általáno s fel adatai :

Az igyosztá|yvezeto-helyettes az ugyosztá|yvezető általános vagy szakmai helyettese. Ügy-
osztáIyvezető-helyettes az ügyosńá|yvezetóre vonatkoző normźlk a|apjźn, azugyosztáLyveze-
tő kĺizvetlen alĺĺrendeltségében |átja e| fe|adatait.
Feladatköľe az ugyosztá|yvezető távollétében megegyezik az ügyosztályvezető fe|ađatköré-
vel, amelyet távollétében tjnállóan, egyébként az igyosztá|yvezeto által meghatĺározott mun-
kamegosztás szeľint lát el.
Feladatait egyebekben az ügyosńá|yi irodavezető a) pont szerinti feladatoknak megfelelően
az tigyrendben rögzítettek szerint |átja e|.

7.6. az irodavezető helyettesítése
Az łĺnáIlőlnem ĺinálló írodavezető helyettesítésére az irodavezeto által megbízott személy jogosult.
Az egyes helyettesítési feladatok e||átása mellett köteles az igyintézői feladatait is teljeskĺiľiĺen el-
látni.

7.7. ng:ĺintéző
A Polgĺírmesteľi Hivatal érdemi iigyintézést végző kĺlzisztviselői. Feladatai:

a.) a munkaköri leírásban részére megállapított, illefue ügyosztályvezetője, irodavezetóje által ki-
adott feladatoknak a határidők figyelembevételével történő végzése,

b.) az ál|arrigazgatási, hatósági tigyek éľdemi dĺjntésre való előkészítése felhata|mazás esetén ki-
admányozása,

c.) felelős a saját tevékenységééľt és munkaterĹiletén a töľvényességbetartásáért.

7.8. refeľens
Stratégiai szempontból kiemelt folyamatért vagy átfogó önkoľmanyzatiftlivata|i szintrĺ tevékenység,
szakteriilet el|átásáért felelős érdemi ugyintéző, aki feladatkorét a hivatali szewezeten belüli elhe-
lyezkedéstől fiiggetlenül ĺjnállóan, jegyzői, aljegyzŕĺi vagy jegyzői-polgĺĺľmesteri vezetéssel látja e|'.

A referens vezetésével kapcsolatos közvetlenvezętői feladatok a szervezetitagoződás szerinti felet-
tes ügyosztáIy vezetőjére átnlházhatóak. A refeľensi munkakĺiľben ellátandó folyamatok, tevékeny-
ségek, szakÍeľĹiletek k<iréről a jegyző a polgármesterľel egyetértésben jogosult dönteni.

7 .9 . szolgá|atirányitő
Speciális, rendészeti fęladatokat ellátó kozszo|gáůati jogviszonyban álló ügyintéző. A szo|gá|atirá-
nyítő az ügyosztályvezeto és az igyosztźiyvezető-helyettesek aliíľenđeltségében |źtja e| feladatait,
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kĺjzvetlenü| ir źnyítj a a köĺertilet-felügyelők napi szolgá|atát.

7. 1 0. köĺeriilet-felüg}'e1ő
Speciális, rendészeti feladatokat ellátó kozszolgéůati jogviszonyban á1ló ügyintéző. Fe|adatait az
ügyosztályvezető szak.ĺĺlai feladate||átźtsźtra vonatkozó jogszabá|yok alapján hivatalos személyként
az eIígazításon meghatározottak szerint |átja e|.

7.11. segédfelĹieyelő
A hivatalos személy támogatójakónt scgíti a köztcrülct-fclügyclő munkáját. A scgódfclügyclő cinálló
intézkedési jogosultsággal nem rendelkezik, munkáját \<lzarőIag a kózterült.felügyelő jelenlétében és
utasítása szerint v égezheti.

7. 1 2. ügyintézői besoľolású titkámő/titkáľ
A szervezeti egységeknél szfüséges leírói és egyéb adminisztratív feladatokat e||átő ugyintézo vagy
ugykezeló besorolású munkavállaló. Ügyintézői besorolás esetén a ďo|goző érdemi ügyintézést is
folytat.

7.l3. ügvkezelő
Gondoskodik az adminisztrációs, tigyiratkezelési feladatok ellátásaról, aziratok átvételéľől, iktatá-
saról, sokszorosításźtĺő|, továbbításĺíľól. Ellátja azokat a feladatokat, amelyekke| avezetője megbíz-
za.

7.14. munkavállaló
Belső munkamegosztás szęńnt eIIźń1aazokataťlzikai feladatokat, amelyekke|vezetójemegbízza. A
munkakĺjri leíľásban szereplő és egyéb megbízás szerinti feladatokat hataľidőre teljesíti. A Munka
Törvénykönyve hatály a a|á tartozó munkavállaló.

7 .I 5 . kozfoglalkoztatott
A közfoglalkoztatásról szóló törvény hatáIya alátartoző,határozoÍt időre fogla|koztatott teľmészętęs
személy, aki ellátja a munkaköri leírásában foglalt feladatokat, amelyek e||átástratĺirvény nem ír elő
közszo|gźiati j o gvi szoný.

8. A PoLGÁnľrľsľaRI HIvATar, Ár,ľĺr,Áľos FELADAT. És rĺĺ.rÁSKoRE

8.1. A Képviselő-testĹilet működésével kapcsolatban a Polgármesteri Hivatal
- előkészíti a helyi ľendelet tervezeteket, a feladat- és hatáskörébe tartoző előterjesztéseket, a Kép-

viselő-testĹilethatáskĺ jrébetartozővá|asztást,kinevezést,megbizást,
- összegyiĺjti és nyilvźntartja az ĺjnkormźnyzatot érintő közérdekiĺ bejelentéseket, javaslatokat,

panaszokat, valamint a Képviselő-testiilet rendeleteit, hatźrozataít és elkészíti a |ejźrt hatĺĺľidejű
hatźlrozatokvégrehajtásárő|sző|ő jelentést,

- biztosítja a képviselő-tęstĺileti ülések technikai és ügyviteli feltételeit, végrehajtja a Képviselő-
testtilet dĺintéseit.

8.2. A bizottságok műkĺldésévęl kapcsolatban a Polgármesteľi Hivatal
- előkészíti a bizottságok üléseintźngya|andó előterjesztéseket, abizottságok feladat- és hatáskĺj-

r éb e tartozó dcjnté seket,
- közremfüödik abizottságok képviselő-testiilęti előterjesĺéseinek előkészítésében,
- ellátja abizottságok Ĺigyviteli feladatait,
- végrehajtja a bizottsági döntéseket.
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8. 3 . A nemzetisé gi önkoľmiín}ĺzatokkal kapcsolatban
A Polgĺáľmesteri Hivatal biztositja a helyi nemzetiségi önkormányzatok mfüĺjdésének személyi és
targyi feltételeit, továbbá gondoskodik a mfüödéssel kapcsolatos végrehajtási feladatok el|átźsárő|.
Ellátja a testiileti ülések' testĹileti- és tisztségviselői dĺjntések előkészítését, tovźtbbá a helyi nemzeti-
ségi tinkoľmźnyzat mfüĺjdésével, gazdźtlkodásával kapcsolatos nyilviíntaľtási, iratkezelési feladato-
kat. A feladatok e||átásźLéÍt aPénzugyíÜgyosztźiy vezetője, a Polgĺĺrmesteri Kabinet vezetője és a
Jegyzoi Kabinet vezetője és a Belső Ellenőrzési Iroda vezetoje a felelős.

