
Polgdrmesteri Hivatal SZMSZ-ének ], sz. ftggeléke

BUDAPEST FovÁRos VIII. KERIiLET
ĺózsprvÁRosl PoLGÁRMESTERI HIvATAL

POLGÁRMESTERI KABINET

Üryľendje

2014. december

Készítette: dr. Pesti Ivett kabinetvezető

-1-





ĺ..a) Szervezeti egység meenevezése:

Budapest Főváros VIII. keľĹilet Józsefuarosi Polgrármesteri Hivatal Polgármesteri Kabinet

1.b) A szeľvezeti egység címadatai:

Mfüĺjdési helye: 1082 Budapest, Baľoss u.63-67.I. em. 102.

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

Polgármesteri Kabinet
email cím:
Titknrság
emailcím:
Kommunikńciós Iroda
email cím:

telefoďfax szám: 4 5 9 -2-20 | ; 33 3 - I 5 -97
po l gárme steri. kabinet @j o zsefv aro s. hu
tęlefoďfax szźlm: 459 -2-20I ; 333 -| 5 -97
p a|otaíp @jo z sefu aro s. hu
telefoďfax szźtm: 459 -2-f23 ; 333 -I 5 -97
hudaka@jozsefuaľos.hu

1.c) A szervezeti eeysée iogállása:

A Polgármesteri Kabinet nem ĺinálló jogi személy.

2. A szeľvezeti eeység általános feladat. és hatáskiĺľe:

A Polgármesteri Kabinet feladata a polgármester/alpolgármesteľek tevékenységével kapcsolatos napi
teendők ellátása, a Hivatal írźnyításźbóladódó titkarsági és kommunikációs felađatok koordinálása.

3. A Polgáľmesteri Kabinet engedélyezett létszáma tevékenvségek szerĺnti bontásban. az azok.
hoz tartozĺó feladat. és hatáskiiľiikkel

3 .a) Az ĺjgy osztá|Węzető
Pol giíľmesteľi Kabinetvezető

3.aa) Az üg}iosztályvezető szakmai feladatellátásiíra vonatkozó legfontosabb iogszabálvok
felsoľolása
- Magyaľországhelyi ĺinkormrínyzataírőI szőIő 2011. évi CLXXXIX tV.

- az á||anhźztartástő| szóló tĺjľvény végrehajtásáról szőIő 36812011. (XII. 31.) Koľm. rende-
let
. Budapest Fővaľos VIII. kerület Józsęfuĺĺľosi onkormźnyzat Képviselő-testület és Szęrvei
Szervezeti és MfüödésíSzabźiyzatáĺő| sző|ő 3612014. (XI.06.) ĺjk. ľendelet

3.ab) Az tigyosĺál}rvezető által gyakorolt hatásk<lrĺik (kiadmanyozás). a hatáskör gyakorlá-
sĺának módja
Az llgyosztáIyvezetőnek felhatalmazása van a Polgĺĺrmesteri Kabinet tevékenységi köľében
teljesített kiadások igazolásźra, 200.000,- Ft egyedi érté|úatáng terjedő kötelezettségvállalás-
ra, utalványozásra.

3.ac) Az iigyosztályvezető feladatkörei
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Az tigyosztá|yvezetőnek szewezési, irányítási és felügyeleti jogktire vaÍL az ügyosztály mun-
káját illetően.

3.ad) A helyettesítés rendje és az ezekhez taľtozó felelősséei szabályok
A kabinetvezetóheIyettęsítését a Titkarság iľodavezetője látja el.

3.b) Az irodavezetők

3.ba) Az írodavezető Magyaľországhe|yí önkoľmanyzatairőI szőIő 20|1' évi CLXXXIX tv.,
valamint a Budapest Fővaros VIII. kerĹilet Józsefuarosi onkormźnyzat Képviselő-testĺilet és
Szervęi Szervezeti és Mfüödési Szabá|yzatźrő| sző|ő 3612014. (XI.06.) ök. számú rendelete
a|apj źn |átj a e| fęladatait

3.bb) Azirodavezetőknek nincs fe|hata\mazása teljesítések igazolásaľa, k<itelezeÍtségvá||alás-
ľa, illetve uta|v ány ozźsr a.

3.bc) Az iľodavezető feladatkĺjrei

Titkárság

Irodavezető feladata
1.1 .1. ellátja a polgáľmesteľi/ alpolgármesteri titkaľsági és adminisztrációs feladatokat;

I.I.2. e|Látjaa polgármesteri/ alpolgáľmęsteri reptezentációs tevékenységekkel kapcsolatos

feladatokat;

1.1.3. ellźúja a polgármesteri/ alpolgármesteri posta kezelésével kapcsolatos feladatokat;

|.I.4. nyilvantartja a polgáľmesteľi utasításokat;

1.1.5. áttekinti a polgármester/alpolgármesteľek részére érkezett küldeményeket, azokat

szignźij a, a|áít ásr a el őké szíti ;
1.1.6. koordinálja a polgáľmesteľ/alpolgiíľmęsterek feladat- és hatáskĺlrébetaĺtoző iigyekben

az ugy intézé s i tevékenysé get ;

I,1.1. áttekinti és véleményezi apolgáľmesterhezla|po|gáľmestere|<hez érkező bizottsági és

képviselő-testiileti előteľj esztéseket, j egyzőkönyveket;
l.1.8. a képviselő-testületi ülések előkészítése során biztosítja a szęwęzęti egységek és a

pol gármest et l aLpoIgálrmesterek k<jzĺitti kommunik ácíőt;
I.l.9. e||átja a polgármesteri/alpolgármesteri fogadóóľákkal kapcsolatos feladatokat;

1.1.10. szeĺlezi a polgármester/alpolgĺírmesterek lakossági kapcsolatait;

l.1.1 1. kezęli a polgármesteri/alpolgáľmesteri protokoll listát, e||źija a polgáľmes-

tertla\polgármesteľtéľintőprotokollĺĺľisfeladatokat;
|.I,l2. aszervezeti egységet érintő kozbeszerzésben kĺjzremfüĺjđik és adatot szolgá|tat;

3.bd) A helyęttęsítés rendie és az ezekhez taľtozó felelősséei szabályok
A Titkaľság irodavezeto helyettesítését a kabinetvezeto látja el.

3.c) Az üeyintézők munkakörei és aZ azokhoz taľtozó feladat- és hatáskörök
titkáľnő, személyi titkźr, sajtóreferens, pźtlyźnati referens, civil referens, fizikai alka|mazott
(gépkocsivezető)
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3.ca) Az tigyintézokMagyarorczághe|yi ĺinkoľmányzatairő| sző|ő2011. évi CL)oCilX tv.,
a médiaszolgáltatások és a tömegkommunikációról sző|ő 2010. évi CLXXXV. töľvény, a
2007-2013 proglamozási időszakbaÍI az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, azEurőpai
Szociális Alapból és a Kohéziós AlapbóI szátrmaző támogatások felhasználásanak rendjéről
sző|ó 4/2011.(I.28.)' a közúti közlekedés szabźúyairő|' szőIő Ll1975. (II. 5.) KPM-BM egyiit-
tęs renđęlet a|apján|átják el feladataikat.

3.cb) Az tigyintézok a Budapest Fővaros VIII' kęľtilęt Józsęfvaľosi onkoľmźnyzat Képvi-
selő-testiilet és Szervei Szervezeti és Mfüödési SzabályzatźttőI sző|ő 3612014. (XI.06.) ök.
szźlm,(lľendeletea|apján|átjakelfeladataikat.

3.cc) titkáľnő. személyi titkáľ feladatai
l.1.1. ellátja a polgármesteri/ alpolgiĺrmesteri titkĺĺľsági és adminisztrációs feladatokat;

|.1.2. e||átja a polgármesteri/ alpolgiĺľmesteri reprezentációs tevékenységekkel kapcsolatos
feladatokat;

1.1.3. e||átja a polgármesteri/ alpolgáľmesteri posta kezelésével kapcsolatos feladatokat;

|.I.4. nyilvántartja a polgáľmesteri utasításokat;
1 . 1 . 5. áttekinti a polgáľmesteľ/alpolgáľmesterek részére érkezett küldeményeket;

|.I.6. ellátja a polgármesteľ/alpolgáľmesterek feladat- és hatáskörébe tartoző tigyekben az
ügyintézési tevékenysé get;

1.I.7. áttekinti a polgármesterhezlalpolgármesteľekhez érkező bizottsági és képviselő-
testiileti előterj esztéseket, j egyzőkĺlnyveket;

1.1.8. e||átja a polgármesteri/alpolgáľmesteri fogadóórákkal kapcsolatos feladatokat;

1 . 1 . 9. szew ezi a polgĺĺľmester/alpolgĺáľmesteľek lakossági kapcsolatait;

1 . 1 . 1 0. kezeli a polgármesteri/alpolgármesteri protokoll listát, eL|átja a polgáľmes-

tertl alpo|gármestert érintő pľotokollaľis feladatokat;
1.1.11. szerveziésbonyolítjaapolgármesteri/alpolgiĺrmesteriprogľamokat;
I.|.I2. kĺjzreműk<jdik az állampolgársági eskütétellel kapcsolatos felađatok e||átásźlban;

pályázati feladatokéľt felelős referens feladatai

1.1.13. e||átja a kifutott uniós pályázatok szfüséges projektmenedzsmentjét,|ezźtrását, ilYo-
mon kĺĺvetését (KEOP-5 . 3. 0/A/0 9 -2009 -00 15' TAMOP -3 .| .4.08 / |-2008 -002 1'
rÁIrĺop-: .3.2-O8lI-2008-0002, KMoP-4.5 .2-O9-20O9-O023,Ánop-g.,ą..1/8-2008-
0018), ezen belül a projektek fenntartási időszakában szfüséges Pľojekt Fenntartási
Jelentések elkészítését.

1.|.|4. el|átja a Magdolna Negyed Program III. hivatali szinhĺ pľojektkoordinációját és pénz-
Ĺigyi menedzsmentjét ezen belül:
o részvétel a projekt előrehaladási jelentések és változás bejelentések, szerződésmó-

dosítások elkészítésében;
o részvétel a kĺlzľemtĺködő szervezet, az irźnyitó hatóság és az egyéb szervezetek

részére adandó adatszoIgéitatási és tájékoztatási kĺjtelezettségek e||átásában, elő-
készítésében;

. a pľojektmenedzsęr iľányítása mellett felelős a projekĺ adminisztratív feladatainak

eILźńćLsáért(pźiyázatidokumentáciőmegorzése,rendelkezésreźl|ása,naprakészen
1.artźsa);
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o elkészíti a projekt megvalósító szewezetek és a projekÍmenędzser ígazoLása a|ap-
jan a teljesitésigazolźtsokat; előkészíti a szerződésęket a megbízó á|ta|i a|áirásra és

azt követőeĺl e|végzi a szetzodés nyilvantartásba vételét;

. a projekt előrehalađása érđekébęn biztosítja a pľojekťtel kapcsolatos infoľmációk
folyamatos ľendelkezésľe állását;

o kĺizremfüĺjdik a kifizetési kérelmek és pľojekt előrehaladási jelentések eljaró ha-

tősźry részére tĺjľténő ęlőkészítésében.

1.1.15. e||átjaa KMOP 4.3.2lA-I3 pľojektkoordinációját ezen belül:
o ľendszeres adatszolgáltatásokban, projekt jelentések elkészítésében részvétel, ad

hoc infoľm áciőigény esetén rendelkezésre állás ;

o projekt naprakész nyomon kĺlvetése;
o tészvétel a pľojekt előrehaladási jelentések és vá|tozás bejelentések elkészítésé-

ben;

o ľészvétel a közremfüödő szervezet, az fuźnyitő hatóság és az egyéb szervezętek

tészére adandó adatszo|gá|tatási és tájékoztatźlsi kötelezettségek ęllátásában,koz-
ľeműködés a télmogatási szqzodések módosításanak előkészítésében;

. a projektmenedzser irźnyitása mellett felelős a pľojekt adminisztľatív és tiímogató

feladatainak koorđinálásáért;
o nyomon k<jvetése és ellenőľzése a szerződésekben foglalt feladatok ellátásának,

hatáľidőre való teljesítésnek; ellenőrzése akivite|ezésben ľészt vevők á|ta|készí-
tett különböző jelentéseknek, egyéb dokumentumoknak; elkészíti a sztikséges tel-
jesítésigazolásokat;

o a projekt előrehalađása érdekében biztosítja a projekttel kapcsolatos információk
folyamatos rendelkezésre állását;

o részvétel a kifizetési kérelmek összeállításában, a szfüséges dokumentációk elké-

szítésében

civil referens feladata

1.1 ' 16. szęrvezi és ellátja a nemzetközi kapcsolatokkal kapcsolatos felađatokat
t.I.I7. segíti a polgáľmesteĺil a|po|gźrmesteri reprezentáciős tevékenységekkel kapcsolatos

feladatokat;
1.1.19. nyilvantaľtj a a po|gźlrmesteri utasításokat;
| .l .20. el|átja a polgáľmester/alpolgĺĺľmestęrek utasítása alapjźn a feladat. és hatáskcirébe tar-
tozó ügyekben az ügyintézési tevékenységet;

|.1.21. szervezi a polgáľmesteľ/alpolgármestereklképviselők lakossági kapcsolatait;

fizikai alkalmazott (eépkocsivezető) feladata
I.|.22. az LVT-808 forgalmi ľendszámú hivatali gépjármú üzemeltetésével kapcsolatos fe-
ladatok telj eskĺinĺ ellátása.

Kommunikációs Iľoda

Iľodavezető. sajtóręfęrens feladata
|.2.I. kooľdinálja a sajtó részétő| érkęző _ a polgráĺmestert/alpolgĺírmesteľeket érintő _

megkereséseket, męgszerve zi a po|gźrmesteń/alpolgáľmesteri interjfüat;
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|.2.2. sajtófigyelést végez a polgármesteľt/ alpolgármesteľeket és az onkormányzatot érintő

saj tóhírek tekintetében;

t.2.3. sajtóanyagokat és hźĺtérarlyagokat készít, összeállítja a kapcsolódó szakmai anyago-

kat;

| .2.4 , közreműkö dik az <inkoľmany zati Łjađvźnyok előkészítésében, szerkesztésében;

l.2.5. előkészíti és lebonyolítjaaz tinkoľmanyzatirenďezvényeket, sajtótájékoztatőkat;

|.2.6. koordinálja, elemzi, archiválja a Budapest Józsefuaľosi onkoľmrĺnyzatot érintő média
megjelenéseket;

1.2.7. sajtó részéről a polgármesteľnelďalpolgármestereknek cimzętt k<jzérdekű adatkérés

esetén eLlátja akozzétételi felelős feladatait a Hivatal szeruezeti egységeinek bevoná-

sával;
1.2.8. tájékoztatja a polgiĺľmesteľt/alpolgármestereket a Józsefuaĺosban megrendezésľe ke-

rülő rendezvényekről, sporteseményekĺől, valamint az egyéb,józsefuráľosi illetőségű
eseményeken történtekĺől, valamint biztosítj a ezek publikálását;

| .2.9 . tew ezi és lebonyo|itja a kommunikációs kampányokat;

|,2.I0. aktívan résztvesz a kerĹilet marketingstratégiájźnak kidolgozásában;
|.2.I|. kapcsolatot tart az onkoľmźnyzatintézményrendszeľének vezetőivel;
|.2.I2. kapcsolatottart az íĺott és elektronikus sajtóban érdekelt munkataľsakkal későbbi mé-

dia megj elenések céljából;
1.2.|3.javaslatot tesz akerĹileti kulturális programok széles könĺ népszenisítésére, a lakossá-

gi és intézményi szintti tájékoztatásra, ezek megvalósulását koordiná|ja és ellenőľzi;
t.2.l4.javaslatot tesz a kultuľális programok nyomtatott formában, elektronikus, illetve

egyéb úton tĺjrténő népszenĺsítése érdekében az önkormźnyzat honlapjának szerkesz-

tésével és :arta|mźxal kapcsolatban, valamint kapcsolatot taľt a helyi újságok és mé-

diumok szerkesztőségével.

3.cd) A titkárnő és a személyi titkáľok helyettesítése egymás közĺjtt megoldott, a Kommu-
nikációs Iľodavezető helyettesítése a Polgiíľmesteri Kabinetvezető eseti kijelölése a|apjántor-
ténik. A pá|yźĺzati feladatokért felelős refeľensek helyettesítése egymás kĺjzött megoldott, a
gépkocsivezetóhelyettesítése ajegyző egyedi kijel<llése a|apjźntöľténik.

4. A szeľvezetĺ egység szeľvezeti ábráia (gľafikus)

5. Az tigyosztály munkaľendie ía Hivatal dolgozóÍnak általános munkaľendje szeľint):

W+
hétfőn
kedden
szerdán

0800 _ l800 óráig
0800 _ 1600 óráig
0800 _ 1630 őtáig
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csütöľtökön 0800 _ 1600 őtáig
pénteken 0800 _ 1330 óľáig

A ledolgozott munkaidő nyilvantartása és ellęnőrzése céljából azigyosztály jelenléti naplót vezet. A
jelenléti naplóban fel kell tiintetni a munkába állás és a munkábó| távozás pontos iđejét. A jelenléti
napló vezetéséért a titkárnő felelős.

Az Ĺigyosztály dolgozói a Hivatal épĹileÍé'ben a mrurkaidőn turl az Ĺigyosztályvezető engecĺélyével,
hétvégén _ előzetes írásbeli bejelentés mellett _ a jegyzo engedélyével tartózkodhatnak.

A munkahelyéről önhibáján kíviil távol tartőzkođő dolgozó akadźl|yoztatásának tényéről haladékta-
lanul kötęlęs a kabinętvezetőt értesíteni.

A betegségről szóló orvosi igazo|ást a do|goző munkába áI|ása első napjan köteles a szemé|yzeti
vezetőnek átadni. Az źńadás e|őtt az utolsó munkába töltött nap időpontját a kabinetvezetőnek atáp-
pénzes lapon le kell igazolĺia.

6.Az ütvosztáIy iĺqvfélfo gadási ľendj e

Ügyfélfogadás ideje: A Polgáľmesteri Hivatal általános ügyfelfogadási ideje.

Ügyfélfogadás helye: 1082 Budapest, Baross ltca63-67.I.em 102.

7.Eľtekezletek ľendie:

A kabinetvezető minden hétfon kabinetértekezietet tart a jegyzi5 áIta|tartott ügyosztályv ezetői érte-
kezlęt után.

8.Kĺilső kaocsolattaľtás :

A Kabinet dolgozóit az áIlanpolgárokkal, az ĺjnkormiínyzati és más külső szervekkel, intézmények-
kel és gazdasági trírsaságokkal való kapcsolattaľtásban a kultuľált, hatékony, gyors ügyintézésre vďó
törekvés, valamint a segítő szandék kell, hogy je||ęmezze.

A hivatali dolgozók külső kapcsolattaľtásanak körét és ľendjét _ iđeérľve a képviselő-testiilettel, a
bizottságokkal való kapcsolattaľtást is _ a jegyző á|Iapítjameg és azigyosńály ügyrendjében, illetve
a munkaköľi leíľásokb arĺ szabáIyozza.

A kabinetvęzętó fę|adatköľében eljaľva közvetlen kapcsolatbarl źi|az önkoľmźnyzat intézményeivel,
gazdastryi tĺĺľsaságaival. Ennek során jogszabályban, önkoľmźnyzatihatźrozatbarl, munkáltatói dön-
tésbęn meghatěnozott adatszo|gá|tatást kérhet és adhat'

Az e||enőrzésre jogosult felügyeleti és ktilső szervekkel, a jegyző és a polgármester taľtja a kapcsola-
tot, illetve esetenként dönt a kapcsolattaľtó személyéről.

9. Zárő ľendelkezések

Jelen ügyrend a Budapest Fővaros VIII. keľiilet Józsefuarosi ÖnkormźnyzatKépviselő testülete által
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20412013. (Y.22.) számú hatźrozatźwal elfogadott, és a Budapest Fővaĺos VIII. kerület Józsefuarosi
onkormányzat Képviselő.testĹilete źital t3|l20l4. (VI.11.) szźlmthatźlrozatźlval módosított, a Buda-
pest VIII. kerület Józsefuarosi Polgáľmesteri Hivatal Szervezęti és Múködési Szabályzatźnak l.
szám,Ú ftiggeléke.

A szervezeti egység aktua|izá|t ügyrendjét az abbarĺ sztikségessé váItvźitoztatást követő 60 napon
belül csatolni kĺlteles a függelékhez.

Jelen iigyrend ajóvahagyásat követő napon lép hatályba, és a szervezętí egységnek illetvejogelődje.
inek korábbi tigyľendj ehatá|yát veszti.

Budapest,2014.

Kabinetvezető

A Polgráľmesteri Kabinet ügyrendj ét j óváhagyom:

Danada-Riman Edina
jegyzó
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l..a) Szeľvezeti egvség megnevęzése:

Budapest Fővĺíros VIII. keľĹilet Jőzsęfvárosi Polgáľmesteľi Hivata| Jegyzói Kabinet

1.b) A szeľvezeti egYség címadatai:

Múkĺidési helye: 1082 Budapest VIII. kerület Baross utca63-67.

Levélcíme: 1431 Budapest,Pf. 160.

Jegyzőí Kabinet telefoďfax szźlm..459-22l2
email cím: titkaľs ag@jozsefvaľos.hu

Törvényességi és Peľképviseleti Iroda telefoďfax szźlm:459-222|
email cim:. jo g@jozsefu aľo s.hu

Belső Ellátási Iroda telefoďfax szźtm:459-226|
email cím: uzemeltetes@ozsefuaľos.hu

Személyiigyi Iroda telefoďfax szétm:459-f|53
email cím : szeme|yugy @jozsefu aľos.hu

Szervezési és Képviselői Iľoda telefoďfax szźtm:459-2160
email cím: szerve zes@jozsefvaĺos.hu

Ügyviteli Iroda telefoďfax száłn:459-2137
email cím: ugyvitel@ ozsefuaros.hu

1.c) A szeľvezeti egység iogállása:

AJegyzői Kabinęt nem önálló jogi személy.

2. A szeľvezeti egység általános feladat. és hatásktire:

A Jegyzoi Kabinet a jegyző közvetlen feltigyelete aIá tartoző szervezeti egység. Közvętlenül
segíti a jegyző és az aIjegyző munkáj źLt, ellátja a Hivata| egészével kapcsolatos jogi, épület-
üzemeltetési, személyĹigyi és szervezési feladatokat) ezen feladatk<jrĺjk tekintetében d<jntésre

előkészítia jegyzőhatáskörébętartozőügyeket.

3. A Jegvzői Kabĺnet engedélvezett létszáma tevékenységek szeľintĺ bontásban. az azok.
hoz tartozó feladat. és hatáskiirtikkel

3.a) A Jegyzői Kabinet ůĺgyosztáIwezetőie

3.aa) Az üeyosztályvezető szakmai feladatellátásáľa vonatkozó leefontosabb jogszabályok
felsorolása



- Magyarcrszźlg helyi önkormźnyzatairól szóló 20||. évi CLX)O(IX. törvény
(Mötv.)
- azźilamháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tĺirvény (Aht )
- anemzeti vagyonĺól sző|ő2011. évi CXCVI. ttirvény
- a kozigazgatási hatósági eljrírás és szolgáltatás źůta|ános szabályairól szóló
2004. évi CXL. ttirvérry (Ket.)
- anemzetiségek jogairól sző|ő2011. évi CLXXIX. törvény (Nek. w.)
- akozszo|gá|ati tisztviselőkÍől sző|ő2011. évi CXCD(. törvény (KttV.)
- amunka törvénykönyvéről sző|ő 2012. évi I. torvény (Mt.)
- a közfoglalkońatásrőI és a kĺizfog|alkoztatźshoz kapcsolódó, valamint egyéb
törvények módosításaľól szóló 20II. évi CVL törvény
- a jogalkotásľólszóló 2010. évi C)oo(. törvény (Jat.)
- a Polgĺíri Törvénykönyvről sző|ő 2013. évi V. töľvény (Ptk.)
- aPolgáľi Perrendtaľtásľól szóló 1952. évi III. torvény (Pp.)
- az áI|anháZtartásról szóló töľvény végrehajtásaľól szóló 36812011. (XII.31.)
Koľm. rendelet (Avľ.)
- 6|lf009. (XII. 14.) IRM renđelet ajogszabźiyszerkesztésről
- Budapest Főviĺľos VIII. keľiilet Józsefuaľosi onkoľmźnyzat 365120|4. (XI.
06.) ök. szźmtű rendelęte a Képviselő-testiilet és Szervei Szervezeti és Mfüödési
Szabá|y zatáról (onk' sZMsZ)
- Budapest Főváros VIII. keľület Józsefurĺľosi oĺlkotmźnyzat 6612012.
(XII.13.) ĺinkormanyzati rcnde\ete Budapest Józsefuarosi onkormźnyzat vagyo-
nĺĺľól és a vagyon feletti tulajdonosi jogok gyakorlásaľól

3.ab) Az ügyosĺályvezető által gyakorolt hatáskĺjľĺik (kiadmĺínyozás). a hatásköľ eyakoľlásá-
nak módja

Az ugyosztźl|yvezetőnek a személyugy tekintetében van hatásköre a következők tekin-
tetében:

- Pénziigyi Ügyosztály részére feladás ktildése
- munkáltatői ígazolások aláírása
- felvételi kérelmęk aláírźsa

3.ac) Az tigyosztálwezető feladatkĺirei

AJegyzoi Kabinet vezetője koordinációs tevékenységetvégez és feltigyeleti, vezetési jogköre
van a Személyügyi lroda, Belső Ellátási Iľoda, Szervezési és Képviselői lroda, Ügyviteli Iroda
tekintetében, valamint a vonatkozó jegyzői utasítások szęrint a Ttĺrvényességi és Perképvise-
leti Iľoda tekintetében.

2.I:. belső noľmaalkotás rendje elnevezésiĺ eljárás szęľint áttekinti a belső noľmfü terve-
zetét, e||átja a belső normfü nyilvántartźsáva|, feltĺiltésével, utasítások, intézkedé-
sek rendszeres felülvizsgźiatáva| kapcsolatos feladatokat; (az áIlamhźztartásrő| sző-
Lőf0|1. évi CXCV. törvény 10. $ alapjan)

2.1.2. ellátja a Polgáľmesteri Hivďa|Szervęzeti és MfüödésiSzabźiyzat módosításával,
napraké sze n tartásźry al kap c s o l ato s feladato k at; (az á||anhźĺnartásľó l szó ló 20 I 1 .

évi CXCV. törvény 10. $ alapjan)



3.ad) A helyettesítés rendję és az ezekhez taľtozó felęlősségi szabályok

A Jegyzői Kabinet vezetojét vezetoi feladatok tekintetébeĺ a jegyzó, sza|<rlai feladatellátás
tękintetében azigyosńályi iľodavezetók helyettesítik feladatköľiiknek megfelelően.

3.b) A ieevző és aliegvző munkáiát közvetlenül seeítő személvek

J e w zoi l ali e gv zői títkźlmo -lůgy intézi3 :
Munkaszervezési szempontból alegyzói Kabinethez tartozik, azonban munkáját a jegyző
illetve az aIjegyzó közvetlen utasítása szerint végzí.
Szakmai feladatai:

- Ellátja a jegyzőlaLjegyző feladataival kapcsolatos szervezési és ügyviteli, valamint szfü-
ség szerint ĺjnálló ngyintézőitęendőket. Nyilvantaľtástvęzetajegyzőlaljegyző munka-
köréhez kapcsolódó hatáľidős feladatolaól, figyelemmel kíséri a hatáľidőket.Keze|i a
jegyzőlaljegyzőiďőbeosztásátazoutlookNaptĺĺrhasznáLatávaI.

- Ellátja abeérkezó napi posta és kimenő levelek érkeztetésével, iktatásával,
irattźlrozásával kapcsolatos feladatokat.LeíĄa, szfüség esetén előkészíti, összeállítja a
jegyző kimenő leveleit.

- Nyilvantartástvezet a jegyzőhözĺa|jegyzőhöz érkezett tigyiratokľól, a közérdekú beje-
lentésekről, panaszokľól. Gondoskodik azok ügyintézésre való továbbításáról. Részt
vesz a jegyzóneUaljegyzonekcímzett panaszos tigyek, lakossági bejelentések kivizsgá-
lásáb an, é s írásb eli me gv áIaszolásában ; kapc s o lato t tart az ügyfelekkel.

- Előkészítí a jegyzőila|jegyzőí fogadóóľfüat. Esetenként jegyzőkönyvet készít atétrgya-
lásokĺól. Gondoskodíkajegyzőla|jegyző ügyfelfogadásán felmeľtilt ügyek intézésérőI.
Szfüség szerint résń.vesz a jegyzőilaljegyzői pľogramokon, helyszíni szemléken.

- Koordiná|jaajegyzola|jegyzo által kiszignált egyedi iigyeket. Előkészíti a jegy-
zóil aLj egy zői anyagok at, beszźlmolókat, előteľj esztéseket.

- Gondoskodik a nyugdíjba vonuló, valamin hríség- és jubileumi jutalomban részestilő
munkataľsak köszöntésével kapcsolato s feladatok ellátásĺáľól.

- Ellátja a jegyzőla|jegyző vendégeinek és ügyfeleinek fogadásával, vendéglátásával kap-
csolatos teendőket. Gondoskodik areprezentáció megszeÍvezéséről, a költségek ęlőírás
szerinti elszámolásźrő|, va|arlint rendszerezi az jegyzőneUaljegyzőrck jźrő kĺizlönyö-
ket, folyóiratokat, napilapokat és gondoskodik az esetleges hiányok pótlásáról.

- Részt vęsz a képviselő-testĹilet és az illetékes bizottságok tilésein.
- Felelős a Jegyzői Kabinet á|taIhaszná|t gépi berendezések karbantaľtásának, javításanak

bejelentésében, valamint a hivata|vezetői titkáľság irodaszereinek megľendelésében és
keze1ésében.

- A Jegyzői Kabinęt tekintetében előkészíti a szfüséges személyiigyi és ellátási jellegű
adatszolgáltatásokat, jelentéseket, gondoskodik a munkaidő nyilvántartás vezetéséľől.

- Közremtĺködik alegyzői Kabinetvezető feladatköréhezkapcsolódó titkársági, ügyviteli
feladatok ellátásában.

Jeg}'zői ľeferens:
2.2.l. az ĺjnkormányzat kozbeszerzéseit bonyolítő gazdasági tarsasággal kapcsolatot tart

fenn. Feladata akozbęszęrzési kĺizremfüĺjdőkkel kapcsolatos koordináló feladatok el-
Iátása, intézkedési jogosultság akozbeszerzési és beszerzési ügyekben aHivata| szer-
vezetí egységei felé (adatkérés,tźljékoztatáskérés stb.), valamint ellátja aYfuosgazdá|-
kodási és Pénzügyi Bizottság döntése a|apján a Hivatal által bonyolított közbeszerzé-
sekkel kapcsolatos feladatokat;



2.2.2. aszęÍvęzęti egységet érintő kozbeszerzésben közreműködik és adatot szolgź/rta|'
2.2.3. ellátja a hivatali/ĺjnkoľmányzati szerzódésęk évenkénti felülvizsgźiatźnak ĺissárivatali

kooľdinálását;
2.2.4. nyilvantaľtja az ĺĺnkoľmźnyzatilLlivatali szerződést biztosító mellékkötelezettségeket,

negyedévente javaslatotkészit a mellékkotelezettségek érvényesítésére vonatkozóan;
2.2.5. e|Iátja az a|jegyző egyedi utasításában meghatározott fęladatokat

Közbiztonsági referens

2.3,I. e||atja a törvényben meghatźnozott katasńrőfavédelemmel, honvédelemmel, polgári
védelemmęl, tűZvédelemmel, lakosságvédelemmel kapcsolatos önkormany zati felada-
tokat,

2.3.2. közremfütidik a polgármester katasztrófak elleni védekezésre való felkészülési, avé-
dekezési, a helyreállítás szakmai fęladataiban, valamint a rendvédelmi és honvédelmi
feladatok végrehajtásában,

2.3.3. felađata a helyi szintii kataszttőfavédelmi feladatok szakszerll ellátásanak elősegítése,
2.3.4. a felkészülési időszakban teľvezési és szervezésí' a védekezés iďíĺszakábarl döntés-

előkészítési és koordinációs, valamint a helyreállítás időszakában karfelmérési és elle-
ĺórzési feladatokat LéLt e1',

2.3.5. ellátja a polgármester, a jegyzo egyedi utasításában meghataľozott feladatokat.
2.3.6. Ellátja a Minőségiľanyítási Rendszer mfü<jdtetésével kapcsolatos feladatokat.

3.c) A Tiiruényességĺ és Perképvise|etĺ Iľoda vezetőie

3.ca) Az irodavezető szakmai feladatellátására vonatkozó leefontosabb iogszabályok felsoľo-
lása

- Magyarország helyi önkormźlnyzatairól szóló 20|1. évi CLX)O(IX. ttirvény
(Mötv.)
- azá||affiháńartásľólszóló 20II. évi CXCV. törvény(Aht.)
- anemzeti vagyonról szőIő2011. évi CXCVI. tĺlrvény
- a nemzetiségek jogaiľól sző|ő 2011. évi CLXXIX. törvény (Nek. tv.)
- a jogalkotásról szőlő 2010. évi CXXX. törvény (Jat.)

- apolgráľi tclrvényk<inyvľől szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.)
- apolgáľi perľendtartásról szóló 1952. évi III. törvény (Pp.)
- 1983. évi 3. törvényerejrĺ rendelet ajogtanácsosi tevékenységről
- az á||affiháńaÍtásról szóló tĺirvény végľehajtásárő| szó|ő 36812011. CXII.31.)
- 6112009. (XII. 14.) IRM rendelet a jogszabá|yszeľkesztésről
- Budapest Főváľos VIII. keľület Józsefuiíľosi onkormáĺyzat 36120|4. (XL
06.) ök. szétmí rendelete a Képviselő-testiilet és Szervei Szervęzeti és Műkĺidési
Szabá|yzatźrő| (onk. sZMsZ)
- Budapest Főváros VIII. kerület Józsefuaľosi onkormĺĺnyzat 66120|2.
(XII.13.) önkoľmányzati renđe|ete Budapest Józsefuaĺosi onkormźnyzat vagyo-
nláĺól és a vagyon feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáľól

3.cb) Az irodavezető által gyakorolt hatáskörök (kiadmányozás). a hatásköľ gyakorlásĺĺnak
módia



Az irodavezető a jegyz(5 éital meghatátozoIí egyedi ügyekben rendelkezik kiadmanyozási
joggal.