8.4. Az önkormĺányzati intézményekkel kapcsolatban
Az önkormányzati intézményekkel elsősorban a szakmai teľĹiletnek megfelelő lgyosztá|yok, irodák
taľtanak rendszeres kapcsolatot. Az önkormźnyzati fenntaľtói feladatok végrehajtása érdekében źita-
lános törvényességi, szakmai és pénzügyi, költségvetési-gazdálkodási feltigyeletet lát el, ezekkel
kapcsolatosan vizsgálatokat végezhet. A feladat részétképezí a rendszeres információaramlás bino-
sítása és az inténrlényekben folyó szakmai munka segítése. A feltigyelet és kapcsolattaľtás formái:
ellenĺĺľzés, témavizsgźiat, értékelés, koordináció, konzultáció, munkaértekezlet, továbbképzés.

8.5. Az önkormányzati képviselők tevékenyséeével kapcsolatban a Polgármesteri Hivatal
- a jegyzőn keresztül segíti a képviselők munkáját, jogaik gyakorlását,
- soron kíviil megvizsgá|ja a képviselők javaslatait, bejęlentéseit, s ana legkésőbb 15 napon belül

vá|aszt ad,
- a képviselők részére a képviselő-testületi ĺilések e|őtt az ont. szltĺSZ-ban meghatározottak sze-

rint bizto sí tj a az íľásos anyagok elj uttatását,
- közremfüodik a képviselők felvilágosítás-kérésének teljesítésében.

8'6. A polgáľmester államigazeatási feladat- és hatáskörével kapcsolatban a Polgármesteľi Hivatal
- közremfüödik a polgármester államigazgatási feladat és hatáskörének ellátásában,
- kĺjzremfüödik honvédelmi, polgrĺľi védelmi, katasztrôfa elhĺáľítási ügyekben a polgiĺrmester ál-

|arnigazgatás i fe l adatainak hel yi vé grehaj tás ában.

8.7. A jegvző feladat- és hatáskörével kapcsolatban a Polgáľmesteri Hivatal
- kĺlzľemfüödik az önkormźnyzatmfüĺidésével összefüggő feladatok ellátásában,
. kĺizremtĺködik ajegyző áILanígazgatási feladat- és hatásk<irének e||źtásában,
- gyakoro|ja a jegyző á|tal átnlhazott jogkcirben a törvény vagy kormányrendelet a|apjźn a jegyzo-

re ľuhiĺzott első fokú hatósági jogkĺirĺlket.

8.8. Az önkoľmányzat 100%-os tulajdonában lévő gazdasági tiíľsaságokkal kapcsolatban a Polgaľ-
mesteri Hivatal
- rendszeres kapcsolatottart a szakmai teľületnek megfelelő iigyosztályok, irodfü tÍjé.ľ',
- az önkoľmanyzati források felhaszná|ásáva| ĺisszefüggésben szakmai és pénzügyi, költségvetési-

gazdá|kodási felügyeletet|át el, ezekkel kapcsolatosan vizsgálatokat végezhet,
- biztosítja a ľendszeres infoľmációáľamlást, a feliigyelet és kapcsolattaľtás kĺiľében pedig az adat-

szo|gá|tatźlst, konzultációt, kooľdinácíőt, értékelést, beszźlmo|ást/beszámoltatást és ellenőľzést,
- szakmailag felügye|í az a|apitő okiratok váItozásaival összefüggő feladatokat.

10. A HIVATALI FELADAT- És HATÁSKOR
MEGHATÁnozÁs SZABÁLYAI

A hivatali dolgozók feladataikat a jelen SZMSZ-ban, a szervezeti egységek ügyrendjeiben, a mun-
kaköri leírásban és az éves teljesítmény ktivetelményeket mega|apoző célokban foglaltak szerint,
valamintavonatkozónormákbetartásáva|végzik,melyek:

a) jogszabá|y,
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b) önkormany zatí határozat,
c) belső szabá|yzatok,
d) utasítás,
e) intézkedés,
Đ az a)-e) pontban meghatározott noľmiák végrehajtását segítő iľĺĺnymutatás, kĺ}rlęvé| (tájékoz-

tató), emlékezteto,
g) minőségirányítósi eljárósok.

A belső normfü megalkotására vonatkozó részletes szabályokat a noľmaalkotás ľendje tarta|mazza.
A munkaköľi leíľás akínevezési okmany melléklete. A munkaköľi leírások naprakész á||apotáért a
szerv ezeti egysé gek v ezetői felelő sek.

11. A PoLGÁRMESTERI HIVATAL Ár,ľal, ELLÁToTT
LEGFoNToSABB Ücyronox ľs ÜcyľÍľusor

A Polgármesteri Hivata| az a|źhbi főbb ügyköľökben és ügýípusokban j tr e| a felelősségvállalással
<ĺsszefü ggő csopoľtosításban:

10.1. Kiemelt vagy jelentős felelősségvállalással járó ügytípusok

a) A kc]ltségvetés elkészítése és módosítása
b) Kĺltelezettsé gvállalás, utalványozás előkés zítése, felügyelete
c) Képviselő-testiileti, bizottsági előterjesĺések szakmai és törvényességi kontrollja
d) Peres és nemperes jogi képviselet
e) A 25.000.000.-Ft-ot meghaladó éľtékű vagyonügyletekkel/pénzngyi tranzakciókkal kapcsolatos
előkészítő vagy ellenőrző munka
Í) Stratégiai j ellegű proj ektek iigyintézése
g) A Polgáľmesteri Hivata|, az önkormanyzati intézményrendszer, illetve az egyes ágazatok egészét
érintő ügyek (ps|. átszewezés, belső szabá|yzatok, stb.) előkészítése és lebonyolítása
h) Kĺizbeszerzéssel kapcsolatos ügyintézés
i) Jogtanácsosi ellenjegyzés (pl. adásvéte|i szęrzódés, jelzálogszerződés stb.)
j) Az egész kerület vráľosképét vagy váľosĹizemeltetését éľintő projektek ügyintézése
k) A döntéshozók vagy tisztségviselők szźtmźttavégzettkĺizvetlen, szervezetęnbelüli szakmai előké-
szítő munka