3.cc) Az iľodavezető feladatkörei
Y ezetői feladatkĺjrében elj áľva:

- a Képviselő-testiilet és a bizottságok mfüödésével kapcsolatban továbbiÍja a
jegyző, az a|jegyzó és a Jegyzői Kabinet vezetőjének utasításait azigyintézőkfelé;

- kooľdinźĺ|ja, szervezi,segíti és felügyeli az ůgyiĺtézők munkźĄát:'

- figyelemmel kíséri a munka hatĺĺridőben való elkésztilését;

- Íigyelemmel kíséri az önkormźnyzati peres eljĺĺrásokban a pervitelt és gondos-
kodik átfogó peľtaktika kialakításaľól;

- javaslatottesz a Hivatal múktjdésének hatékonyság javítása éľdekében;

- gondoskodik a hivatali mfüodés során a tĺirvényesség érvényre juttatásáľól és

az etikus jo ga|ka|mazás követelményének megvalósításáĺól.

Szakmai feladatktiľében elj áľva :

2.4.I. ellátja a képviselő-testĹileti előterjesztések előkészitői és tigyosztályi jogi szígná|ást
követőjogi kontrollját; (1983. évi 3. törvényerejrĺ ľendelet ajogtanácsosi tevékenység-
ről 5. $, Buđapest Főviíľos VIII. keľĺ.ilet Józsefuárosi onkoľmĺányzat3612014. (XI. 06.)
ök. számú rendelete a Képviselő-testület és Szeľvęi Szervezetí és Működési Szabály-
zatźrő|)

2.4.2. e||źúja abizotĺsźryi előterjesztések eIőkészitoi és ügyosztályi jogi szignálást kĺjvető jogi
kontľollját; (1983. évi 3. tĺĺrvényerejű ľendelet ajogtanácsosi tevékenységről 5. $, Bu-
dapest Fővĺáros VIII. kęrület Józsefuaľosi onkoľmanyzat36/20l4. (XI. 06.) ök. sziímú
rendelete a Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Mfütidési Szabá|yzatarő|)

f.4.3. külön felkérésre a kialakított szakmai koncepció alapulvételével ellátja a Képviselő-
testiilet rendelet-teľvezeteinek jogszabá|y-szęrkesztési elveknek megfelelő foľmába
öntését, megszĺivegezését és elkészítését; (1983. évi 3. tĺirvényerejű rendelet a jogla-

nácsosi tevékenységről 5. $, Budapest Fővaros VIII. keľĹilet Józsefüáľosi onkoľmrány-
zat 3612014. (XI.06.) ök. számű rendelete a Képviselő-testtilet és Szervei Szewezeti
é s Műkö dé si S zab áIy zatár ő|)

2.4.4. speciális feladatkĺirökben képviselő-testĹileti előteľjesztéseket készit; (1983. évi 3. tĺir-
vényerejrĺ rendelet a jogtanácsosi tevékenységről 5. $, Budapest Főváros VIII. keľület
Józsefuarosi onkoľmźnyzat 3612014. (XI. 06.) ök. számú ľendelete a Képviselő-
te stiilet é s S zerve i S zerv ęzeti é s Műkĺi dé si S zab á|y zataró 1)

2.4.5. a képviselő-tęstiileti előterjesĺésekkel összefüggő kérdésekben jogi álláspontot alakít
ki szóban vagy jogi szakvéleméný készít email útján. (1983. évi 3. törvényeľejű ľen-
delet a jogtanácsosi tevékenységľől 5. $, Budapest Főviíros VIII. keriilet Józsefuĺíľosi
onkormányzat 3612014. (XI. 06.) ök. szźmúrendelęte a Képviselő-testtilet és Szeľvei
Szeĺv ezęti é s Mfü ĺj dé si S zab źiy zataró 1)

3.cd) A helyettesítés rendje és az ezekhez tartozó felelősségi szabályok



Az iľodavezető munkaińnyítási és koordinációs jogait tartós távollét esetén a Jegyzoi Kabinet
vezetője |źtja e|.

Taľtós távollét esetében azírodavezetőt az egyes ügyintézők a feladatköľfüben helyettesítik, a
jegyző, a|jegyző és egyéb személyekkel tĺiĺténő táĺgyalás, megbeszélés' egyeztetés sorĺán.

3.d) A iogtanácsos munkaktirei és az azokhoz taľtozó feladat. és hatásktiľök (1 fő)

3.da) szakmai tbladatel|źúźĺsźnavonatkozó legt.ontosabb jogszabä|yok fblsorolása

- aPolgaľi Tĺirvénykĺinyvről szőIő2013. évi V. törvény (Ptk.)
- aPolgaĺi Perľendtartásról szóló |952. évi III. tĺirvény (Pp.)
- 1983. évi 3. tĺirvényeľejű rendelet ajogtanácsosi tevékenységľől
- Budapest Fővaros VIII. kertilet Józsefuaľosi onkormźnyzat 3612014. (XI.
06.) ök. szźlmű ręndęlete a Képviselő-testiilet és Szervei Szervęzęti és Mfüödési
Sz abtiy zatfu ől (onk. sZMsZ)

3.db) Az üg}'intéző joeĺtanácsos által gyakorolt hatáskörök (kiadmĺĺnyozás). a hatáskĺir gya-
korlásanak módja

Az ngyintéző jog1anácsos a jegyző źtlrtal' meghatźnozott egyedi ügyekben rendelkezik kiadmá-
nyozásijoggal.

3.dc) Az tigyintéző jogtanácsos feladatköľei a Polgármesteri Hivatal SZMSZ-ének 3. számú
melléklete alapjan:

2.5]. ellátja az onkoľmányzatpeľes és nem peres eljarásaiban a képviseletet, jogeľős bírósági
ítéletek végrehajtástnak kezdeményezését, kivéve az önkormźnyzati gazdasági taľsaságok
fe|adatai körébe tntoző ügyekben; (1983. évi 3. tĺirvényerejti rendelet a jogtanácsosi tevé-
kenységĺől 1. $ és 5.$, apolgaľipeľrendtaľtásľól szóló 1952.évi III. tv.67. $)

2.5.2. e|Iźńjaa jegyző általkiszignált egyedi tigyek jegyzői utasításoknak megfelelő koordiná-
Iásźú, jogszenĺségének vizsgá|atźú, az e|jarő szakmai szervęzęti egységgel kapcsolatot
tart; (1983. évi 3. törvényeľejű rendelet ajogtanácsosi tevékenységről 1. $ és 5. $)

2.5.3. e|Iźtja a jegyzői törvényességi véleményezés megvalósulásához szfüséges Hivatalon
belüli jogi koordinációs tevékenységeĘ (1983. évi 3. törvényerejtĺ rendelet a joglaná-
csosi tevékenységről 1. $ és 5. $)

2.5.4. a Hivatal szervezeti egységeinek - az előterjesĺések előkészítését is beleérťve - a jog-
szabályok helyes a|kalmazásában segítséget nýjt; (1983. évi 3. törvényerejű rendelet
ajogtanácsosi tevékenységről 1. $ és 5. $)

2.5.50. egyĹittműködik a Hivatal szervezeti egységeivel a kĹilső és belső ellenőrzések sorĺĺn
feltáĺ hirínyosságok kikiiszĺjbölésében. (1983. évi 3. tĺirvényeľejű ľendelet a joglarĺá-
csosi tevékenységről 1. $ és 5. $)

2.5.6. e||źltja a képviselő-testi.ileti előterjesĺések előkészítői és ügyosztályi jogi szignálást
kĺivető jogi kontrollját; (1983. évi 3. törvényerejű rendelet ajogtanácsosi tevékenység-
ről 1. $ és 5. $)



2.5.7. a szeruőđéskcjtés elnevezésű eljĺáĺás szerint ellátja a jogi felülvizsgálati feladatokat az
onkormrĺnyzatlPolgźrmesteri Hivatal szeruodései tekintetében; (1983. évi 3. töľvény-
erejű rendelet ajogtanácsosi tevékenységľől 16. $).

2.5,8. helyi jogalkotás elnevęzésu eljaľás szerint e|Iź./rja a kodifikációval kapcsolatos feladato-
kat, ľenđelet-tervezeteket tartalmaző e|őteqesztések esetén az előteľjesztések készítése
elnevezésiĺ eljáľás szerint el|átja a képviselő-testĺileti és bizottsági előterjeszések jogi
szempontri véleményezésével kapcsolatos feladatokat; (1983. évi 3. törvényerejiĺ ręn-
delet ajogtanácsosi tevékenységről 1' $ és 5. $)

3.dd) A helyettesítés rendje és az ezekhez taľtozó felelősségi szabályok

Tartós távollét ęsetén a perképviselet tekintetében a vezeto jogtanácsos, egyéb ügyekben a
kijelĺilt j ogi előadó helyettesíti.

3.e) A ioei előadó munkaktĺľeĺ és az azokhoz taľtozó feladat. és hatásktiriik (1 fő)

3.ea) szakmai feladatellátásaľa vonatkozó legfontosabb joqszabályok felsorolása

- Magyarorczág helyi clnkormźnyzataiľól szóló 201I. évi CLXXXIX. törvény
(Mittv.)
- apolgári t<irvénykĺinyvrőlszóló 2013. évi V. töľvény Qtt.;- aza|IaÍnháztaÍtásról szóló 20II. évi CXCV. törvény (Aht.)
- anemzeti vagyonľól sző|ő20|1. évi CXCVI. töľvény
- a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (Jat.)
- 1983. évi 3. t<irvényerejiĺ rendelet ajogtanácsosi tevékenységről

az á||anháúartásrőI szóló torvény végrehajtásríľól sző|ő 368120|1. (XII.3 1.)

Korm. rendelet (Avr.)
- 6|12009. CXII. 14.) IRM renđelet a jogszabá|yszerkesztésľől
- Budapest Főviĺľos VIII. keľület Józsefuiĺľosi onkormĺĺnyzat 3612014. (XI.
06.) ök. szétmű rendelete a Képviselő-testtilet és Szervei Szervezeti és Mfüödési
Szabá|y zatáÍól (Önk. sZMsZ)
- Budapest Főváros VIII. kerület Józsefuaľosi onkorményzat 66120|2.

CXII.l3.) önkoľmányzati rendelete Budapest Józsefuarosi onkoľmźnyzat vagyo-
naľól és avagyon felętti tulajdonosi jogok gyakorlásaról

3.eb) Az ti$/intéző által gyakorolt hatáskörök (kiadmanyozás). a hatáskör gyakorlásanak
módja

Az iigyintéző a jegyző által meghatźrozott egyedi tigyekben rendelkezik kiadmányozźsi jog-
gal.

3.ec) Az iigyintéző feladatkorei

2.6.I. e||átja a képviselő-testiilęti előterjesztések előkészítői és ügyosztályi jogi szignálást
követőjogi kontrollját; (1983. évi 3. törvényerejrĺ rendelet ajogtanácsosi tevékenység-
ľől 1. $ és 5. $)

2.6.2 kĹilön felkérésre a kialakított szakmai koncepció alapulvételével ellátja a Képviselő-
testiilet rendelet-tervezeteinek jogszabáIy-szerkesztési elveknek megfelelő formába



öntését, megszövegezését és elkészítését; (1983. évi 3. törvényeľejű ľendelet a jogla-
nácsosi tevékenységľől l. $ és 5. $)

2.6,3. helyi jogalkotás elnevezésu eljĺíľás szerint eIlźúja a kodifikációval kapcsolatos feladato-
kat, rendelet-tervezeteket taľtalmaző előteqesztések esetén az előteľjesztések készítése
elnevezésiĺ eljarás szerint e||źija a képviselő-testtileti és bizottsági előterjesztések jogi
szempontú véleményezéséve| kapcsolatos feladatokat; (1983. évi 3. törvényerejű ren-
delet ajogtanácsosi tevékenységről 1. $ és 5. $)

2.6.4, belső noľmaalkotás rendje elnevezéstĺ eljárás szerint áttekinti a belső noľmfü tewezetét,
ellátja a belső normák nyilvríntaľtásźtva|, feltoltésévęl, utasítások, intézkeđések rend-
Szeres felülvizsgá|atáva| kapcsolatos felađatokat; (1983. évi 3. tcirvényerejtĺ rendelet a
jogtanácsosi tevékenységről 1. $ és 5. $)

2.6.5. ellátja a Polgáľmesteri Hivata| Szęrvezęti és Mfüödési Szabá|yzat módosításával, nap-
rakészen :lartásźxal kapcsolatos feladatokat; (1983. évi 3. törvényeĘri rendelet a jog-
tanácsosi tevékenységľől 1. $ és 5. $)

2.6.6. speciális fęladatkörökben képviselő-testiileti előterjesztéseket készít; (1983. évi 3. töľ-
vényeľejű rendelet ajogtanácsosi tevékenységĺől 1. $ és 5. $)

2.6.7. a képviselő-testületi előterjesztésekkel összefiiggő kérdésekben jogi álláspontot alakít
ki szóban vagy jogi szakvéleményt készít email tńjźľ'; (1983. évi 3. törvényerejű ľen-
delet ajogtanácsosi tevékenységľől 1. $ és 5. $)

2.6.8. el|átjaa jegyző általkiszignált egyedi ügyek jegyzői utasításoknak megfelelő kooľdiná-
Iását,jogszeniségének vizsgá|atát,aze|jźtő szakmai szervezeti egységgel kapcsolatot
tarĘ (1983. évi 3. tĺirvényerejű rendelet ajogtanácsosi tevékenységről 1. $ és 5. $)

2.6.9. el|átja a jegyzoi t<irvényességi véleményezés megvalósulásĺĺhoz szfüséges Hivatalon
belüli jogi koordinációs tevékenységet; (1983. évi 3. törvényerejű rendelet ajogfaná-
csosi tevékenységľől 1. $ és 5. $)

2.6.10. a Hivatal szewezeti egységeinek - az előteľjesztések előkészítését is beleéľtve - a jog-
szabályok helyes alkalmazźsában segítséget nyújt; (1983. évi 3. törvényerejű rendelet
ajogtanácsosi tevékenységről 1. $ és 5. $)

2.6.II. egyĹittmfüĺjdik a Hivatal szervezeti egységeivel a kiilső és belső ellenőrzések során
feltáľt hianyosságok kiküszöbĺilésében. (1983. évi 3. tĺirvényerejű ľendelet a joglaná-
csosi tevékenységről 1. $ és 5. $)

2.6.12. aszerződéskĺités elnevezésű eljarás szerint e|Iétja a jogi felülvizsgálati fęlađatokataz
onkoľmanyzatlPolgćrmesteri HivataI szęrződései tekintetében; (1983. évi 3. törvény-
erejű rendelet a j ogtanácsosi tevékenységről 1 6. $)

2.6.t3. ellźĺjaaz onkoľmányzat és a Polgáľmesteľi Hivata| szeruőďéses jogviszonyaiľa vonat-
kozó jogi kontrollt, ide nem értve - a jegyző eltérő írásbeli utasítása híźtnyában - a
megbizásos jogviszonyban dolgozó jogászok (ügyvédek) szerződés szerinti feladat-
ellátási kĺitelezettségének kĺjľébe tartoző ügyeket (pl.: szerzőđések); (1983. évi 3. tör-
vényerejii rendelet ajogtanácsosi tevékenységről 16. $)

3.ed) A helyettesítés rendje és az ezekhez taľtozó felelősségi szabályok

Taľtós távollét esetén a jogi előadó és az á|ta|źnos jogi ngyiĺtéző egymást helyettesítik.



3.Í) Az általános ioei ügyintéző munkakłiľei és az azokhoz tartozó feladat. és hatásktiľök
(1 fő)

3.fa) szakmai feladatellátásaľa vonatkozó leefontosabb joeszabályok felsoľolása

- Magyarorszźlg helyi önkormźnyzatairól szóló 20||. évi CL)oo(IX. törvény
(Mötv.)
- az infoľmációs önrendelkezési jo$ól és az infoľmációszabadságľól szóló
20Il. évi CXII. töľvény (Info tv.)
- anemzetiségekjogairól szőIő2011. évi CLXXIX. tcjrvény (Nek. tv.)
- ahagyatéki eljarásról sző|ő 2010. évi XXXVIII. tv.
- apolgáľi törvénykcinyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.)
- Budapest Fővaľos VIII. keriilet Józsefuarosi onkoľmźnyzat25120|3. N.27.)
ök. számú ľendelete a Képviselő-testiilet és Szeľvei Szervezeti és Műkc'dési Sza-
bá|y zatfu ő| (onk. 9ZMSZ)
- A tarsashazakról szóló 2003. évi C)oo(III. töľvénv

3.fb) Az üeyintéző által gyakorolt hatáskörök (kiadmĺínvozás). a hatáskör eyakoľlásának
módja

Az tigyintézo a jegyzo által meghatźtrozot1egyedi ügyekben rendelkezik kiadmanyozási jog-
gal.

3.fc) Az üeyintéző feladatköľei

2.7.I. ellátja a k<izérdekiĺ adatkérések minősítésével kapcsolatos feladatokat, valamint akoz-
érdekú adatkéľés teljesítését a Hivatal szervezeti egységeinek bevonásáva|; (az informá-
ciós önĺendelkezési jogról és az infoľmáciőszabadságról sző|ő 2011. évi CXII. törvény
III. fejezet)

2.7.2. e|Iátjaa hagyatéki hitelezői igényekkel kapcsolatos jogi feladatokat a Pénzügyi Ügy-
osztá||yal együttmúkcidve; (a hagyatéki eljárásról sző|ő 20|0. évi )ooil/III. tv. II. feje.
zet)

2.7.3. biztosítja a nemzetiségi önkoľmźnyzatok t<irvényes mfüĺidését,határozatainak áttekin.
tését,tésztvesz az ülésen, áttekinti szerzodéseit, jegyzőkonyveit; (a nemzetiségek jogai-
ľól szóIó 201.1. évi CLXXIX. tĺirvény 80. $)

2.7.4. eL|átja a jegyző á|tal'k'lszignált egyedi ügyek jegyzői utasításoknak megfelelő koordiná-
lását, jogszenĺségének vizsgá|atźi, az e|jźtő szakmai szewezeti egységgel kapcsolatot
taľt; (1983. évi 3. töľvényerejrĺ renđelet ajogtanácsosi tevékenységĺől 16. $)

2.7.5. eI|átja a jegyzőí ttirvényességi véleményezés megvalósulźsźůloz szfüséges Hivatalon
belüli jogi kooľdinációs tevékenységet; (1983. évi 3. tĺirvényeľejű rendelet ajogtanácso-
si tevékenységről l6. $)

2.7.6. a Hivatal szeruęzęti egységeinek - az előteqesnések előkészítését is beleéľťve - a jog-
szabályok helyes a|ka|mazásában segítséget nyrijt; (1983. évi 3. törvényerejű rendelęt a
jogtanácsosi tevékenységről 16. $)
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2.7.7. együttmfüĺidik a Hivatal szervezeti egységeivel a ktilső és belső ellenőrzések során
feltźrthiányosságok kiküszöbölésében; (1983. évi 3. tĺirvényeľejű renđelet ajogtanácso-
si tevékenységről 16. $)

2.7.8. e||átja abizottsźtgi előterjesaések előkészítóí és ügyosztályi jogi szignálást kĺjvető jogi
kontrollját; (1983. évi 3. tcirvényerejtĺ ľendelet ajogtanácsosi tevékenységről 16. $)

2.7.9. a szerződéskĺjtés elnevezésű eljarás szeľint ellátja a jogi felülvizsgálati feladatokat az
onkormanyzat/Pol,gaĺmesteri HivataI szeruodései tekintetében; (1983. évi 3. törvény-
erejű ľendelet a j ogtanácsosi tevékenységľől 1 6. $)

2.7 ,I0. ellátja az onkormtnyzat és a Polgáľmesteri Hivatal szerzodéses jogviszonyaira vonat-
kozó jogi kontrollt, ide nem éľtve - a jegyző eltérő íľásbeli utasítása |ĺányában - a
megbízásos jogviszonyban dolgozó jogászok (ügyvédek) szerzodés szeľinti feladat-
ellátási kötelezettségének körébe tartoző ügyeket (pi.: szerzódések); (1983. évi 3. tör-
vényerejű rendelet ajogtanácsosi tevékenységről 16. $)

2.7 .II. ellátja a képviselő-testĹileti jegyzők<inyvek utólagos jogi kontrollját; (1983. évi 3. töľ-
vényeľejű ľendelet ajogtanácsosi tevékenységľől 1. $ és 5. $)

2,7 .I2. jegyzo felkérése a|apjźn résń. vesz az onkormtnyzat Koza|apitványainak, Alapítvá-
nyainak ülésein; (1983. évi 3. törvényerejű rendelet ajogtanácsosi tevékenységről l. $

és 5. $)
2.7 .13. társashźnak törvényességi felügyeletével kapcsolatos feladatok ellátása

3.ftl) A helyettesítés renđje és az ezekhez taľtozó felelősséei szabálvok

Taľtós távollét esetén a gazđasági ügyekét fęlelős jogi tigyintézo és az á|talźnos jogi tigyinté-
ző egymást helyettesítik.

3.ĺ) A Belső Ellátási Iľoda vezetőie

3.ia) Az irodavezető szakmai feladatellátásáľa vonatkozó lęgfontosabb jogszabályok felsoro-
lása:

Feladata a szervezeti egység vezetése, azigyosńáLyvezető szakmai koordinációs szerepet tölt
be. Az irodavęzetői beosztás a Ktv. 3l. $ alapjĺán osńźiyvezetői besorolású vezetői megbizás-
nak minősii|' a vezetoi megbizás a Ktv. előírásai szeľint hatźlrozatlan időre szól, és külön in-
dokolás nélkül azown|ihatá||ya| visszavonható, illetőlegakońisztviselő báľmikor inđokolás
nélkül 30 napos lemondási idő megjelölésével lemondhat.
Az igyosztá|yvezetők és az ügyosztályszewezethez tartoző iľodavezętők egymássa| a|á-

ftiléľendeltségi, az iigyosztályhoz tartoző irodavezetok egymással mellérendeltségi viszony-
ban állnak és kötelesek egymással egyiittmfüödni a feladatok ellátásában. Egy irođának egy
irodavezetője lehet.

3.ib) Az irodavezető által g}ĺakorolt hatáskĺjrök (kiadmanyozás). a hatásk<lr eyakorlásanak
módja

Az 1'991. évi XX. tV. 139.$, valamint az áIlanhźmaftásľól szóló tĺlrvény végrehajtásźrő| sző|ő
368120|1. (XII. 31.) Korm. ľendelet 52. $ (6) bekezdése a|apján a Jegyzői Kabinet Belő Ellá-
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tási Irodahoz kapcsolódó tevékenységre jóvahagyott hivatali kĺiltségvetés kiadási eloirźnyzat
terhére 200.000,- Ft egyedi értékhatĺárig azirodavezető kötelezettségvźůlalásra kijelölt.
Az źll|anhźĺztartásról szóló törvény végľehajtásáľól sző|ő 36812011. CXII. 31.) Koľm. rendelet
52. $ (1) bekezdése alapjźnaJegyzői Kabinet Belő ellrítási Irodához kapcsolódó tevékenység-
re jóváhagyott hivatali költségvetés kiadási elófuálnyzat teľhére teljesített kiadások utalvĺínyo-
zásźtra 200.000,- Ft egyedi érté|űatárig az irodavezető utalrvźnyozásra kijelölt.
A kijelölés 2013.januar 17. ĺapjátől visszavonásig érvényes.

Az áIlanháZtartásról szóló törvény végrehajtásáról szőIő 368/2011. CXII.31.) Korm. rendelet
57.$ (4) bekezdés a|apján a Hivatal költségvetésének kiadási eIőirźnyzatábóI a Jegyzłli Kabi-
net Belső Ellátási Iroda tevékenységi köľében teljesített kiadások teljesítéséľe kijelölt.
A felhatalmazás20|3.január 17. napjź./iől a visszavonásig érvényes.
Feladatait a mindenkori érvényes kötelezettségvállalással, utalványozással, ellenjegyzéssel,
érvényesítéssel és szakmai teljesítésigazo|ássa| kapcsolatos eljaľási rendjéről szóló polgár-
me steri-j e g y zői utasításban fo glaltak szeľint köte le s ęllátni.

3.ic) Az irodavezető feladatkörei

Belső Ellátási Iroda

1. éves költségvetési terv elkészítése
2. szabá|yzatok felülvizsgá|ata, szfüség esetén ezek aktualizá|ása
3 . szerzođések előkészítése, szakmai tanalmĺínak egyeztetése
4. kapcsolattaľtás a szolgáltatók képviselőivel

Üzemeltetési feladatok:
5. éves ütemterv készítése, az ütemezési határiđők betaľtatása és betaľtatása
6. nettó 500 ezer alattibeszetzések lebonyolítása, ezek nyilvántartása, negyed-

évenként beszrímolás a mindenkori pénzngyi felügyeletetvégző bizottság felé
7 . kivitelezésekhez pénzügyi fedezetbiztosíttatása,
8. a munka vállalkozásba adásakor a kivitelezó a|ka|massági vizsgálata,
9. a munkfü péľr;ugyi fedezetének vizsgá|ata, az esetlegesen szfüséges eljĺáľá-

sok lefolytatása (p1. bizottságiltestĺileti előterjesztés) a közbeszerzési ľefe-
renssel együttmfüödve

10. a szervezeti egységęt érintő kozbeszetzésben közremfüödik és adatot szoIgá|-
tat és a mtĺszaki taľtalom elkészítése

1 1 . portasz o|gźtlat feltigyelete, fegyveľes ótzésí feladatok megrendelése
|2. vagyon-, gépjźtrmu- és épületbiztosítás

Infoľmatikai feladatok :

13. segítség nyújtás ahźtlőzat źLta|akjtéLsának, továbbfejlesztésének tervezésében a
felhasználói igények előzetes felmérésével és rendszerezésével

14. felhasználói jogosultsági koncepció kidolgozása, egy-egy tĺj verziő frissítésé-
ről hozott döntés esetében megtervezi aátéi|ás forgatókönyvét;

15. kĺjzremfüödik azInformatikai Szabá1yzat|ĺa|akításában, avonatkozó bizton-
sági előíľásokat betaľtja és betartatja,

16. informatikai táľgý testtileti' bízottsági előterjesztések készítése, a hatáľozatok
végrehajtása.

3.id) A helyettesítés rendie és az ezekhez taľtozó felelősséei szabályok

Az irodavezetóhelyettesítését alegyzői Kabinet vezetoje látja el.
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3.j) Az üevintézők munkakiiľei és az azokhoz taľtozó feladat- és hatásköľiik

A Hivataltizemeltetésévelkapcsolatos feladatęllátźsáért felelős ügyintézők.
Gépj ármíiv ezetó (Hiv atali sofor)
A Hivatal infoľmatikai feladatellát ásáért fel el ő s lJ;gy intézőĘ azaz infoľmatikusok.

3 ja) szakmai feladatellátásara vonatkozó leefontosabb joqszabályok felsorolása

Magyarországhe|yi önkormanyzataírő| sző|ő 20|1. évi CL)ooilX tv., vala-
mint a Budapest Fővĺĺľos VIII. kerĹilet Józsefuĺáľosi onkormźnyzat Képviselő-testĺilet
és Szervei Szervezeti és Múködési SzabélyzatárőI szőIő 3612014. (XI.06.) szĺĺmú <in-

korményzatirendeletea|apjćn|átjaelfeladatait.

3 jb) Az tigyintéző által gyakorolt hatáskörök (kiadmányozás). a hatáskör gvakorlásanak mód-
j3

A Hivatal infoľmatikai feladatellátásáért felelős ugyíntézó (infoľmatikus), va-
gyis a mindenkori,,A Budapest Józsefuárosi Önkormáĺyzatnak, a Polgĺĺrmesteri Hiva-
talnak és a helyi nemzetiségi önkormányzatok<ĺak a kĺjtelezettségvállalással, utalvá-
nyozással, ellenjegyzéssel, érvényesítéssel és teljesítésigazolással kapcsolatos eljrĺľási
rendj éről'' szóló utasítás mellékletében kijelölt személy.

Az á|Ianlhźntartásrő| szóló törvény végrehajtásárőI szőIő 36812011. (XII.31.)
Korm. ľendelet 57.$ (4) bekezdés a|apján a Hivatal k<iltségvetésének kiadási előiľány-
zatábő| aJegyzoi Kabinet Belső Ellátási Iroda tevékenységi körében informatikai fela-
datokra telj esített kiadások telj esítésére kij elĺilt.

A felhatalmazás}}l3.januaľ |7. ĺapjźtől a visszavonásig éľvényes.

Feladatait a mindenkori érvényes k<jtelezettségvállalassal, utalványozással, el-
lenjegyzéssel, érvényesítéssel és szakmai teljesítésigazolással kapcsolatos eljaľási
rendjéről szóló polgármesteri-jegyzői utasításban foglaltak szeľint kĺĺteles

3jc) Az ügyintéző feladatk<jrei
A Hivatal tizemeltetésével kapcsolatos feladatellátásáért felelős ügvintézők :

2.4.1. vezetékes telefonhálózat és végponti elemek üzemeltetése, új igények ügyin-
tézése, mellékek igény szerint áthelyezése,

f ,4.2. vezetékes telefonháló zat a|kozpontj ainak iizemeltetése,
2'4.3. mobil telefonok rendszeľben taftása, szolgźůtatőval kapcsolattaľtás

(+beszerzés),
2.4.4. kábelteleví ziő há|őzat iizemeltetése,
2.4'5. iľodagépek iizemeltetése (iratmegsemmisítő),
f .4.6, sokszorosító berendęzések iizemeltetése, a szerzodéses karbantaľtó céggel va-

1ó kapcsolattaľtás (elenleg Copy City Kft.)
2'4.7. a hivatali gépkocsik üzemeltetésével, külső-belső tisztittatásávaVesnétikai

karbantartásźtva|l, futó- és tervezett javíttatásźyal, egyéb szerviz-munkákkal
kapcsolato s feladatok intézése

2'4.8. egyedi kérések (pl. polc, zaľcsere) kivitelezése, szerelése.
2.4.9. a fenti tĺzemeltetési tevékenységekhez szfüséges anyagmegvásáľlása,
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2.4.1o' általános irodaszer megľendelések összeállítása, teljes bonyolítás,
f .4. | | . béIy e gzo, névj e gykáľtya elkészíttetése,
2.4'12. oklevéltartók beszerzése
2.4.|3. általĺános nyomtatványok, megrenđelés, telj es bonyolítás,
2'4.|4. speciális nyomtatviĺnyok beszeľzése, könyvkĺitészet megrendelése,
f.4.|5. nagy éľtékú és kis éľtéktĺ tárgyi eszk<izĺik beszerzése (bútor, műszaki cikk,

anyag és segédanyag, szerszárl, stb.),

2.4.|6' napilapok, folyóiratok megrendelése, nyilvántartása, kiadókkalfolyamatos
kapcs o l attaľt t's, szźlmlék ügyintézé se,

f .4.I7 . hivatali reprezentáciő beszerzése, kiosztása, nyilvántartása
f .4,I8. ME-35 Eredményességet mérő mutatószámok kezelése az iizeme|tetési cso-

port tevékenységét érintő adatgffi tési és adatszolgáltatási feladatok
2.4.|g. ME-26 Gondnoksági feladatok ellátása elnevezéstĺ eljáľás szerinti áru-

szolgá|tatásiigényeknyilvantartást*a|kapcsolatosfeladatok
2.4,2o. készlet-nyilvántartási, valamint abevételezett készletek kezelésével kapcsola-

tos feladatok
2.4.2I. vezetékes telefonhálózat hivőszĺím, végpontok nyilvántartása, faxvonalak

nyilvántaľtása
2.4.ff . mobil előťĺzetések nyilvántaľtása,
2.4.f3. vezetékes tęlefonok költségeinek (magrĺn és hivatalos) nyilvántartása, a szám-

lfü online kövętése
2.4.24. a PIN-kódos telefonálás bevezetésévęl külső szetzóďó féllel való kapcsolat-

tartás,
,2.4.f5. a telefonos PIN-kódok kezelése,
2'4.26. a meglévő mobil telefonok költségeinek figyelése, nyilvántartása, a telefo-

nokkal kapcsolatos tigyintézés,
2.4.f7. gépkocsik adminisztľtrcíőja, futás kilométer, iizemarlyag fogyasztěts, költsé-

gek nyilvrĺnt artása, szźtmlź.k el lenőľzése,
2.4.f8. a Hivatal berendezési és felszeľelési taľgyak, épülettaľtozékok nyilvántaľtása

a Pél:v:ťlgyi Ügyosztállyal közcisen, |e|tźrozts előkészítése, lebonyolítása, az
adatok felđol gozás a, a P énnigyi Ü gyo sa á||y a| közö sen,

f.4.fg' selejtezés előkészítése' lebonyolitása, az adatok feldolgozása, a Pétlzugyi
Ügyosztállyal kĺizösen,

2.4.30. raktárkeze|és, ľaktárnyilviíntaľtás, vonalkódos bevezetése,
2.4,3I. a Hivatal kĺizponti épiiletének, Családtámogatási lľoda, Józsefuiĺros Nemzeti-

ségi onkoľmźnyzatok (l082 Bp., Vajdahunyad u. 1/b) helyiségeinek napi ta-

karítása (éves nagýakaľítás) _ szerződott paľtneľrel,l
2.4'32, rovaľ- és feregmentesítés megľendelésę' megszervezése,
2.4.33. ľendezvények, bizottsági- és testületi ülések feltételeinek biztosítása,
2.4.34. egyéb tinnepek megĹinneplésének előkészítése, lebonyolítása társ szeÍveze-

tekkel egyiittmtĺködve,
2.4.35' a rcnďezvényekkel kapcsolatos beszerzések (virág, koszorú, étel, ital, kellé-

kek, stb. megvétele),
2.4.36. oklevelek előkészítése
2.4.37. helyiség átrendezés, bęľendezés, előkészítés, hangosítás biztosítása.
2.4.38. munkahelyi meleg étkeztetés és büfé feltételeinek biztosítása, kapcsolattartás

a szerzodő céggel

l Módosította a360l2O|3. (IX.l8.) Képviselő-testiileti határozat 1. pontja,2013' szeptember l9-től
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2.4.39. a napi ütemezett és az ad hoc személy- és teherszćiLítások elvégzése, e|végez-
tetése, (bútormozgatási és költĺjztetési feladatok)