1 0.2. Általanos hivatali ügytípusok

a) A Ket. hatźiyaa|átartoző eljĺírások
b) Bármely más, töľvényben meghatáĺozott e|jźtráshoz és hatĺĺridőhöz kötött ügyintézés (pl. adó-
ügyek, közérdekrĺ aďatszolgá|tatás, stb.)
c) A 25.000.000'-Ft-ot meg nem haladó éľtékrí vagyontigyletekkel/pénzugyi tranzakciókkal kapcso-
latos előkészitő vagy e|Lenőrző munka
d) A személyugyi kérdésekkel összefiiggő általaĺros ügyintézés
e) A közbeszerzésí értéket el nem éró, vagy akozbeszerzési tĺjrvény hatáIya alá nem tartoző beszer-
zések ügyintézése
f) Műszaki jellegű fęladatkörök ellátása
g) Az egész Polgármesteri Hivatal tekintetébenvégzett adminisztrativ vagy ügykezeléssel összefüg-
gő iigyintézés
h) A kiilön törvények alapjźnvégzett feladatok íĺtézése
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10.3. Adminisaľatív. tig.ykezelésselĺjsszefüegő vaey fizikai munkávaljáľó tigytípusok

a) |śzárőIag az ađotĺ szewezeti egység feladatkĺirébe tartoző adminisztľatív, ügykezelői munkavég-
zés
b) A Polgármesteri Hivatal épĹiletén belüli túlnyomóan ťlzikaí munkavégzés

11. A SZERVEZETI EGYsÉcľr BELSo SZABÁLYoZÁSÁNAK RE,NDJE

A szęrvezeti egységek a hataskĺiľfüet az trźnyadó jogszabályok jegyzékét tarta|maző - a jegyzo źlta|
jóvahagyott _ szervezeti egység tigyrendje szerint gyakoroljfü. A szervezeti egység vezetoje sajtú. szer-
vezeti egysége munkájĺínak tész\etszabáIyozását a szerĺezeti egység ügyrendjébenrogziti.

|2. APoLGÁRMESTERI HIVATAL rÜlso KAPCSOLATAI, A KAPCSOLATTARTÁS
RENDJE

12.1. A képviselet rendje:
Képviseletre, külső kapcsolattaľtásra feladatkörében a polgáľmesteľ (alpolgármesterek), illetve a
jegyzőjogosult. Ezen jogukat esetęnként vagy az ügyek meghatátozott k<jre tekintetében ěLtÍvházhat-
jźk.

A Polgáľmesteri Hivata|t a jegyző helyetteseként eljráľva az általameghatźlrozott sorľendben az aIjegy-
zők, egyuttes távollétĺik esetén a jegyző áltď megbízottköńiszíĺiselő képviseli. A megbízott képvise-
leti jogosultságát írrásbeli meghatalmazás szęnnt látja el. A jogtanácsosok a jogi képviselet sorarr a jog-
tanácsosi igazolvanyukban foglaltak szerint képviselik Budapest Fővĺíros VIII. KerĹilet Józsefuaľosi
onkormany zatot, éslvagy annak Polgĺĺľmesteri Hivatalát'

12.2. A külső kapcsolattaľüĺs ľendje
A Polgármesteri Hivatal dolgozóit az á|Iaĺrlpolgarokkal, az önkormányzati és más kĹilső szervek-
kel, intézményekkel és gazdasági taľsaságokkal való kapcsolatüaľtasban a kulturált, hatékony,
gyors iigyintézésre vďó t<irekvés, valamint a segítő szrándék kell, hogy j e|Iemezze.

A hivatali dolgozók kiilső kapcsolattartásanak körét és rendjét - ideértve a Képviselő-testtilettel, a

bizottságokkal való kapcsolattaľtast is - a jegyzó á||apítja meg és azigyosztá|ylkođa iigyrendjé-

ben, illetve a munkakcĺń leírasokban szabáIyozza.
A szervezeti egységek vezetoí, valamint feladatköľfüben eljárva a dolgozók a feladatk<irfüben

eljrĺrva közvetlen kapcsolatban állhatnak az <jnkormźnyzat lntézméĺyeivel, gazdasági tźnsaságaí-

vď. Ennek soľán jogszabáIyban, önkoľmányzatihatźrozatban, munkáltatói đtjntésben meghatĺíro-

zott adatszolgíltatast kérhetnek és adhatnak. A jegyző törvényességi ellenőrzési jogkcjľében eljĺíró

do|goző jővźhagyott ellenőrzési program vagy eseti megbízás ďapjrán jogosult ellenőruéstvégezsi.
Az ellenőľzésrejogosult külső szervekkel, Íőhatóságokkal és egyéb szervekkel ajegyzó és a pol-
gármester tĄaakapcsolatot, illetve esetenként dönt a kapcsolattaľtő szemé|yérő|.

A nyilvánosság biztosítása, a kĺizmeghallgatás szervezése' a konzultatív testiiletek mfüĺjdése és a
sajtóval való kapcsolattaľtás szabáIyaít az e tźttgykĺjľben alkotott belső szabályzatoktarta|mazzźk'.
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13. MUNKÁLTAToI JoGKoR

13.1. Kinevezéshez, vezetoi megbízáshoz, felmentéshez, a vezetői megbizás visszavonásźůloz,
juta|mazáshoz, fegyelmi eljĺáľás megindításźůloz a polgáľmester egyetértése, személyi illet-
mény megźilapítźtsźůloz a polgáľmester jóvĺíhagyása szfüséges. Pá|yazat kiíľása, eľedményes
páIyázat esetében annak elbírálása, címadomłínyoztĺs, vezetok teljesítményéľtékelése és mĹ
nősítése esetében a polgármester előzetes véleményezési jogköľt gyakorol.

I3.2. A jegyző gyakoľolja valamennyi k<iĺisztviselő/munkaváILalőkijzfoglalkoztatott tekintetében
azaIźlbbi munkáltatói jogokat, figyelemmel a 13.1. pontban foglaltakra:

. kinevezés,
- kozszo|gálati jogviszony megszĹintetése,
- fegyelmi eljaľás megindítása,
- vezetői kinevezés és annakvisszavonása'
- vezetokteljesítményéľtékelése,
- vagyonnyi|atkozatrakĺjtelezętt munkak<jrök megállapítása,
- rendkívĹili munkavégzés elrendelése,
- jutalmazás,
- kĺizszolgá|atí szabá|yzatban megállapitott juttatások, támogatások, kedvezmények en-

gedélyezése, megvonása,
- szakmai továbbképzésre való jelentkezések elbírálása, engedélyezése,
- az alapilletmény eltérítése,
- Kttv.-ben meghatározottpótlékokmegítélése,
- konis*ĺiselő kérésére tartalékállományba helyezés,
- közti sztviselő/ügyke ze|ő átiľźnyítása más szęw ęzeti egy sé ghez,
- konisnviselő/ügykezelő kirendelése más kozigazgatásí szervhez,
- külfrldi kiküldetés, tanulmányutak engedélyezése,
- fizetés nélküli szabadság engedélyezése,
- felterjesĺéskitiintetésre,
- címek adomźnyozása,
- szeÍvęzeti egységeknél belső helyettesítés elrendelése tartós távollét esetén,
- célfeladat és céljuttatás meghatźrozása,
- a ĺigyosztá|yok és ĺinálló irodák vezetői és az a|jegyzők szabadságĺínak engedélyezé-

sę.

13.3. Az ügyosztá|yvezetók, ĺinálló irodavezetok a jegyzó á|ta| átnhazott hatáskörben az alábbi
munkáltatói jogosítványokkalrendelkeznekazza| a feltétellel, hogy azátnshévott munkáltatói
jogkĺirĺik gyakorlását esetenként az ériĺtett kĺjĺisztviselők egyidejrĺ értesítése mellett a jegy-
zo magźł;roz vonhatja. illetve azokat másik vezető megbízású k<jĺiszwiselőre írásban átru-
háillatja.

Az átrvhazott munkáltatói jogok gyakorlása az ugyosńályon belül múködő iľoda vezetójére
töľténő átrvházás kivételével nęm ruhiízható tovább, ez esetben azugyosztá|y,,ĺezetojogosult
és egyben k<jteles ellenőrizni azirodavezeto áItaltett munkáltatőiintézkedésekęt. Azugyosz-
táIyvezető esetenként magźůloz vonhatja az átrvházott hatáskör gyakorlását.

13.3. 1. Önálló munkáltatói jogosíťvanyok és kĺitelességek:
- a köztiszľviselők teljesítménykövetelményeinek kittĺzése és éves munkateljesítmé-

nyének értékelése,
- szabadság engedélyezése,
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- munkaidó a|atti eltávozás engeđélyezése,
- munkavégzés helyének és feladatainak meghatźtrozása, munkavégzés feltételeinek

biztosítása'
- minden év február 28-ig az źůtalla vezetett szewezeti egységek dolgozóit érintő,

szabadságolási ütemterv elkészítése, az évi rendes szabadstry engedélyezése , az
éves szabadságok december 3l-ig tĺiľténő kiadásáľól való gondoskodás,

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

13.3.2, Nem cinálló munkáltatói jogosífuanyok:
- javaslatot tesz megtiľesedett álláshely betdltésére,
- javaslatot tesz iľodavezetők kinevezésére,
- javaslatot tęsz ťĺzetés nélküli szabadság engedélyezésére,
- javaslatot tesz illetmények megállapításźra,
- javaslatot tesz jutalmazásta,
- javaslatot tesz fegyelmi felelősségre vonásľa,
- javaslatot tesz a dolgozók továbbképzésére,
- javaslatot tesz egyes külön juttatások biztositźsára,
- javaslatot tesz đolgozó felmentéséľe,
- javaslatot tesz kitiintetésre, illetve elismerő cím adományozására.
- kĺizľęműködik a minősítések elkészítésénél.

Mind a jegyzőí saját hatáskĺjľben fenntaľtott, mind pedig az źúnlhéľ;ott jogkörben gyakorolt munkál-
tatói döntések, intézkedések a Polgáľmesteri Hivata| Jegyzoi Kabinet SzemélyĹigyi Iroda szakmai
koordínálásával tĺiĺténik.

14. ERTEKEZLETEK

Az értekezlet a fęladatok meghatźrozásźnak (kiadásrĺnak) és a feladatteljesítés kĺjvetésének, a fela-
datellátás koordinálásiínak, ellenőľzésének egyik eszkóze és módszęre. Az értekezletek fajtáját,rcnd-
jét a Polgĺáľmesteri Hivatal Minőségirĺányítási Kézikönyv e tarta|mazza.

15. A HIVATALoN BELÜLI KAPCSoLATTARTÁS R-ENDJE

15.1. A szervezeti egyséeek közötti kapcsolatok

15.1.1. Az ügyosztá|yvezetők, ügyosztályvezető-helyettesek, irodavezetók és a Polgármesteľi Hiva-
ta| đo|gozői egymással, valamint az önkormźnyzati intézményekkel és gazdasági tarsasá-
gokkal a Polgármesteri Hivata| feladatainak ellátásával kapcsolatos munkafolyamatokban
közvetlenül mfüĺjdnek egyĹitt. A több teľületeťszervezeti egységet érintő feladatok esetén

munkacsoportonkénti mfüodés indokolt az azt vezeto felelős kijelölésével. A feladatok
egyeztetése értekezleteken történik.

|5.|.f . Az egyĹittmfüĺldés zavarai esetén a szervezeti egységeVvezetok között felmeľtilő feladatel-
látással, munkamegosztással kapcsolatos vita esetén a jegyző bíráIja el a problémát és hoz
döntést.

15.1.3. A problémfü megelőzése érdekében töľekedni kell a megfelelő, lehetőleg foľmalitásokÍól
mentestájékoztatźlsra,afolyamatosinformáciőźramlásra.

I5.|.4. A munkafolyamatok szabá|yozásfua á|ta|źnosan megfoga|mazxa az SZMSZ, a belső sza-

bá|yzatok, a Minőségiranyítási Kézikönyv és annak fiiggelékét képező eljáľások szolgálnak.
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15.2. E&véb kapcsolatokľa vonatkozó szabályozás (szolgálati út):

I5.2.|.A Hivatalban đolgozók, iigyosztáIyvezetók, tigyosztályvezető-helyettesek és irodavezetők
k<jtelezettsége, hogy a munkavégzés helyzetéről, a feladatok végrehajtásárő|, zavarairő|, a
vezetóí beavatkozást igénylő eseményekĺő| szőIő beszĺĺmolót, jelentést minden esetben a
szervezet szerinti közvetlen vezetést, felügyeletet gyakorló vezető részérę adj:ík meg.

|5.2.2. Magasabb szintű vagy másik szewezeti egység vezetoje kérdésére, valamint feladatkörfübęn
eljáľó dolgozó kérdésére a dolgozók, illetve az íroda/ugyosztźiyvezetők kötelesek a tevé-
kenységi koľiikľe vonatkozóan atájékoztatást megadni, és erről a hivatali felettesnek beszźy
molni.