2'4.40. hivatali gépkocsi-hasznáIat engedé|yeztetése magáncé|,űhasznźiatra
2.4.41. Üzemeltetési csopoľt feladatkĺirébe tartoző számlfü kezelésével kapcsolatos

feladatok (éľkeztetés, telj esítés igazolás előkészítése)
2.4.42. szĺímlaĺeklamációval és a péĺlztigyi teljesítésekkel kapcsolatban felmerĹilt

problémfü megoldása,
2.4.43. ellátmany-kezelési feladatok
2. 4 . 4 4 . szeméIy száIl ítási fe ladatok bi ao sítása ( gépko c s iv ezeto)
2'4.45' poľtaszolgálat felügyelete, fegyveľes őrzési feladatok ellátásanak megrende-

lése
2,4.46. infoľmáció s táblfü (névtáblak) frissítése
f .4.47, lift üzemeltetése, karbantaľtása
f.4.48. a Hivatal źita|haszná|t épületekben lévő helyiségek - előzetes felmérés alap-

jćn_ javítási munkáira vonatkozó éves karbantartási terv elkészítése
2.4.49. javítási munkfü éptileten belül; ide értve a külső irodáinkat is, kis karbantar-

tás, a lehetséges külső kĺjzľemfüödő megbízása, kiviteleńetés,
2.4.50. klíma ľendszerek izemeltetése, szakcéggel való kapcsolattaľtás,
2'4.51' víz-, csatornaľendszerek üzemeltetése, karbantartása, felújítása,
2,4.5f. elektromos hźiőzat iizemeltetése, karbantartása, a szerzódéses karbantartó

cé g gel kapcsolattaľtás
2.4.53. lĺímpatestek bérlése (szerződés Caminus Bt.)
2.4.54. az éptiletek köriili járđa, paľkoló takaritása, télen csúszásmentesítés, hó elta-

kaľítás'
2.4.5 5. kozuzęmi és egyéb szźm|ák folyamatos ellenőrzése,
f .4'56.kivitelezéshezpénzugyif edezetbiztosíttatása,
2.4.57. a munka vállalkozásba adásakor a kivitelező alka|massági vizsgálata,
2.4.58. a munkfü pér.zngyi feđezetének vizsgźtlata, az esetlegesen szfüséges eljará-

sok lefolytatása (pl. bizottsági előterjesztés) a kĺizbeszęrzési referenssel
együttműködve

2.4.59. vagyon és épületbiztosítás
2.4'60. nagy éľtékű és kis értéktĺ targyi eszköz<ik beszetzése,
2.4.6I. kulturális feladatok ellźtésa és ľendezvények lebonyolítása, valamint keľületi

kittintetések átadása tekintętében sziikség esetén a Jőzsefvźrosi Közösségi
HazakNonpľofit Kft .-vel tĺiľténő együttmfüĺidés,

2.4.62. hivatali feladatellátást szolgáló vagyon (ideéľfve a gépjźtrmtiveket is) biĺosí-
tásáva|,kźrreĺdezésévelkapcsolatosügyeke||ź./rź.sa,

2.4.63. kiküldetés kciltségeivel, illetve saját gépkocsi hivatali célú használatáva|kap-
csolatos feladatok eL|źńź.sa,

2.4.64. a szervezeti egységet énntő kozbeszetzésben k<izremfüödik és adatot szolgál-
tat és a műszaki tartalom elkészítése

2,4.65. e||átja a kĺjzteľiilet-felügyelet feladatellátásźú szolgá|ő gépjárművekkel kap-
csolatos iizemeltetési és kaľbantaľtási feladatokat (naponta e|Ienőrzí, hogy a
gépjĺármúvek megfelelnek-e a forgalomban töľténő részvétel feltételeinek, in-
dítónaplóban inđítja és adja ki a szolgá|atba vezényelt jáľmiĺveket, kezeli a
menetlęvęleket).

2.4.66. a kerékbilincsek és járművek kaľbantartźsa.

Gépj árművezető (Hivatali sofőr) :
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f . 4. 67 . szeméIy szál l ítás i feladatok b izto sítás a ( gépko csi v ezeto)

Gépj ĺźrműv e z e t é s s e l/fennt artós s al j ár ó fe l adato k :

1. a hivatal tulajdonát képező gépjáľmű a KRESZ és a gépjĺármű iizemeltetéséľe vonatkozó
szabályok szerinti iizemeltetése;
2. a gépjarmí1forgalmi engedélyének' zĺildkĺĺľtyájanak és nemzetkĺjzí zo|dkźrtyájanak éwé-
nyességének figyelemmelkísérése, s megújításiínak szfüségességéről kĺjzvetlen felettes érte-
sítése;
3. a hivatali gépjáľmrĺ üzemeltetésével kapcsolatos napi feladatokat (gépjármú tisztítása, kaľ-
bantaľtás a, ilzemarry agtö lté s, stb. ) ellátás a ;

4. a gépjarÍnlJüzemeltetéséről vezeti a szfüséges menetokmányt, és elszámolást készít az
üzemanyag fe|haszná|ásríról ;

5.azizemanyagk<iltsége|sztlmo|źsigazo|tatásaakonłetlenfelettesével;
6. gondoskodás a hivatali gépjĺáľmú tizemeltetési szabályainak megfelelő szęrvizelésétő|, va-
lamint a gépkocsi javitásańL' kaľbantartásaľól, szeruízę|éssel kapcsolatos sztikséges nyomtat-
ványokľól;
7. eseti _ a fęlsoroltakban nem szereplő, de a munkak<irhöz kapcsolódó _ feladatok e|végzésé-
ľe közvetlen v ezetőjétől kapott utasítást végrehajtása;
8. a feladatkörébe utalt munkĺk teľvszeľĺi, szakszeru és határidőben töľténő e|végzéséért, a
munkaľend, munkafegyelem és munkavédelmi, trĺzvédelmi előírások betaľtása;
9. A gépjáľmúvet a KRESZ szabályainak betaľtása mellett haszná|ata;
10. Munkavégzés során a hatályos jogszabá|yokban, a belső noľmfüban és a Minőségiźnyítá-
si Rendszeľdokument źrciő ńszét képező eljáľásokban foglaltakat betartása;
1 1. Feladatat teljesítés kclzben kötelessége az áIlamtítok és a szol'gá|ati titok megőrzésę.

A Hivatal infoľmatikai feladatellátásáért felelős tiąvintézők (informatikusok):

Feladatok a Polgĺĺrmesteri Hivatal számítástechnikai rendszerével kapcsolatban:
2.5.65.azinf ormatikaihá|őzatiizemeltetése,fejlesztése

2.5 .65 .I. üzemeltetni a LAN-WAN háIőzatot
2.5.65.2.segítség nyújtás ahéiőzat ttta|akjtásának, továbbfejlesztésének tervezé-

sében afe|haszĺtálói igények előzetes felméľésével és rendszerezéséve|, a
varható terhelés me ghatár ozásźx a|;

2.5 .6 5 .3 . a külső szźů|ítő źita| készített rendszerdokument ácíő+ kezelése, a válto-
zások folyamatosan nyomon követése, a hét\őzaton töľténő módosítások
dokumentá1ása.

2.5.65.4.folyamatos háIőzat felügyelet, a rendelkezésre á||ő eszkĺjzök (há|őzat

feliigyeleti szoftver) segítségével nyomon követni a há|őzati eseménye-
ket.

2.5.66, Hardver betizemęlés és bővítés
2.5.66.l.a hźiőzatí eszközök, számítógépek és peľifériák üzemb e á||ítása
2.5.66.2,aháIőzati kiszolgálók telepítésének figyelemmel kísérése és infoľmá-

ciógyiĺjtés a későbbi pľoblémamentes iizemeltetés éľdekében;
2. 5 . 6 6 .3 .Hi ens gép ek telepíté s e, c satlako ztat ása a hźiőzatho z;
2.5.66.4.perifériák, nyomtatók, szkenneľek, multimédia eszközök, esetleges

mágnesszalagos adattĺĺľolók üzemeltetése
2. 5 .67 . rendszeľ admínisztr áció é s integráció
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2.5.67.|.javaslat tétel ana, hogy milyen komponensekkel (ideéľtve a szerveľeket,
klienseket és peľifériakat) lehet afe|használók igényeit legjobban kielégí-
teni;

2.5.67.2.konfigurálja aháIőzat szervereit, illetve segítséget nyújt a külső szá||í-
tóknak ezeĺ szolgáItatás teljesítésében, kidoIgozza a kliensekre vonatko-
zó telepítési iľiĺnyelveket;

2.5.67.3.anrlak meghataľozása, hogy mely alka|mazásokat kell lokálisan, illetve
központilag telepíteni megvizsgálva mindkét lehetőség előnyeit és hátrá-
nyaít

2.5.67,4.fęlhasználói j ogosultsági koncepció kidolgozása,
f .5.67 .5.a szeľveľek adminisztrálása, konfigurálása

2.5.68. operációs rendszerek és felhasználói szoftveręk kezelése
2.5.68.1.telepíti a felhasználó gépén az álta|ahasznát|t, az illetékes személy(ek)

által j óvĺĺhagyott operációs rendszereket és felhasználói szoftveľeket;
2.5.68.2.kia|ak'ĺÍja és a felhasmálói igények szeľint bővíti aztĄ fe|használók tęl-

jes induló kliens-köľnyezetét, beleértve a jogosultságok kiosztésát a
szfü sé ges rendszeľek hasznéiatźůloz, a felv étę|t az elektroniku s levelező -

rendszerbe, a táľteľĹilet kiosztását és a megfelelő könyvtarszerkezetek lét-
rehozását;

2.5.68.3.fo1yamatosan figyelemmel kíséľi a Megľendelőnél hasznáLt operációs
rendszerek és standaľd szoftverek új veľzióinak megjelenését, elemzése-
ket készít az tĄ verziók bevezetésének lehetőségéről illetve szfüségessé-
géről;

2.5.68,4.szfüség esetén próbatelepítéseket végez, feldeľíti arégi és aztĺj verziók
kĺjzĺjtt esetleg előforđuló kompatibilitási problémákat, kiilönĺis tekintettel
a külcinb ĺĺ ző vęrzi ók e gyi dej ű haszná|atának bulł:tató iľa;

2.5.68.5.egy-egy i$ veruiő fľissítéséről hozott döntés esetében megtervezi az źú-

állás forgatókĺlnyvét;
2.5.68.6.a mar meglévő termékek új verzióihoz hason|őan e|végzi az eddig még

nem használt új szoftvereszktizĺjk bevezetés előtti tesaelését is, tapasńa-
Iataiv a| tźlmo gafu a a b evezęté srő 1 ho zott dönté st ;

2.5.68,7.a nem jogtisńa szoftllerhaszná|atot rendszeresen jelzi és törekszik a
j o glisztaság bińo sításźĺ a.

2.5.68.8.rendszeĺesen biztonsági másolatot készít a fę|használók szervereken tá-
rolt adatairól, igény esetén visszaiíllít egyes fajlokat e másolatból;

2.5.68.9.meglervezi a mentési stratégiti és minden kiszolgáló esetében meghatá-
rozzaa mentések gyakoriságát és körét;

2.5.68.10. speciális funkcionalitású (pl: banki átutalást végzo) munka.íllo-
mások esetén gondoskodik kliens-oldali adatok mentéséről is, amennyi-
ben a felhasználó eztigény|i.

2.5.69 . ađatbázis adminisztráció
2.5.69.I.Amennyibęfi az adminisztráciőhoz sztikséges információk rendelkezés-

re állnak telepíti, tizemelteti és kaľbantaľtj a adatbázis-szoftvereit;
2.5.69,2.közreműködik az alkaLmazások tizemeltetéséhez elengedhetetlen adat-

bazis- fejlestési és felügyeleti eszközĺjkkivźt|as^źlsában, telepítésében és
adminisztráciőjában;

2.5.69.3.a részletes rendszeľterv alapján igény esetén véleményezí az ađatbázís ťĺ-
zíkai modelljét;

2.5.69.4.a felhasználói kĺjvetelmények alapján meghatározó módon közremfüö-
đik az ađatbźnisokat éľintő haľdver-konfiguráció (pľocesszoľ.

l7



architektura,háttértźLtak,há|őzat, ađatbíztonsági eszközök, stb.) klváIasz-
tásában, ezekkel összefüggésben véleményezi a benlhźnási tervet;

2.5.69.5.aĺrtennyiben a szfüséges infoľmációk rendelkezéste állnak közľemiíkĺi-
đik az adatbźzist befolyásoló operációs rendszerek paľamétereinek meg-
hatérozásában,konfi gutáIésábanésbeállításában;

2.5,69.6.köiľeműkĺidik az Informatikai Szabźiyzatkialakításában, és tésztvesza
vonatkozó biĺonsági előírások betartásában, és betaľtatásában;

2.5 .l 0. Í.elhasználói támogatás
2.5.70.|.A felhasználói támogatás az informatikai ľendszer használóinak tĺiľténő

segítség nyujtás a felmeľtilő napi problémák megoldásával.
2.5.7 | . felhasználói helpdesk

2.5.7|.I.ahaľdver hibák azonosítása, a hibás gép továbbításaa garanciát nýjtó a|vá|.
lalkozó felé,

2.5,7|.2.minden meghibásodott eszköz - (p1.: monitor, nyomtató), amelynek ja-
vítása számítőgép szervizes ismeľetekkel nem megoldható - továbbítása
aszakszewízfe|é,

2.5.71.3.a helyszínen megoldható rendellenes hardveľ műkĺidések kezelése (pl.:
patľoncsere),

2.5.7I.4.a szoftverhibák azonosítasa (pl.: kézi adatbźnis indexelés, ľegistry állí-
tás), és jelzése aSzá||itő fę|é,

2.5.7I.5.a helyszínen megoldható szoftver hibak kezelése (pl.: paľaméterczés,
újľatelepítés),

2.5.71.6.tcirekszik a fe|használók támogatásáľa problémáik megoldásával kap-
csolatban,

2.5.72. a Polgármesteri Hivatal informatikai rendszerével kapcsolatban iĺzemeltetés,
a rendszer fej lesztése.

2.5 .] 3 . telefonkönyvek (online is) akfu aliz áIása, kaľbantaľtása,
2.5.74. infoľmatikai ttttgyű testiileti, bizottsźlgi előterjesztések készítése, a hatĺĺľozatok

végrehajtása,
2,5,7 5 . informatikai pľoj ektek előkészítése, lebonyolítása,
2.5 .7 6. informatikai stratégia készítése és kaľbantartása,
2.5.77. a GISPÁN rendszer bevezetése, üzemeltetése, karbantartása, a folyamatos

fejlesztési, igazításí feladatainak e|Iźńása, egyes nyilvĺántartásainak frissítése,
2.5.78. eszkozbeszerzések lebonyolítása, koordinálása (á1t. kozbeszerzési eljĺáľás ke-

ľetében).
2.5.79. ĺinkormányzati, hivatali feladatok infoľmatikai, szźtmitástechnikai tźlmogatá-

Sä'

2.5.80. a szźtmitástechnikai rendszer tizemeltetésével ĺjsszekapcsoltan diszpécser
szo| gáIat mfü ĺj dteté se,

2,5,8|. felhasználói igények a|apjźn đigita|izáIasok, nagy méretű anyagok nyomtatá-
Sä'

2.5.82. a hivatali belső Intranet fejlesztése, kaľbantartása,
2.5 .83 . internet elérhetőség és alkalmazással kapcsolatos tevékenységek,
2. 5 .8 4 . a háiozat fej lesztésb en, menedzs elé sben v a|ő r észv étę|,

2. 5 .8 5 . fo gyó eszközök, kellék beszerzésęk tigyintézése,
2.5.86. szźlmítástechnikai eszközök karbantaľtásával kapcsolatos tigyintézés,
2.5.87. folyamatos segítségnffitás a felhasználók részére szoftver alkalmazások,

számítástechnikai problémfü tźtr gyźlban,
2.5.88. meglévő és új, bevezetendő a|ka|mazások felhasználóinak oktatása.
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Feladatok az onkoľm ényzat honlapj ával kapcsolatban:

2.5.89. közérdelnĺ adatok honlapon töľténő kozzététe|ében való közremfüödés külö-
nĺis tekintettel az információs önľendelkezési jogľól és az infoľmźrciőszabad-
ságról szőIő 2011. évi CXII. törvényben foglalt közérdękíĺ adatok vonatkozá-
sában,

2.5.90. bizottsági és képviselő-testiileti ülésekĺől készĹĺlt jegyzőkcinyvek, bizottsági
és képviselő-testületi dĺjntések wwwjozsęfuaros.hu honlapon tĺirténő kozzé-
tételének technikai-infoľmatikai segítése,

2.5.9I. a megjelentetni kívánt hivatali információkáta|akitźLsa megfelelő formátumba
(elsősorban pdf) és feltĺiltése,

2.5.92. a honlap taľtalmi karbantaľtása a telefonk<jnyv szinkroruzźiásavonatkozásá-
ban,

2.5.93. a taľtalmi változások naplójrínak vezetése, azon belül kiemelten a közérdękrĺ
adatok tekintetében,

2.5.94. a wwwjozsefuaros.hu internetęs portál fejlesztése és üzemeltetése targyában
megkötĺitt szo|gá|tatźtsi szerződés ellátásából adódó önkormiínyzati kapcsolat-
taľtói feladatok ellátása.