15 .2.3 , Az ugyosztáIyvezetók, ügyosztályvezeto-helyettesek, irodavezetók a jegyzőn kereszttil köte-
lesek a Képviselő-tęstiilet tagjainak a képviselői munkrához sztikséges és igénye|ttájékona-
tást megadni, a személyes adatok védelméről szóló tĺjrvényben foglalt kötelezettségek, illet-
ve az át|Iarĺĺi- és a szoIgáIati titokľa vonatkozó szabályok egyidejű betartásával.

|5 .2.4. A hivatali felettes utasítási j oga a szewezeti felépítés szerint hozzźl tartoző dolgozókra terj ed
ki. Rendkíviili esetben vagy kiilön megbízás aIapján, illetve az ügymenet modellben szereplő
esetekben a hivatali felettes átlépheti a szęÍvezeti felépítéssel meghataľozott vezetői lépcsőt.
Ebben az esetben azutasítást kiadó és az utasított köteles azutasítás tényéľől és aszo|gźiati
út elmaradásrĺnak okáról, indokairól a hivatali felettest tájékoztatni a feladat teljesítésével
egyidejűleg.

16. MUNKAREND

16.1. A Polgármesteri Hivatal dolgozóinak általános munkarendje:

a)

hétfo: 08.00-1 8.00 óráig

kedd: 08.00-16.00 őráíg

szeľda: 08.00- 1 6.30 óráig

csütöľtök: 08.00-1 6.00 óráig

péntek: 08.00-l3.30 óráig

b)

A Közterület-felügyeleti Ügyosztá|y ttrsađa|mi kozszfüségletet kielégítő szolgálatteljesítési
tevékenységére tekintettel, rendeltetése folytan munkasztineti napon is mfüödik. A munkaidő-
beosztás _ a szo|gáIat ellátási feladatok figyelembe vételével _ hivatali és folyamatos (meg-
szakítás nélküli) munkarendben keľĹil meghatźrozásra.

A munkarend a köztisztviselők esetében magźlbal foglalja a munkaközi sztinet idejét is. A
Munka Törvénykönyve hatálya alátartozó munkavállalók esetében _ a készenléti jellegű mun-
kakörök kivételével _ a munkaközi sziinet nem ľésze a munkaidőnek. A munkaszervezés, a
napi munkavégzési idő beosztása, illetve a feladatvégzéshez szfüséges optimális idő nreghatá-
rczása az adott szewezeti egység vezetőjének fe|ađata.
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16.2. A ledolgozott munkaidő nyilvantaftása és ellenőrzése céljábó| szervezeti egységenként jelen-
léti naplót kell vezetni. A jelenléti naplóban fel kell tiintetni a munkába állás és az eltźpozźls
pontos idejét. A jelenléti napló vezetéséértaszervezeti egység vezetóje felelős.

16.3. A leđolgozott munkaidőt hetenként összesíteni kell. Törekedni kell arra, hogy a ttirvényes
munkaidő - a heti 40 &a - az ađott héten mindenki által ledolgozásta keľĹiljön. A heti munka-
idő átcsopoľtosítását a szewezeti egység vezetője engedélyezheti a jelenléti naplóban töľténő
szignálással'

16.4. Az üryfélfogadás ľendje a következő:
A Polgármesteri Hivatal általános ügyfélfogadási ľendj e:

hétfőn
szerdĺĺn
pénteken

l3.30-l8.00 óráig
08.15-16.30 óľáig
08.15-1l.30 óľáig

A Hatósági Ügyosztály Anyakönyvi Iroda születés és haláleset bejelentése esetén, munkaidőben' az
általános iigyfelfogadási renden kívül is fogad tigyfeleket.

Humĺĺnszolgáltatási Ügyosztály TÁMPONT Információs Szolgálat iigyfélfogadási renđ.
je:

hétfo 08.15-18.00 óráig
kedd 08.15.16.00 óľáig
szerda 08.15-16.30 óráig
csütöľtök 08.15-16.00 óráig
péntek 08.15-13.30 óráig

Humĺínszolgáltatási |Jgyosná|y Családtámogatási Iroda ügyfélfogadási rendje:
hétfő 08.15 -18.00 óráig
kedd 08.15 -16.00 óráig
szerda 08.15 -16.30 őrźłig
cstitöľtök 08.15 -16.00óráig
péntek 08'15 -11.30 óráig

Ktiztertilet-feliigyeleti Ügyoszály ügyfélfogadási rendje:

hétfő 08.00-16.00 óľáig
kedd 08.00-16.00 óráig
szerda 08.00-16.00 óľáig
csiitörtök 08.00-16.00 óráig
péntek 08.00-13.00 óľáig

16.5. Az á|talźnos ügyfélfogadási ľendtől eltéľni csak a munkasziineti és ĺinnepnapok munkarend-
jét meghatfuoző jogszabćĺIyok szeľinti keretben lehet, amelyről a Képviselő-testiilet _ a pol-
gáľmesternek a jegyző javas|atáĺa benyújtott előterjesztéséľe _ ktilĺin rendelkezik.

t6.6. Ügyfélfogadási idő a|att a köztisztviselők kcitelesek a Hivatalban taľtózkodni, helyszínelés
csak a szewezeti egység vezetőjének kiilön engedélyével lehetséges.

|6.7. A Polgármesteri Hivatal épületében aköztiszl:łiselők munkaidőn tul a szervezeti egység ve-
zetőjének engeđélyével, héwégén - előzetes írásbeli bejelentés mellett - a jegyző engedélyé-
vel taľtózkodhatnak.
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16.8. A munkahelyéről onhibáján kívĹil távol maradó dolgozó akadályoztatásának tény&ő| hala-
déktalanul kĺlteles közvetlen hivatali felettesét vagy a Jegyzői Kabinet Személyiigyi Iľodát
értesíteni.

|6.9. A betegségr(jI sző|ő orvosi igazolást a do|goző legkésőbb a munkába ái|ása első napjan köte.
les a közvetlen vezetoje rész&e átadni. Az átadás e|őtt az utolsó munkában tdltött nap idő-
pontját aszervezeti egység vezetőjénekatáppéĺues lapon le kell igazolnla.

16.10. Eltérő a munkarend: a.) képviselő-testiileti,bizottságiĺilések,
közmeghallgatások, lakossági fórumok esetén

b.) elľendelt tulmunka esetén
A Polgármesteľi Hivatal egészét érintő általanos munkarendtőlvaló eltérésľől a jegyzojavas-
|atźra a polgármesteľ előterjesztést nyújt be a Képviselő-testĺilet részére. (p1: iinnepnapok
miatti változások).

16.11. Túlmunka esetén a szabadidőt az igyosztá|yvezetők, cinálló irodavezetők részére a jegyző,
beosztott köztisztviselők esetében az adotĺ szervezeti egység vezetoje, nem önálló irodaveze-
tők részére pedig azigyosztźiyvezető biztosítja. A Polgáľmesteri Kabinethez tartozőkrészéte
a szabađidot a polgármesteľ biztosítj a.

|6.12. Távollét
Azngyosztalyvezetók és az onźi|ő fuodavezetók esetében a - napi feladatellátáson kívüli - tá-
vollétet ajegyzó titkáľságán be kell jelenteni.
Egyéb köztisztviselők, munkavállalók - vezetoi engedéllyel - a távolléti naplóban töľténő
rö gzítést követő en táv ozhatnak a Pol gáľme steri Hivatalból.

17. AVEZETOK tjcyrnr'ľocADÁsl RENDJE

e:

3.30 - 18.00 -ig

Az iieYosztáIwezetők tigyfélfogadási időben ktitelesek a Polgármesteri Hivatalban taľtózkodni és

igény szerint, de legalább havonta egy alkalommal a megjelölt tigyfélfogadási időben a hozzźĄuk
foľduló ügyfeleket fogadni.

A tisztségviselők félfogadásĺĺn a szervęzęti egységek vezetőinek, illetve munkatĺĺľsainak szfüség
szeńnt részt kell vennie, amennyiben az e|ozetesen bejelentett iigyfelek problémája eťĺigénylri.

18. Á.IIELYETTBsÍľEs

18.1. A helyettesítés alapelvei az aIábbiak:
- Amennyiben lehetséges, aztvonos képzettséggel rendelkezők helyettesítsék egymást azza|,

hogy az iĺanyítási stľuktuľa fenntaľtásĺáľőI avezeto köteles gondoskodni a helyettesítés rend-
jének kialakítása során.

- A megbízoÍt vezetők taľtós helyettesítéséľől felettesfü vagy a jegyzó gondoskodik (felfelé
iranyuló helyettesítés)

|8.2. Az ügyintézők a 18.1. pont figyelembe vételével a munkaköľi leírásukban foglaltak szerint
helyettesítik egymást. Az tigyintézők és az iigyviteli dolgozók helyettesítését a szervezeti
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egység vezetőjehatźtozzameg. Fizikai dolgozók helyettesítését a Belső Ellátási Itođaveze-
tője szervezi. Tartós helyettesítés esetén a helyettesítéssel való megbízásrőL a jegyző đöĺt.

18.3. A helyettesítés előfeltételeiľől minden vezető köteles megfelelően gondoskodni, ideéľtve az
ügyintézők e-mailjeinek, előkészítő- és munkaanyagainak szęwezeten belĺili eléľhetőségét,

illetve az ügyek állásanak folyamatos dokumentálását is.

19. MUNKAKoR Áľa.oÁs.ÁľvÉru

19.1. Munkakör átadás-átvéte| a munkáltatói jogkĺirt gyakorló jegyző, valamint a közvetlen hivatali
felettes által meghatźrozott körben személyi vźitozás, valamint taľtós távollét esetén tĺĺľténik a
folyamatos, zökkenőmentes felad ate|Ittás érdekében.

I9.2. A munkakört a munkakör új betĺiltőjének, ennek hianyában a közvetlen hivatali felettesnek
kellátadni.

19.3. A munkakör-átađást jegyzőkönyvben kell rogzíteni, melynek tarta|maznia kell:
a.) az źúadásrakerülő munkakör feladatait, munkaköri |eirását,
b.) a folyamatban lévő fontosabb feladatok felsorolását, valaľllint tájékońatást a végrehajtás

helyzetéro|, eredmény érőI, a szfüséges további teendőkľől,
c.) az źtadásra keľülő ügyiľatok, adatok, utasítások, tervek, szabźĺ|yzatok, nyilviĺntartások

jegyzékét, a munkakĺjrhöz kapcsolódóan keletkezett, rendelkezésére álló elektronikus do-
kumentumok fellelhetőségi helyét.

d.) az átadőnak és az źlĺĺevőnek a jegyzőkönyv tartalmával kapcsolatos észrevételeit,
e.) az źúadés helyét, idejét, az átadő és az áfrĺevó aláirását.

19.4. A munkaktjľ źtaďás-áwéte|ért a kĺjzvetlen felettes a felelős.

19.5. Szabadság esetén aszetvezeti egység vezetoje kĺĺteles aszabadság engedélyezése előtt meg-
gyózodní aĺľól, hogy aszabađságidőtaľtama a\att az ügyek folyamatos intézése biztosított.

20. UTASÍTÁSI, ELLENoRzÉsr ĺocoK, BESZÁMOLTATÁS

20.|. Az ügyosztályvezetők, ügyosztályvezető-helyttesek, irođavezętók és szolgálatirźnyítők, fe|a-

dat- és hatáskörfüben a koordinálásuk aIźĺtartoző dolgozók tekintetében feladat meghatározá-
si, utasítási, ellenőľzési, beszámoltatási joggal rendelkeznek.

20.2. Az átrvhazott hatáskĺirben (kiadmányozási jogkĺirben) ellátott hatáskĺjr (kiadmrínyozás) jog-

szabźiyi cimzettje utasítast adhat, illetve a hatáskört visszavonhatj a. Az átrvhazott hatáskör,

átađott kiadmanyozási jogkör további átruhízása tilos.
20.3. Ellenotzést a jegyzó, munkaterüIetén az a|jegyzőkés a jegyző által megbízott személy, továb-

bá szervezeti egységében a hivatali felettes végezhet'

20.4. A Polgáľmesteri Hivatal kĺiĺisztviselőjét beszáno|źtsi kötelezettség teľheli:
a.) a feladat végrehajtás árő|, ha azt jogszabáIy e|őiqa, hivatali felettese kéri vagy a végrehajtás

során akadály merült fel
b.) u átrvhźzott hatáskörben ill. átadott kiadmanyozási jogkĺlrben ellátott feladatokrő| az éúru-

háző á|ta| meghatélr ozott rendben
c.) amennyiben szabá|ytalanságot észlel az e|játás során.

205. A jegyző kezdeményezheti a polgáľmesteľnél az ĺjnkormtnyzati gazdá|kođő szeľvezetek és

intézmények adat szol g áItattLsát az ĺjnkorm źny zat mfü ö dé s e érdekében.
.,1
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21. A KIADMANYOZAS ES A HATASKORATRUHAZAS RENDJE

Kiadmĺĺnyozás az irat egyszemélyi aláirásźftjelenti, mely soriĺn a saját, vagy źńnlhźzott hatáskör-
ben hozott írásbeli intézkedés (kiadmrány) aláirága kerĹil' A kiadmányozási jog az ügyben történő
közbenső intézkedésre, dĺintésľe, valamint külső szęrvnek vagy személynek címzetĹirat kiadására
ad felhatalmazźst. A kiadmanyozási jog magában foglalja az intézkeďést, a közbenső intézkedést,
a dcintést, a döntés kialakításanak, valamint az irat irattćrba helyezésének jogát. A kiadmányozott
irat taľtalmáért és a|akiságáért a kiadmányoző (akiadmĺĺnyozástvégzó) felelős.