Térfigyelő, távfeliigyeleti és közterület-feli.igyeleti rendszergazdaiigyintézői feladatok:

2.5 .9 5 . Térfi gyelő rendszerľel kapcsolatos informatikai feladatok :

- A rendszergazda végzi a térfigye|o rendszeľ mĺÍszaki és számítástechnikai berendezéseinek,

egy éb eszközeinek fo lyamatos felügyeletét és hibaelhárítását;

- Feladata a rendszeľ minden elemének (kültéri és központi eszközök' számitőgépek' monitorok,

vezér|ók, hźůőzati eszközök, szünetmentes tápegység, klímaberendezések) beszerzésével, kaľ-

bantartásátval kapcsolatos ügyintézés, folyamatos kapcsolattartás a szolgáltatőlbeszźi|itó cégek-

kel;
- A rendszer koaxiális és optikai vezetékes, valamint vezeték nélküli átviteli hálózatának felü-
gyelete, kapcsolattaľtás a telepítő és karbantaľtó cégekkel;

- A rendszer felhasználóinak adminisztráciőja, folyamatos támogatás, oktatás;

- A térfigyelő működtetéséhez szükséges rendszerbeállítások (időszinkron, rögzítés, kameľa

üzemmódok (preset poziciók, pźsztázźs, orjárat,PTZ, videofalak) szükség szerinti egyedi beál-

lítások elvégzése;
- Esetenként arogzitett események kezelése, mentése, archivtůása;

- Fejlesztés (mint például a jelenleg folyó bővítés, átalakítás) sorrán aktív részvétel a projekt le-

bonyolításában, kapcsolatĹartás a szolgáltatő és az üzemeltető illetékes szervekkel;
- Kapcsolattaľtás és ügyintézés külső szervezetekkel, trírsashazakkal a kültéri eszközök (kamera,

vezeté|đlźiőzat, antenna' stb.) engedé|yeztetésével, üzemeltetésével kapcsolatban;

2'5.96. Kozigazgatási kamerák és a képeket fogadó, feldolgozó feladatok

- E||źltja akozigazgatási kamerák, az abhoz kapcsolódó átviteli rendszer, a monitoľ szoba és a

kapcsolódó technika mrĺszaki és informatikai felügyeletét és karbantartását, a hibaelháritást;
- Bővítés esetén intézkedik abeszerzésre, telepítésre.
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2.5 .97 . Távfelügyeleti rendszeľľel kapcsolatos feladatok

- A riasztő távfelügyeleti rendszer minden mrĺszaki elemének (központi vevőberendezés, rádiós

vevő, antenna, szilmitőgép) folyamatos felügyelete, karbantaľtiĺsą hibaelhĺárítás;

- A távfelügyeleti ügyfelek adatainak kezelése, adminisztľációja, adatok rögzítése a kĺizponti
rendszerben;

- Ügyfél bekötés esetén kapcsolattaľtás a te|epítőkkel, beállítás és felprogramozás a központi

vevőközpontban;
- A távfelügyeleti események listáinak napi ellenőrzése (hiba' betörés, tesztjel).

- Ügyfelekkel való kapcsolattartás, kiéľtesítés hiba esetén, adategyeztetés, eseménylista készítés

és szolgáltatás;
- Az <inkormányzati objektumok rendszeres riasztó karbantaľtásának felügyelete, kapcsolattar-

tás a karbantartó cégge|;

- A rendszer eszközeinek nyi|vántaĺtźtsa, leltáľ;

- A kiépített |épcsőházi kameľarendszer míĺszaki felügyelete, karbantartása, hibaelhárítás. A
kameľa rendszerből töľténő mentés esetén ľészvétel és segítségnyujt.ás a ľendőrségnek.

2.5'98. Beléptető és egyéb ľendszerekkel kapcsolatos feladatok

- E||źltja a beléptető ľendszeľ, a Parkolás-üzemeltetési Szolgálat jegykiadó automatáira telepített

segélyhívó rendszer, a háľom téren felszerelt hangos kamerák és a Budapesti Közlekedési
Központ forgalomiľányító kameráinak képét továbbító rendszer felügye|etét, karbantaľtását és

a szükség szerinti hibaelháľítást.

3jd) A helyettesítés rendje és az ezekhez tartozó fęlelősséei szabályok:

Az azonos munkatęrületen dolgoző, va|arlint azonos szakmai feladatokat eLIátő sze-
mélyek egymást helyettesítik.

3.k) Személyügvi iľodavezető

3.ka) Az irodavezető szakmai feladatellátásĺíra vonatkozó legfontosabb jogszabályok felsoro-
1ása

20|1. évi CXCIX. törvény akozszo|gáIati tisztviselőkľől (Kttv.)
2012. évi V. tÓrvény a kÓzszolgálati tisztviselőlcről szóló tžrvénnyel osszefiłggő átmeneti, mó-

dosuló és hatályót vesztő szabólyolĺróI, valamint egłes knpcsolódó torvények módo-
sításáróI

20|2.I. törvény a munka törvénykönyvéről (Mt.)
1992. évi )ooilIl. tĺiľvény a ktizalkalmazottak jogá||ásźrő| (Kjt.)
1999. évi Lxil. tcirvény a köZteriilet-felügyeletről
20I|. évi CVI. töľvény a közfoglalkoztatásról és a közfog|a|koztatáshoz kapcsolódó, valamint

egyéb törvények módosításaľól (KftV.)
2004. évi CXXII. tĺirvény a prémiumévek programľól és a különleges foglalkoztatási á||o-

manyról (Péptv.)
201 I. évi CLXXXIX. törvény Magyarors zághe|yi önkoľmanyzatairőI (Mötv.)
20lI. évi CCIV. törvény anemzeti felsőoktatásľól (Fotv.)
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2012. évi CCIV. tĺirvény Magyaroľszág 2013. évi kdzponti költségvetéséről (Kciltségvetési
tv.)

2011. évi CXCV. tĺirvény azźi|anhánafiásról
2007. évi CL[. törvény egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségelaől (vnyw.)
2003. évi C)o(V. törvény az egyenló banásmódrő| és az esélyegyenlőség előmozďitástlrő|

(Ebetv.)
1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemĺől (Mvtv.)
2003. évi XCil. törvény azađőzás rendjéről(Aľt.)
1995. évi CXVII. t<lrvény a személyi j<ivedelemadóról (Szjaw.)
|997. évi LXXK. tórvény a taľsadalombiztosítási nyugellátásról
|997, éví LXXXIII. törvény a k<jtelező egészségbiztosítás ęllátásaiľól
1998. évi L)ooilv. törvény a családok támogatásaról
1l20I3. (I.21.) Korm. rend. a kozszoLgá|ati egyéni teljesítményéľtékelésről
39l20I0. (II.26.) Korm.ľend. a munkába járással kapcsolatos ltazási költségtéľítésről
29l20t2. (III. 7.) Koľm.rend. akozszo|gáIatitisfuiselők képesítési előírásairól
3|120|2. (III. 7.) Korm. rendelet akozszo|gźiatitisztviselőkkel szembeni fegyelmi eljaľásľól
4512012. (III. 20.) Korm. rendelet akozszo|gá|atitísztvíselők szęméIyiirataira, akozigazgattr

si szerveknél foglalkoztatott munkavállalók személyi irataira és a munkaügyi nyil-
vtntartásra, a kozszo|gá|ati alapnyilvantaľtásra és közszolgáLati statisztikai adat-
gyĹĺj tésre, valamint a tartaléká|l omiínyra vonatkozó e gye s szab ályokľó l

249120|2. (VIII. 31.) Koľm. rend. a kozszo|gźĺ|ati tisztviselők részére adható juttatásokĺól és

egyes illetménypótlékokľól
30l20I2. (III. 7.) Korm. rendelet a közszo|gáLati tisztviselők munka- és pihenőidejéro|, az

igazgatási sziinetről, akozszo|gálati tisztviselőt és a munkáltatót terhelő egyes köte-
lezettségekĺol, valamint a távmunkav égzésrő|

27312012. (IX. 28.) Korm. rend. a kozszo|gźl|ati tisztviselők továbbképzésérő|
3 5 l 1 9 9 8 . (II. 27,) Koľm. ľend. a kozígazgatásí szakv izs gáró l
174l20l1. (vm. 31) Korm. rend. a kozigazgatási és ügykezelői a|apvízsgárő|
19012009. (IX. 15.) Korm. rendelet afoépítészi tevékenységről
I61lf008. (u. 19.) Korm. rendelet az építésiigyi, építésfelügyeleti hatósági döntés-

előkészítők, valamint döntéshozók építésiigyi vizsgájáről és szakmaí tovźhbképzé-
séľő1

40612007. (XII. 27,) Korm. rendelet a kormányzati szemé|yugyi igazgatási feladatokat ellátó
szew á|tal lefolytatott pá|yáztatás rendjéről, annak szervezéséről és lebonyolításá-
rőI, a páIyézatí eljĺáĺás alól adott mentesítésről, a kompetencia-vizsgáIatrő| és a to-
boľzási ađatbźzístől, valamint a pźt|yazati e|járáshoz kapcsolódó nyilvántaľtás sza-
bályairól

5l|993. (XII. 26.) MüM ľendelet a munkavédelemĺől sző|ő 1993. évi XCIII. törvény egyes
rendelkezéseinek végrehaj tásaľól

5011999. (XI. 3.) EüM rendelet a képernyő előtti munkavégzés minimális egészségügyi és

biztonsági követelményeiről
78ll999. (XII.29.) EuM-BM együttes rendelet a ktizteľület-felügyelők egészségi, fizikai és

pszichikai alkalmassági k<ivetelményeiről
6812012. (XII.14.) BM rendelet a rendészeti fe|adatokat ęllátó személyek, a segédfeltigyelők,

valamint a személy- és vagyonőrök képzéséről és vizsgźztatásźnő|
1112006 (III. 10.) önk. rendelet a Józsefuarosban adományozható kittintetésekľől
|2l20I1. (II. 21.) önkormányzati rendelet.egyes anyakönyvi eseményekhez kapcsolódó t<lbb-

|etszolgźtltatásértťlzętęndődíjakmértékéről
7\l20t2. (KII. 13.) önkormanyzati rendelet az onkormźnyzat költségvetési szerveiné|koz-

szo|gá|ati j o gvi szonyb an állók ďíj azásźtr ő| é s e gyéb j uttatás aiľó l
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3.kb) Az iľodavezető által gyakorolt hatáskörĺjk (kiadmanyozás). a hatáskĺir g.vakorlásrĺnak

módia

A kiadmanyozćs és az a|áírás ľendjéről szőIő tl20|3. (I.8.) sz. jegyzői utasítás a|apján aSze-
mélyĹigyi Iroda feladatkĺjrébe tartozőan általános, tartós kiadmĺĺnyozási jogga| rendelkezik
általiĺnosan a munkáltatói intézkedések végľehajtása tekintetében, a perekhez iratok felkérésé-
ve|, ađatszolgáltatásokkal, állásfoglalás kérésekkel kapcsolatos levelezések tekintetében a
közvetlen felettese, illetve a jegyző előzetes tájékoztatźlsa mellett.

A kcjtelezettségvállalással, utalványozással, elleĺjegyzéssel, érvényesítéssel és szakmai telje-
sítésigazolással kapcsolatos eljarás rendjéről sző|ő 112013. (I.17.) sz, polgármesteri-jegyzői
közĺis utasítás a|apjáne||atjaa Személyügyi Iľoda feladatköľébetartoző kötelezettségvźiIalásí,
lta|vźnyozási és teljesítésigazolási feladatokat az utasításban foglalt értélúataríg.

3.kc) Az irodavezető feladatköľei

2.3.6. eI|átja a fegyelmi ügyek megindításával és lefolyatásával kapcsolatos feladatokat
(2011. évi CXCIX. torvény 155-159. $ Fegyelmi felelősség 3Il20|2. (III.7.) Koľm.
ľendelet);

2.3.7. munkatigyi tárgyu peres ügyekben kapcsolatot tart ajogi képviselővel, szĹikség sze-
rint adatot szol gáLtat, iratbetekintést biztosít, az igyet nyilvántaľtja;

2.3.I7 . e||átja a ťĺzetés előleg felvételével kapcsolatos engedélyezési és ellenőľzési feladato-
kat;

2.3.ĺ9. mfüödteti a teljesítményéľtékelési rendszeľt (2011. évi CXCIX. tĺirvény 130.$ Telje-
sítményértékelés, minősítés; 1 l20 13 . (I.21' .) Koľm' rend.) ;

2.3.f0. résztvesz a szervezeti célok kitűzésében' nyomon kĺjveti a kiemelt célok leképezését
avezętói beszámolók alapjáĺ, előkészíti az eľľő| való besziĺmolót(2Ol1. évi CXCIX.
törvény 130.$ Teljesítményértékelés, minősítés; |120|3. (I.2I.) Koľm. rend.);

2.3.22. jutalmazással kapcsolatos feladatok ellátása, jlta|mazźtsi elvek előkészítése, munkál-
tatói dĺintés támogatása a szfüséges kimutatások elkészítésével, jogosultságbő||<lzěrt

foglalkoztatottak szűrése, kiťtzetésről történő intézkedés (20II. évi CXCIX. tĺirvény
130. $ (a) bek.);

2.3.28. gondoskodik a továbbképzéssel kapcsolatos fęladatok ellátásaÍól, ezen beliil elkészíti
a Hivatal továbbképzési tervét (20|1. évi CXCIX. tĺirvény 80-81. $ KoľmanýisztvĹ
selő képzése, továbbképzése;2731201.2. (IX. 28.) Koľm. rend.);

2.3.34. kĺizremfüĺldik a munkavédęlemmel kapcsolatos feladatok ellátásában (1993. évi
XCIII. törvény);

2.3.35. e|Iátja a munkavédelmi feladatokkal jogszeľű ellátásrĺnak biztosítását és koordinálá-
sát a munkavédelmi feladatokat ellátó kĺiaisztviselővel egyĹittesen, munka- és

útibalesetek nyilvántaľtását, baleseti ellátást nem igénylő események nyilvrĺnt*tź,'Pt,
baleseti jegyzőkönyvek kiá||ítását, ellenőrzését és továbbítását a MAK
Illetményszámfejtési egységének (1993. évi XCIII. tcirvény; 5l|993. (xII.26.) MüM
rend.; 1997. évi Lx)oilI. törvény 51-53. $ Üzemi baleset és foglalkozási megbete-
gedés);

2.3.36, résztvesz a biztonságos munkavégzés és munkafeltételek ellenőľzésében (1993. évi
XCIII. tĺirvény; 5lI993. (xII. 26.) MüM rend.);

2.3.37. e|Iátja az eséIyegyenlőség biztosításával kapcsolatos fęladatokat (2003. évi CXXV.
törvény);

22



2.3.38, a foglalkoztatási jogviszonyban ál1ó alpolgĺírmesterek jogviszonyával kapcsolatos
okiratok ęlőkészítése, illetmény megá|Iapítźlssal, költségtéľítéssel, cafetériával kap.
csolatos feladatok, valamint egyéb személyiigyi feladatok e||źúása ( Mĺ]w.);

2.3.4|. a Polgáľmesteľi Hivatal személyĹigyi előirányzataínak tewezése, havonta likviditási
ütemteľv készítése, féléves és év végi beszámoló elkészítéséhez tájékoztatlís és adat-

szo|gá|tatatás az [tođa tevékenységi köróből (2012. évi CCIV. törvény; 20|1'. évi
CXCV. törvény);

2.3.42. az íľoda tevékenységi köréhez kapcsolódó teljesítés igazolások elvégzése és utalvá-
nyozási jogkör ellátása avonatkozó helyi szabá|yozás szerint (2011. évi CXCV. tĺjr-
vény),

2,3.43. a munkáltatói jogkcir gyakorlásával kapcsolatos munkaügyi tźngytl (egyzói, jegyzői-
polgármesteľi közös) utasítások, szabźiyzatok, ľendeletek, illetve ezek melléklęteinek
előkészítése.

2.3.44. munkáltatói döntés előkészítés, feljegyzések készítése, szfüség esetén jogi szakvé-
lemény bekéľésę, munkatarsak j ogviszony źi éńntő munkáltató i tájékoztatók kiadása,

2.3.45. beszerzési eljrĺľás lefolyatása a Személyiigyi Iľoda feladatkörébe tartoző ügyben,
2.3.46. személyĹigyi, illetve munkajogi tĺĺľgyu képviselő-testiileti, bizottsági előterjesztések

előkészítése,
2.3.47. kcjzľemfüödés és adatszoIgźitatás a szewęzetí egységet érintőkozbeszerzési eljarás-

ban,
2.3.48. Tudásbazison a SzemélyĹigyi közlöny mappa kaľbantaľtása, nyomtatvanyok frissíté-

se, informác iők, tźlj éko ńatók e lhe ly ezése,
2.3 .5 1 . az ft oďa tevékenységét érintő folyamatok kialakítása.
2.3.52. szervezetet érintően: átszewezés előkészítésében, munkaköľĺjk kialakításában' mun-

kaköri követelmények meghatźrozźsában va|ő részvétęl, munkakĺir térkép elkészíté-
se, szervezeti felépítés vá|tozása esetén, az ezze| szfüségessé vá|ő intézkedésekben
elj aľó szeĺv ezeti e gysé gek táj ékoztatźsa.