A Polgármęsteri Hivata| egészéte vonatkozóan a kiadmányozást a jegyző gyakorolja, (kivéve a jog-
szabá"|yban meghatćrozottakat: az arryakonywezetőte vonatkozó önálló kiadmanyozást) amelynek
jogźú jegyzői utasításban az aljegyző|<re' a Polgáľmesteri Hivatal szervęzeti egységére (a szervezeti
egység vezetíĺjéte, a vezető nevében a|źlírő helyettesre) átnlhazhatja. A kiadmźnyozott irat tartalmi
és formai helyességééľt a kiadmtnyoző felelős.

A polgármester és a jegyző źún:hźľ,hatő feladat- vagy hatásköľeit íľásban, utasítás formájábarlrgház-
za ćú.

22.KIIKULDETES

A hivatali kiküldetéssel kapcsolatos munkáltatói jogot a jegyztl gyakorolja. A jegyzó kiküldetésének
elrendelésére a polgáľmesteľ jogosult, a kÓztisztviselők kiküldetéséró| a jegyző dönt a polgĺíľmesterľel
egyetértésben.

N.ZARO RENDELKEZNSNT

23.I Az SZMSZ hatźiya kiterjed a Polgáľmesteľi Hivata| szervezeti egységeire és valamennyi
hivatali đo|gozőra.

23.2. AzSZMSZ megismeľtetéséről és betaľtatásaról a jegyzi| aszervezeti egységek vezetoiiújźn
gondoskodik és ellenőrzi a benne foglaltakat.

23.3. Az SZMSZ és mellékleteinek, fiiggelékének naprakészen tartásérő| a jegyző az aljegyzők
útjĺán gondoskodik.

23.4. A szervezeti egységek akfua|ízáIt ügyľendjeit az abban szfüségessé vá|t vźitoztatást követő
60 napon belül csatolni kella függelékhez.

23.5. AzSZMSZkozzététe|re keľĹil az a|ábbi helyen: T meghajtó\It{ormak\Szabá|yzatok
23.6. A Budapest Fővaĺos VIII. keľĹilet Jőzsefvźrosi Polgáľmęsteri Hivata| _ a Képviselő-testület

20412013. N.22.) szźllrľ(lhatérozatźxal elfogadott _ Szervezeti és Mfüödési Szabźiyzatćnak
a módosítását a Budapest Fővĺíros VIII. Kerület Józsęfuarosi onkormanyzat Képviselő-
testiilete a ...l20I4. (XII.04.) szźllrruhattrozatáva|2014. ..........-i hatá||ya|hagyta jővá.

Budapest, 20 | 4. december

dr. Kocsis Máté
polgáľmesteľ

Mellékletek

_23 _

Danada-Rimĺán Edina
jegyző



1. sz. melléklet: Budapest Főviíros VIII. keľület Jőzsefváĺosi Polgáľmesteri
2. sz. me||éklet: Budapest Főviáľos VIII. keľiilet Józsefuaľosi Polgáľmesteri
3. sz. melléklet: Budapest Fővaľos VIII. kerület Józsefuaĺosi Polgármesteri
geinek szakmai feladatai
4. sz. melléklet : a Hivatalban fo glalko ztatott vagyonnyil atkozat-tételr e
munkakörök jegyzéke
5. sz. melléklet: A Józsefuarosi Polgáľmesteri Hivata| á|ta| ellátott kötelező, önként vállalt és állam-
igazgatásívalamintĺinkoľmrĺnyzatif e|ađatok

Fügeelékek
1. sz. függelék: a Polgáľmesteri Hivatal szewezeti egységeinek ügyrendjei
2. sz. ťuggeIék: szabá|y zatok j egyzéke
3. sz. függelék: a Polgármesteľi Hivatal szervezeti egységeinekvezetői
4 . sz. függe|ék: az onkormany zat b ankszźtĺl|aszánai

Hivatal alapitő okiľata
Hivatal szerv ezeti felépítése
Hivatal szęrv ezeti egysé-

kötelezett kĺjztisztviselői
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Polgármesteri Hivatal SZMSZ-ének ]' sz. melléklete

-ó d 
". 

ítá*tä:ĺT$.:frYäez etb en

Budapest Főváros VIII. kerĺilet Józsefurĺrosi onkormźnyzatKépviselő-testtilete a Budapest Fővaros
VIII. keľiilet Józsefuaľosi onkormányzatPolgiírmesteri Hivatal, mínt öndlhÍan míĺködő és gazddl-
kodó költségvetésí szervnek az á|laĺĺlhánartástő| szőIő 2011. évi CXCV. törvény 8.$ (5) bekezdésé-
ben kapott fe|hata|mazás a|apjźn, és az ennek végľehajtásfuőI szőIő 36812011. (XII. 31.) Koľmány-
ľendelet 5.$ (1)-(2) bekezdése szerinti tartalommal az a|ábbí alapító okiratot adja ki:

1. A ki)ltségvetési szerv
Megnevezése: Budapest Fővóros VIII. kerĺilet Józsefvárosi Polgármesteri Hivątal (rovidített neve:
Jó zs efv áľ o s i P ol górme s t eri Hiv atal)
Székhelye: 1082 Budapest, Baross u.63-67.

A ktiltségvetési szerv telephelyei:

1 082 Budapest, Baross u. 66-68. (hrsz.:35f11 I N 1, 3521 I I N3)

1 082 Budapest, Német u. 25 . (hrsz.:3 52|2l N 24, 3 52|2 ĺ N25, 3 52I2l N26)

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

1084 Budapest, Rákóczitér 3, (hľsz.: 34899lBl1)

1084 Budapest, Víg u.32. (hľsz.: 34944/0lNI'3494410lN2,3494410lN3,3494410lN4,
34944101N6)

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

1084 Budapest, József u . I5.l7 . (hĺsz: 352l8l0lN4)
( közĺis haszná|atis' a lőzsefvźlrosi VarosĹizemeltetési Szolgálat kĺiltségvetési szerwel)

1084 Budapest Német u. I7-I9. ( hrsz: 35217lN|;35217lN3;35217lN4;352|7lN|6.)
( kcizcis haszná|atűaJőzsefvźtrosi Paľkolás-Ĺizemeltetési Szolgálattal és aJőzsęfvárosi Varosüzeme|-
tetési Szolgálat költségvetési szervekkel)

2. A ktiltségvetési szeľv létľehozásáról ľendelkező határozat számaz

A Budapest Főváros VIII. KerülętJőzsefvtrosi onkormźnyzatKépviselő-testületének 5312004.
(II. 1 9. ) szénrru hatélr ozata

3. A ktilts é gvetési szeľv j o gszabályban megh a tár ozott kiizfeladata :

A Mötv. 84.$ (1) bekezdése értelmében:

,,A helyi cinkoľmányzat képviselő-testiilete az ĺinkormtnyzat mfüödésével, valamint a polgáľmes-
teľ vagy ajegyző feladat- és hatáskörébetartoző ügyek dcjntésľe való előkészítésével és végľehajtá-
sávalkapcsolatos feladatok e||átásélrapolgáľmesteri hivatalt vagy közös önkormányzatihivata|thoz
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létľe. A hivatal közremfüödíkaz önkormányzatokegymás kĺizötti, valamint azá||aľni szervekkel
toľténő együttmfüödésének tisszehango1ásában.''

4. A kłiltségvetési szeľv szakmaĺ alaptevékenysége:

A Polgármesteľi Hivatal alaptevékenysége: az onkormźnyzatmfüĺjdésével, valamint azźl|am-
igazgatási ügyek döntésre való előkészítésével és végrehajtásával kapcsolatos feladatok e||átása,
valamint a kĺiĺeľület-feltigyeleti és keľékbilincselési feladatok.

Szakágazatszámz 841t05 Helyi iinkormányzatokés társulásokigazgatási tevékenysége

Szakmai alaptevékenységek(ek) koľmányzati funkció szeľintĺ megielölése:

011130 Onkoľmányzatokés łinkormányzatihivatalokjogalkotĺó és általános
igazgatási tevékenys é ge

011I.40 oľszágos és helyĺ nemzetiségi tinkoľmányzatok igazgatási tevékenysége
013350 Az iinkoľmányzativagyonnal va|ő gazdálkodással kapcsolatos feladatok
016010 oľszággyűlési,tinkormányzatiéseuľĺipaipaľlamentĺ

képviselőválasztáshoz kapcsolódó tevékenységek
016020 országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek
016030 Áilampolgárságĺ ügyek
04123|, Rövid időtaľtamú ktizfoglalkoztatás
041232 Staľt-munkapľogľam.TéIiktizfoglalkoztatás
04t233 Áuampo|gáľsági ĺigyek
047110 Kis.ésnagykereskedelmitevékenységigzzgatása
053010 Környezetszennyezés cstikkentésének igazgatása
031030 Közteriiletrendjénekfenntartdsa
044310 Epítésiigl igazgatdsa

5. A ktiltségvetési szeľv illetékessége' műkiidési ktiľe:
Budapest Főváros VIII. keľĹilet Józsefuaroskozigazgatási területén a székhelyén és a telephelyein a
kĺizhatalmi tevékenység ellátása.

6. A ktiltségvetési szeľv ĺľányító és fenntartó szeruének megnevezése és székhelye:

Budapest Főváros VIII. keľĹilet Józsefuárosi onkoľmźnyzatKépviselő-testülete;
1082 Budapest, Baross u.63-67.

7 . Y ezetőjének megbízási rendje:
A polgĺáľmesteri hivatal vezetője a Mĺjw. 81.$ (1) bekezdése szerint ajegyzó.
A jegyzőt a Mötv. 82. $ (1) bekezdésének, valamint akozszo|gálati tisztviselőkľől szől'ő 20II. évi
CXCDĹ törvény 247. $-baĺ foglaltaknak megfelelően nyilviĺnos pźůyźnat alapjétn a polgáľmester
neveziki.Akinevezésidőtaľtamahatározat|an.
A kĺiltségvetési szerv vezetője a képviseletijog gyakoľlója.

8. Foglalkoztatottjaira vonatkozĺí foglalkoztatásĺ jogviszony megielölése:
A költségvetési szerv dolgozói köĺisztviselők és egyéb munkavállalók, akiknek jogviszonyaľa a
kozszo|gá|ati tisztviselőkről szőLő 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezéseit kell alkalmazni.
Egyes foglalkoztatottjai munkavállalói jogviszonyban állnak, akik tekintetében a munka tĺirvény-
könyvéről szőIő 201'2. évi I. törvény rendelkezéseit kell alkalmazni.
Egyéb foglalkoztatásra iľányuló jogviszoÍLyta a Polgári Tĺirvénykönyvről sző|ő 2013. évi V. töľvény
(pi. megbizási j o gvi szo rľy) az iráĺy aďő.
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9. A feladat ellátását szolgáló önkormányzativagyonz

1082 Budapest' Baľoss u. 63-67. (hrsz.: 35235 1859 m2)

1082 Budapest, Baross u. 66-68' (hĺsz.:3521ĺlVI 532m,,352|IlN3 47 ÍÍł)

1082 Budapest, Német u. 25. (hrsz.:352I2lv24 96 |1ł,35212/N25 4|m2,352I2lN26 15 m2)

1084 Buđapest, Víg u. 35. fszt. |2. aIatti27 m2 és fsń..llľr. szám a|atti 1I mf (hľsz: 3492|)

1084 Budapest, Rfüóczitér 3. (hĺsz.: 3489glBll 82 m21

1084 Budapest, Víg u.32. (hľsz.: 34g44l0lNI 43 mf ,34944lolN2 44 fił,3494410lN3 3I mf ,

3 49 44l 0 l N 4 24 Í|ŕ, 3 49 44l 0 / N 6 9 40 m.)

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

1084 Budapest, József u. I5-]7. (hrsz: 352]8/0/A/4)
( kazos használatú a Józsefvárosi Városĺizemeltetési Szolgáĺat kal*égvetési szerwel)

I084 Budapest Német u. ]7-]9. (hrsz: 35217/,4/]; 35217/,U3; 352I7/'4/4;352]7/A/]6.)
( kozös használatú a Józsefvárosi Pąrkolós-üzemeltetési Szolgálattal és a Józsefvórosi Városüzemel-
tetési Szolgálat költségvetési szervekkel)

A vagyon feletti rendelkezésre a Képviselő-testiilet áItaI alkotott rendeletekben meghatĺíĺozotíszabá-
lyok irányadóak.

Záradék:
Jelen alapító okirat 2015.január 01. napjával lép hatályba, ezze| egyidejűleg a Budapest Főváros
VIII. keľület Józsefuaľosi onkormtnyzatPolglírmesteri Hivatala 2014. napjźnke|t, 13112014
(VI.1 1.)számú Képviselő-testiileti hatźnozathatáIyźń veszti és az a|apító okiĺatot Budapest Főváros
VIII. keľületJőzsefvźtosi ÖnkormtnyzatKépviselő-testülete a...120|4 (XII.04.) szźlmuhatározatá-
va|hagyja jővá.

Budapest, 2014. decęmber ...

Danada- Riman Edina
jegyzó

Dľ. Kocsis Máté
po1gáľmester
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Polgórmesteri Hivątal SZMSZ-ének 3. sz. melléklete

Budapest Fővaľos VIII. keľiilet
Józsefuarosi Polgĺĺľmesteri Hivatal

szęrv ezeti e gys é geinek

szakmai feladatai

Jóváhagyom:

dr. Kocsis Máté
polgáľmester

Danada-Rimĺĺn Edina
jegyzó