3.kd) A helyettesítés ľendje és az ezekhez tartozó felelősségi szabályok
Szakmai feladatai ellátásában a munkaügyi és bérügyintéző helyettesíti. Távolléte esetén köte-
les _ a Jegyzői Kabinet vezetőjénektźĺjékońatása mellett - a kijelölt igyintézot a folyamďban
lévő ügyekben a szfüséges információkkal ellátni.
Y ezetőijogosítványait távollétében a J egyzói Kabinet vezetóje gyakorolja.

3.l) A munkaüevi és bérügvintéző munkakiiľei és az azokhoz tartozó feladat. és hatás.
ktirtik

3.la) szakmai feladatellátásaľa vonatkozó leefontosabb jogszabályok felsorolása

20It. évi CXCD(. törvény akozszo|gáIati tisztviselőkről (Ktľv.)
20]2. évi V. rcrvény a kazszolgálati tisztviselőlcről szóló t1rvénnyel Ósszefiggő átmeneti, mó-

dosuló és hatólyát vesztő szabólyolcról, valamint eg/es kapcsolódó tt)rvények módo-
sítósáról

20|2. I. tĺirvény a munka tĺĺrvénykĺinyvéről (Mt.)
1999. évi LKII. törvény a közterület-felügyeletľől
2004, évi C)oilI. törvény a prémiumévek programľól és a kiilönleges foglalkoztatási állo-

mányról (Péptv.)
20If. évi CCIV. törvény Magyaľország 2013. évi kĺizponti költségvetéséről (Kĺiltségvetési

tv.)
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20ll. évi CXCV. töľvény azá||an,hźntaľtásról
2003, évi XCII. törvény az ađőzás rendjéľől (Art.)
1995. évi CXVII. tĺirvény a személyi jĺjvedelemadóról (Szjatv.)
|997. évi L)oo(. tĺirvény a tarsadalombiztosítási nyugellátásról
t997. évi L)ooilII. ttirvény a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól
1998. évi LxXxN. tĺĺrvény a családok támogatásaľól
29l20I2. (III. 7.) Koľm.rend. a közszolgálati tiszwiselők képesítési előírásairól
45l20I2. (III. 20.) Koľm. rendelet akozszo|gźtlati tisztviselők személyi írataira, akozigazgatá-

si szerveknél foglalkoztatott munkavállalók személyi irataíra és a munkaügyi nyil-
vántartásra, a kozszo|gá|ati alapnyilvĺántartásra és ktlzszolgá|ati statisztikai adat-
gyűj té sre, val amint a tartalékáIl omrínyra vonatkozó e gye s szab ályokró l

f49l2012. (Vil.31.) Koľm. rend. akozszo|gá|atitisztviselők részére adható juttatásolaól és

egyes illetménypótlékokról
7Il20|2. (XII. l3.) önkormányzati ľendelet az onkormźnyzat költségvetési szerveinéIkoz-

szo|gá|ati jo gvi szonyban ál lók díj azásar ő| é s e gyéb j uttatás airól
78l|999. (XII.29.) EuM-BM együttes rendelet a közterület-felügyelők egészségi, fizikai és

pszichikai alkalmassági kĺjvetelményeiről
6812012. (X[.14.) BM ľęndelet a ľendészeti fę|adatokat ellátó személyek, a segédfelügyelők,

valamint a szemé|y- és vagyonőrdk képzéséről és vizsgźĺńatásźrőI

3.lb) A munkaüq}'i és bériigyintéző által ąYakoľolt hatáskörök (kiadmanyozás). a hatáskör
eyakorlásanak módja

Nincs kiadmányo zási j o ga.

3.1c) A munkaügvi és bérĹieyintéző feladatkörei

2.3.2. előkészíti a kinevezéseket, munkaszerződéseket, továbbá ezek módosításait, átsoro-
lásokat, megállapítj a az I|letményeket, pótlékokat, haladéktalanul továbbítja a mun-
kaügyi iratokat aMagyar Allamkincstar (MAK) Illetményszámfejtési egységének, és

a munkavégzés feltételeinek biaosítása érdekében megteszi a szfüséges tájékoztatást
azérirfiett belső szervezeti egységek felé (20II. évi CXCX tV. 38-49' $ A koľmány-
zati szolgálati jogviszony létesítése; 13I-|43. $ Díjazás, illetmény; 2491201'2. (VIII.
3l.) Korm. rend.; 7Il20I2. (XII. 13.) ĺinkormanyzati rendelet; 2012. I. tĺirvény;
2912012. (III. 7.) Korm. rend.);

2.3.3. összeállítja és kęzeli aszemé|yi anyagokat (45l20I2. (III. 20.) Koľm. ľend);
2.3.4. naprakészenvezeti akozszolgá|ati a|apnyilvantartást, kĺizponti ađatszo|géitatást vé-

gez akozszolgálati nyilvĺĺntaľtás adataibó|' (45120|2. (III. 20.) Koľm. ľend);
2.3.I|. eLlźtjaaz adónyilatkozatokka|, valamint az éves adóbevallással kapcsolatos feladato-

kat, tájékoztatja a munkatarsakat, nyi|atkozatokat kér be és továbbítja a vĺÁr
Illetményszámfejtési egységének (2003. évi XCII. tĺirvény; 1995. évi CXVII. töľ-
vény);

2.3 .I2. ellátja a taľsadalombiztosításhoz kapcsoló feladatokat;
2.3.12.1. e||átja a családi pótlék, terhességi gyermekágyi segély igényléssel, GYES

és GYED állomĺĺnnyal kapcsolatos feladatokat, tájékoztatja a munkatáľsat
az igénye|hętó e||źúásokľól, kiadja a ťlzetés nélktili szabadságot, annak
megsziĺnését kĺjvetően állomanyba he|yez,jelent a MÁK felé (1998. évi
LX)oilV. törvény; |997. évi LX)oilII. törvény a0-a2D. $);

2.3.I2.2. a munkatars kérésérę a nyugdíjhoz szfüséges szolgálati, illetve jogosultsá-
gi időt megkéri, szfüséges munkáltatói igazolásokat kiállítja (1997. évi
LxXx. ttirvény);
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2.3.If,3. nyilvántartja a Nyugdíjbiztosító jogosultsági idő beszrámításérő| szóló ha-
tározataít;

2.3.2f. jutalmazással kapcsolatos feladatok ellátása, listák elkészítése, jogosultságbőlkizźtrt
foglalkoztatottak sziiľése (2011. évi CXCIX. törvény 130. $ (a) bek.);

2.3.f5. létszámnyilvántartást vezet, kimutatásokat készit, külső vagy belső megkeresésľe
adatot szo|gá|tat a személyügyi nyilvantartás adataiból (2011. évi CXCV. törvény;
43-44. s,45l20t2. (III. 20.) Koľm. ľend);

f .3.26. ellatja a prémiumévek programban ľészťvevők jogviszonyával, juttatásaival kapcso-
latos feladatokat(2004. évi C)oil. tĺirvény);

f .3.29. ellátja a jogviszony megszúnésével/megsziintetésével kapcsolatos feladatokat (20II.
évi CXCIX N.60-74. $ Kormĺĺnyzati jog:ĺíszony megszűnése);

2.3.41. a Polgármesteri Hivatal személyĹigyi előiľrĺnyzatainak tervezése, havonta likviditási
ütemterv készítése (2012. évi CCN. t<irvény)'

3.1d) A helyettesítés rendie és az ezekhez tartozó felelősségi szabályok

Távollétében azirodavezető helyettesíti a munkakĺjri leíľásban foglaltak szeľint. Azigyintéző
köteles a folyamatban lévő iigyekľől az fuodavezetőt tájékońatru az tigyintézéshez sztikséges
információkkal együtt.

3.m/A)A személyüeyi és ktizfoglalkoztatásĺ iigyĺntéző munkakiiľeĺ és az azokhoz tartozó
feladat. és hatásktiľtik

3 .ma) szakmai feladatellátásĺíra vonatkozó le gfonto sabb i o gszabályok felsoľolása

20II. évi CXCIX. törvény akozszolgálati tisaviselőkĺől (Kttv.)
20I2.I. törvény a munka törvénykönyvéről (Mt.)
2011. évi CVI. töľvény a közfoglalkoztatásrő| és a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó, valamint

egyéb tĺirvények móđosításaľól (Kftv.)
20II. évi CCN. törvény anemzeti felsőoktatásról (Fotv.)Il20I3. (I.2I.) Korm. rend. a köz-

szo|gá|ati e gyéni telj e s ítményéľtékel é sľő l
39D0Ia. (II. 26.) Korm.rend. a munkába jaľással kapcsolatos utazási költségtéľítésľől
45l20I2. (III. 20.) Korm. rendelet akozszo|gá|atí tisztviselők szemé|yi iratafua' akozigazgatá-

si szerveknél foglalkoztatott munkavállalók személyi irataira és a munkaügyi nyil-
vźntartźsra, a kozszolgá|ati alapnyilvántartásra és kĺjzszolgá|atí statisztikai adat-
gyűj té sre, valamint a tu:taléká||omány r a vonatko zó e gye s szabályokľól

24912012. (vm. 31.) Korm. ręnd. a kozszolgéiati tisztviselők részérę adható juttatásokľól és
egyes illetménypótlékolaól

27312012. (IX. 28.) Korm. rend. a kozszo|gá|ati tisztviselők továbbképzéséro|
|212011. (II. 21.) önkormĺínyzati rendelet.egyes anyakönyvi eseményekhez kapcsolódó tĺibb-

letszolgáltat ásért ťlzetendő díjak mértékéről
5lI993. CXII. 26.) MüM rendelet a munkavéđelemľől sző|ő 1993. évi XCIII. törvény egyes

rendelkezéseinek végľehajtásaról
35lI998' (II.27.) Koľm. renđ. a kozigazgatási szakvizsgaról
17412011. (WII. 31) Koľm. rend. a kozigazgatási és iigykezelői alapvizsgárő|
19012009. (IX. 15.) Koľm. rendelet afőépitészi tevékenységľől
|6|12008. (VI. 19.) Korm. rendelet az építésügyi, építésfelügyeleti hatósági döntés-

előkészítők, valamint döntéshozók építésügyi vizsgájáről és szakmai továbbképzé-
séľől
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40612007. (XII.27.) Korm. rendelet a kormányzati személyugyi igazgatási feladatokat e|Iátő
szew á|ta| lefolytatott páIyáztatás rendjéľől, annak szervezéséről és lebonyolításá-
tolr, a pźt|yázati eljarás alól adott mentesítésről, a kompetencia-vizsgálatról és a to-
borzási adatbázisről, valamint a páIyazati eljźráshoz kapcsolódó nyilvríntartés sza-
bályairól

3.m/Ab) A személyügyi és k<jzfoglalkoztatási iigyintéző által gvakorolt hatáskđrök (ki-
admányozás). a hatásktjľ gyakorlásĺínak módj a

Nincs kiadmlínyo zási j o ga.

3.m/Ac) AszemélyĹigviésktizfoglalkoztatásiügyintézőfeladatkĺjrei

2.3.|. e|Látja az áLláspá|yźnatokka| kapcsolatos feladatokat (2011. évi CXCIX. tĺirvény;
406 12007 . (XII. 27 .) Korm. rendelet);

2.3.3. összeállítja és kezeli a szemé|yi anyagokat, és helyi irattfuat (2011. évi CXCIX. tv.
|76-184. S;45/2012. (III. 20.) Koľm. rend);

2.3.5. munkáltatói igazolásokat állít ki;
2.3.9. eL|átja a célfeladat kiírásával és a rendkívĹili munkavégzés elrendelésével kapcsolatos

feladatokat, a céljuttatás, valamint a tulmunka ďijazásanak kifizetéséről intézkedik
20||. évi CXCIX. tv. 96-98. $, 154. 5; 2a9D0|2. (Vn. 31.) Korm. rend. 4. $;
|2l20l1. (II. 21.) önkoľmanyzati rendelet);

2.3.|3. működteti a cafetéría ľendszeľt a Közszo|gá|ati Szabźl|yzatban foglaltak szeńnt
(201I. évi CXCIX. tv. 151. $;249lf0l2. (VIII. 31.) Korm. rend.9. $);

2.3.I3.|.javaslatot tesz juttatźtsok köľének meghatrírozástra, tájékoztatja a munkataľsakat,
biaosítja a cafetétia-ĺyi|atkozatok leadását, ahasznźit szoftveľ adatokkal feltölti, jo-
gosulatlan igénybevétel esetén fizetési felszólítást ad ki ;

2.3 ,I3 .2.feladást készit a cafetéria juttatások kifizetéséh ez aPéluigyi Ügyosĺ źiy részére;
2.3.13.3.ellátjaazezze|kapcsolatosadatszo|gźitatásifeladďokat;
2.3.16. el|átja a tanulmiĺnyi szerzódés megkötésével kapcsolatos előkészítő feIadatokat, nyil-

váĺtartja az igéĺybevett munkaidő kedvezményeket, intézkedik az źúvá||a|t tandíj ki-
ťtzetésérő| (20II. évi CXCIX. tv. 81.82. $);

2.3.18, e|Iátja az á|Ianí kezességvállalással kapcsolatos nyilvántartási és tź!ékońatási fela-
datokat (201I. évi CXCIX. tv. 153. $);

2.3,18.2.e|Iátja a minősítéssel kapcsolatos feladatokat, a minősítés hatĺĺńdőben történő elké-
szítését biaosítja (20II. évi CXCD(. tv.; ll2013. (I.2I.) Korm. rend.);

2.3.|9. mfüĺjdteti a teljesítményéľtékelési ľenđszeľt (20|l. évi CXCIX. tv.; ll20l3. (I.2|.)
Koľm. ľend.);

2.3.2I. a teljesítményértékeléssel kapcsolatos a nyomtatviínyokat előkészíti, a teljesítmény-
értékeléseket hatźndoben bekéri, az értékelések eľedméĺyét ĺisszegzi (2011. évi
CXCIX. tv.; Il20I3. (I.2I.) Koľm. rend.);

2.3.27, el|átja a kozfog|alkoztatottak jogviszonyával kapcsolatos teljes köľiĺ ügyintézést,
nyilvríntartástvezetazźi|ashe|yekľől, kĺjzvetítő lappal érkezotelirźnyítja, előkészíti a
munkaszeľzódést, személyi anyagot állít össze, gondoskodik a bér kifizetéséľől, tá-
volmaľadási jelentéseket bekéri, táppénzes ügyekben e|jar (2012. I. törvény; 20II.
évi CVI. tv.)

2.3.28. ellátja a továbbképzéssel és a kötelezo vízsgźl<kal kapcsolatos feladatokat (2011. évi
CxCx. tv. 80. $;27312012. (IX. 28.) Koľm. rend.; 35l|998. (II.27,) Koľm. rend.;
19012009. (IX. l5.) Koľm. ľendelet ; 17412011. (VIII. 31) Korm. rend.; 16I/2008.
(VI. 19.) Korm. rendelet);
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2.3.23. e|Iźúja a kitĹintetések adományozźsával és címadoményozással kapcsolatos munkajo-
gi feladatokat, kimutatásokat készit,javaslatokat bekér, az átadási rendezvény szeľ-
vezőjével kapcsolatot taľt és egyĹittmfüödik;

2.3.49. álláskeresőktajékoztatása, benyrijtott önéletrajzok nyilvántartása;
2.3.50. szakmai gyakorlat lebonyolítása tekintetébęn felsőoktatźsi intézménnyel megállapo-

dás előkészítése, kapcsolattartás a felsőoktatási intézménnyel és a jelentkezőkkel
(20|I. évi CC[V. törvény aa. $);

3.m/Ad) A helyettesítés rendje és az ezękhez taľtozó felelősségi szabályok

Távollétében a személyugyi és közalkalmazoÍti ld;gyíntézó helyettesíti a munkaköri leírásban
foglaltak szerint. Az igyintéző köteles a folyamatban lévő tigyekĺől az írodavezetőt tájékoz-
tatni az Ĺigyintézé shez szĹik sé ge s információkkal e gyĹitt.

3.mlB)A ktizfoglalkoztatási ľefeľens munkaktiľei és az azokhoz tartozĺó feladat. és ha.
tásktiľtik

3.mlBa) szakmai feladatellátására vonatkozó legfontosabb jogszabályok felsorolása

201|. évi CXCIX. ttlrvény akozszolgźiati tisztviselőlffől (Kttv.)
20|2.I. tĺĺrvény a munka törvénykönyvéről (Mt.)
20II. évi CVI. törvény a közfoglalkoztatásľól és a kĺizfoglalkoztatáshoz kapcsolódó, valamint

egyéb t<irvények módosításaľól (Kftv.)
39l20I0. (II.26.) Korm.rend. a munkába jarással kapcsolatos :utazźsi k<iltségtéľítésről
45l20lf. (III. 20.) Korm. rendelet a közszolgá|atítisztviselők szemé|yiirataira,akozígazgatá-

si szerveknél foglalkoztatott munkavállalók személyi irataíra és a munkaügyi nyil-
viíntaľtásra, a kozszolgálati alapnyilvantartásta és közszolgá|ati statisztikai adat-
gyiij té sre, valamint a tarta|éká|l ományra vonatkozó e gye s szabályokľól

24912012. (Vn. 31.) Korm. ľend. a kozszo|gá|ati tisztviselők részére adhatő juttatásokľól és

egyes illetménypótlékokĺól
27312012. (IX. 28.) Korm. rend. a kozszo|gźtlati tisztviselők továbbképzéséro|
5l|993. CXII. 26.) MüM rendelet a munkavédelemľől sző|ó 1993. évi XCIII. törvény egyes

rendelkezéseinek végrehajtásaľól
40612007. (X|I. 27.) Koľm. ręndęlet a kormányzati szemé|yugyi igazgatási feladatokat ellátó

szerv áIta| lefolytatott pá|yźntatás rendjéről, annak szervezéséről és lebonyolításá-
rőI, a pźiyźzati eljarás alól adott mentesítésről, a kompetencia-vizsgálatról és a to-
botzási adatbźzístől, valamint apá|yźzati e|járáshoz kapcsolódó nyilvantaľtás sza-
bályaiľól

3.mlBb) A közfoglalkoztatási referens által gyakoľolt hatáskörök (kiadmányozás). a
hatáskör eyakorlásanak módja

Munkakĺjrében nem Iát eI a Polgármesteri Hivatal kĺizhatalmi, irányítási, ellenőľzési és felü.
gyeleti hatásköľének gyakorlásźlva| kĺjzvetlenül ĺisszefiiggő előkészítési és kiadmĺĺnyozási
feladatokat, véleményezési és tanácsadási jogkönelrendelkezik. Nincs kiadmĺĺnyozási joga.

3.m/Bc) Aközfoglalkoztatásireferensfeladatkörei

2.3.6I. éves szinteĺ tervezetet készít a kozfog|a|koztatás irányelveiľe, keretszámaira, e|oze-
tesen konzu|tźt|va a Munkatigyi Központtal
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2.3.62. az eIfogadott éves kerületi kĺizfoglalkoztatási iľányelvnek és Munkaügyi Ktizpont
által elfogadott páLyázati tźlmogatásoknak megfelelő módon szervezi a kerületi kĺjz-
foglalkoztatást

2.3.63. elkészíti a kerĹileti rĺjvid és hosszabb távú közfoglaIkoztatásipá|yázatokat, azokvég-
rehajtását nyomon követi, előkészíti a hatósági szerződéseket

2.3.64. koordinálja azigyfé|szolgálat mfüödését, fogadja a Munkatigyi Központ által keľü-
leti közfog|a\koztatásrakometített álláskeresőket, a megfelelő foglalkoztatási helyre
kźnyítja

2.3.65. eljźlr a munkavállalásra jelentkező álláskeresők munka-egészségĹigyi alkalmassági
v ízs gáIatźnak l eb onyolítása érdekében

2.3.66. a közvetített személyekĺől havi adatszolgáltatást biĺosít a Munkaügyi Kö,zpont ré-
széte

2.3.67. segítséget nýjt a foglalkońatóknak, p|. pá|yazatok benyrijtásáłloz, pźiyźrlatitźmoga-
tások igényléséhez, figyelemmel kíséri ahatźrozott idejű munkaviszony megszúné-
sének idejét

f.3.68. a Munkaügyi Kĺizpont eljráľás rendjének megfelelő módon előkészíti a havi elsziámo-
l ás okat a kerül eti fo g1 alkoztatók adatszo l gá|tatásai a|apj źn

2.3.69. elkészíti a foglalkoztatással kapcsolatos kötelező jelentéseket,
2.3.70. elkészíti a pá|yźnatok benýjtásźłloz szfüséges dokumentációt, ellátja a pá|yázatí

támogatások igényléséhez szfü séges elszámolások előkészítését.

3.m/Bd) A helyettesítés rendje és az ezekhez taľtozó felelősségi szabályok

Távollétében a kĺjzfogla|koztatttsi tigyfélszolgálati ngyintéző helyettesíti a munkak<iri leírás-
ban foglaltak szerint. Az ügyintéző kĺjteles a folyamatban lévő ügyekĺĺĺl az irođavezetőt tájé-
koztatni az iJ;gy intézéshez szfü s é ge s informáci ókkal e gyütt.

3.m/C)A közfoglalkoztatási ügyfélszolgálati iigyintéző munkakiirei és az azokhoz taľtozó
feladat. és hatáskłirök

3.m/Ca) szakmai feladatellátásaľa vonatkozó leefontosabb jogszabályok felsorolása

20I|. évi CXCIX. tĺirvény akozszo|gálati tisztviselĺĺlaől (Kttv.)
20I2.I. törvény a munka törvénykĺinyvéről (Mt.)
20Il. évi CVI. törvény a közfoglalkoztatásról és a ktizfogIa|końatáshoz kapcsolódó, valamint

egyéb törvények módosításaľól (Kftv.)
39l20I0. (II.26.) Korm.rend. a munkába jźrássa| kapcsolatos utazási kĺiltségtérítésről
45l20I2. (In. 20.) Korm. rendelet akozszo|gálati tisztviselők szemé|yíirataira,akozigazgatá-

si szerveknél foglalkoztatott munkavállalók személyi irataka és a munkaügyi nyil-
vántartásra' a kozszolgáIati alapnyilvantartásľa és közszolgźiatí statisztikai adat-
gffi tésre, valamint a tarta|éká|lomiĺnyra vonatkozó egyes szabályokľól

24912012. (VI[.31.) Koľm. rend. akozszo|gáIatitisztviselők részére adható juttatásokról és
egyes illetménypótlékokľól

27312012. (Ix. 28.) Koľm. rend. a kozszolgétlati tisztviselők továbbképzésérí5|
5lI993. Q{II.26.) MüM rendelet a munkavédelemľől sző|ő 1993. évi XCIII. törvény egyes

rendelkezéseinek végrehajtásaľól
40612007. C{.II. 27.) Koľm. rendelet a koľmiányzati személyugyi igazgatási feladatokat ellátó

szew á|ta| lefolytatott pźiyźńatás rendjéről, annak szervezésétől és lebonyolításá-
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ró1, a pźt|yźzatí eljarás alól adott mentesítésről, a kompetencia-vizsgálatról és a to-
borzási adatbázistől, valamint a pá|yźzati e|1áĺáshoz kapcsolódó nyilvántaltás sza-
bályairól

3.m/Cb) A közfoglalkoztatási ügyfelszolgálati ügyintéző által eyakorolt hatásköľdk
(.kiadmanyozás). a hatáskcjľ eyakorlásának módia

Nincs kiadmĺĺnyo zási jo ga.

3.m/Cc) Akĺjzfoglalkoztatásiügyfélszolgálatiügvintézőfeladatkörei

2.3.3. összeállítja és kezeli a szeméIyi anyagokat, és helyi íratĺźrat(20I|. évi CXCDĹ tv.
176-184. Š;45lf0l2. (III. 20.) Koľm. rend);

2.3.5. munkáltatói igazolásokat állít ki;
f.3.18. e|Iátja az źt||alni kezességvállalással kapcsolatos nyilvantaľtási és tájékoztatźlsi fela-

datokat (20||. évi CXCIX. tv. 153. $);
2.3.27. ellátja a kozfogIalkoztatottak jogviszonyával kapcsolatos teljes ktiľű ügyintézést,

nyilvántartástvezetazalláshelyekľől, ktjzvetítő lappal érkezót eliľiĺnyítja, előkészíti a
munkaszerzodést, személyi aĺryagot állít össze, gondoskodik a bér kifizetéséľől, tá-
volmaradási jelentéseket bekéri, táppénzes ügyekben eljár (2012. I. ttirvény;201l.
évi CVI. tv.)

2.3.49. álláskeľesőktájékoztatása, benyújtott ĺjnéletľajzoknyilvźntartása;
2.3.50. szakmai gyakorlat lebonyolítása tekintętébęn felsőoktatási intézménnyel megállapo-

dás ęlőkészitése, kapcsolattaľtás a felsőoktatási intézménnyel és a jelentkezőkkel
(20I|. évi CC[V. törvény aa. $);

2.3.6I. közremfüödik a közfoglalkoztatás irányelveinek, keretszámainak teľvezésében,
2.3.62. résztvęsz a kerületi kcizfoglalkoztatás az e|fogađott éves kerületi közfoglalkońatési

iľányelvnek és Munkaügyi Kozpont által elfogađott pá|yázati tźtmogatásoknak meg-
felelő módon történő szervezésében.

2.3.63. ellátja az a keľületi rcjvid és hosszabb távű közfoglalkońatási páIyéaatol&al kapcso-
latos adminisztľációs feladatokat

2.3.64. e|Iétja az ugyféIszolgálati feladatokat, fogadja a Munkaiigyi Központ á|tal kęľületi
közfoglalkoztatásraközvetitett álláskeresőket, a megfelelő fogla|koztatási helyľe iĺá-
nyítja

2.3.65. eLjźr a munkavállalásra jelentkező źiláskeresők munka-egészségügyi alkalmassági
v izs gá|atźnak l ebonyo l ítása érdekében

2.3.66. résztvesz a kcjzvetített személyekről töľténő havi adatszolgáltatást előkészítésében a
Munkaügyi Kĺizpont részére

2.3,67. segítséget nýjt a foglalkoztatóknak, p|. páIyázatok benyújtásához, pźiytuatítétmoga-
tások igényléséhez, ťrgyelemmel kíséri ahattrozott idejű munkaviszony megsziĺné-
sének idejét

2.3.68. résń"vęsz a Munkaügyi Központ eljaľás ľendjének megfelelően a havi elszĺĺmolások
e l őké szítésében a keľĹil eti fo glalkoztatók adatszo 1 gáItatásai a|apjźn.

3.m/Cđ) A helyettesítés rendje és az ezekhez taľtozó felelősségi szabályok

Távollétében a személyugyi és kcizfoglalkoztatási ngyintézo helyettesíti a munkaköľi leírás-
ban foglaltak szeńnt. Az ugyintéző kĺĺteles a folyamatban lévő tigyekľől az írodavezetőttájé-
koztatru az ĺj;gy intézé she z szfü s é ge s információkkal e gyĹitt.



3.n A személvůigvi és ktizalkalmazotti ügyintéző munkaköľei és az azokhoz tartozó
feladat. és hatásköriik

3.na) szakmai feladatellátására vonatkozó legfontosabb joeszabályok felsorolása

20|I. évi CXCIX. törvény akozszo|gétlati tisztviselőkÍől (Kttv.)
20|2.I. törvény a munka törvénykĺinyvéről (Mt.)
1992. évi )o(xIII. törvény a közalkalmazottak jogá||ásźnőI (Kjt.)
2007. évi CLII. törvény egyes vagyonnyilatkozat-tételi kotelezettségekľől (Vnytv.)
1997, évi LX)oilI. törvény a kotelezó egészségbiztosítás ellátásairól
39120|0. (II. f6.) Korm.rend. a munkába jĺĺrással kapcsolatos utazási költségtérítésről
249l20|f. (VIII.31.) Koľm. ľenđ. akozszo|gá|atitisztviselők tészéte adható juttatásokĺól és

egyes illetménypótlékokĺól
5Ol|999. (xI. 3.) EüM rendęlet a képernyő előtti munkavégzés minimális egészségtigyi és

biĺonsági követelményeiről
7|l2OI2. (xII. 13.) ĺinkoľmanyzati rendelet az onkormźnyzat kĺlltségvetési szerveinél kĺjz-

szolgálati jogviszonyban állók díjaztsárő| és egyéb juttatásairól

3.nb) A személvügvi és közalkalmazott üg}ĺintéző által gyakorolt hatáskörök (kiadmánvozás).

a hatáskör gyakorlásának módja
Nincs kiadmányo zási jo ga.

3.nc) A személyiieyi és közalkalmazotti ügyintéző feladatköręi

2.3.5. munkáltatói igazolásokat állít ki;
2.3.8. .e.llenőrzi a munkaidő nyilvántaľtásokat, szabadságok kiadását, nyilvantartja a hiva-

ta|vezetók, tisztségviselők, iigyosztá|y- és irodavezetok szabadságźt (2011. évi
CXCX. tv. 115. $);

2.3.10. e||átja a betegállománnyal, valamint atźlppérz szĺámfejtésével kapcsolatos feladato-
kat, továbbítja a távolmaľadási jelentéseket a MAK Illetményszámfejtési egységé-

nek, illetmérly tiifizetés esetén fizetési felszólítást ad ki (2011. évi CXCIX. tv. |49.

$; 1997. évi LXXXIII. törvény);
2.3.|4. e\Iátja az egyéb juttatásokkal kapcsolatos feladatokat (2011' évi CXCX. tv. 150-

1sa.$);
2.3.15. el|tija a munkába jáĺás költségtéľítésével kapcsolatos feladatokat (39l20L0. (II. 26.)

Koľm.rend.);
2.3.I8.|.eIlátja és koordinálja a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettséggel kapcsolatos felada-

tokat, felszólít vagyonnyilatkozat tételre, vagyonnyilatkozatokat oriz, nyí|vźntaľt és

keze| (2007. évi CL[. tĺirvény);
2.3.24. e||átja a jubileumi és hűségjutalommal kapcsolatos feladatokat, előkészíti a munkál-

tatői intézkedéseket, egyezteti a munkáltatői átađźst;
2.3.30. e||átjaa szociális és jóléti feladatokat (20|1. évi CXCIX.tv. |52. š;24912012. (VIII.

3I.;50lI999. (XI. 3.) EĺiM rendelet);
2.3.3ĺ. e||átja a nyugdíjas köztiszwiselők támogatźsáva|, segélyezésével, kapcso|attartásźxa|

kapcsolatos feladatokat(24912012. (VIII. 31.) Korm. rend. 10-12. $);
2.3.32. e||átja a kegyeleti támogatással kapcsolatos feladatokat20|1. évi CXCIX. N. 152.

$),
2.3.33. adatszolgźitatást teljesít ajźndékozáshoz, iinnepi rendezvények lebonyo|itásához)
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2.3,39. a KĺizterüIet-felügyelet vezetőjéĺek kinevezésével, illetmény megźi|apitźlsával, átso-
rolásával, kinevezés módosításával, közszolgá|atijogviszony megszĹintetésével kap-
csolatos feladatok e||źúása, valamint egyéb személyügyi feladat hivatali koordinálása
(2011. évi CXCIX. tĺirvény).

2.3.40. az önkoľmźnyzatí íntézsĺĺényvezetők kozalka\mazotti jogviszonyźxa| kapcsolatos
feladatok el|ź.ĺása, pźl|yázatok kiírása, kinevezés és annak módosítása, illetmény
megá|Iapitás, átsorolás, jogviszony megszĹintetése, valamint egyéb személyügyi fe-
ladat hivatali kooľdináläsa(2ł)I2.l. törvény; |992. évi xxxlll. törvény).

3.nd) A helyettesítés rendje és az ezekhez tartozó felelősségi szabályok

Távollétében a személyiigyi és k<izfoglalkoztatási ugyintéző helyettesíti. Az ügyintéző köteles
a folyamatban lévő ügyekľől az kodavezetót tájékoztatli az tigyintézéshez szfüséges iďor-
mációkkal egyiitt.

3.o) A Szeľvezési és Képviselőĺ lľoda vezetőie

3.oa) Az irodavezető szakmai feladatellátásáľa vonatkozó leefontosabb jogszabálvok felsoľo-
lása

Magyarorszźryhe|yí önkoľmĺányzatairól sző|őf0I1. évi CLXXXIX. torvény (Mt'tv.)

a közalkalmazottak jogá||źsźlróI szo|ő 1992. évi X)O(II. törvény (Kjt.)
a munka törvénykĺlnyvéľől sző|ő 2012. évi I. ttiľvény (Mtv.)
a nemzetiségek j ogairól szóló 20| |. évi CLXXIX. törvény (It{jt.

egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségelaől szóIő 2007. évi CLII. törvény
a Képviselő-testiilet és Szervei Szewezetí és Mfüödési Szabá|yzatźlrő| szőLő 36l20l4.(XI.06.)
<inkoľmányzati rendelet (SZMSZ)

3.ob) Az irodavezető által gyakorolt hatáskör<jk (.kiadmĺínyozás). a hatáskör gyakoľlásanak
módja

- El|étja a bizottsági és képviselő-testĹileti határozatokat taľtalmaző jegyzőkönyvi
kivonatok hitelesítését.

3.oc) Az iľodavezető feladatkĺjľei

- Feltigyeli a képviselő-testĹileti és bizottsági tilések megtartásának személyi és targyi
feltételeinek biztosítását

- Figyelemmel kíséri a rendeletek hatályosításźx a| kapcsolatos feladatokat
- Felügyeli a Közmeghallgatás és a lakossági forumok megszervezését.
- Gondoskodik avezetés áIta|rźbízott feladatoknak a jogszabályban előíľt ellátásaľól
- Részt vesz a feladatait érintő bizottsági, illetve testtileti üléseken, megbeszéléseken,

egyeztetéseken és konzultációkon
- Gondoskodik a feladatkörét érintő testiileti előterjesztések előkészítéséről ezeknek

j ogszabály szerinti' illetve szükség szeľinti egy eztetésérőI.
- A jegyzó irźnyźtbarlkezđeményezi afeladatkörét érintő szabźůyozások szfüség sze-

rinti feltilvi zsgźiatát
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- Beszerzi a munkája e||átásőhoz szfüséges jogszabá|yokat, a ľendelkezéseket elsajá-
títja és a|kalmazza

- Gyakoľo lja a jegy zó äIta| átnlhźzott munkáltatói j o gokat.
- Feladatkörével kapcsolatos intézkedések kiadványozásra előkészíti.
- Felel a vezetési a\att áL|ő szervezetí egység szakszeru munkavégzéséért a feladatok-

ra előírt jogszabályok és hataľidők betartásáétt.
- Biztosítj a az á|ta|avezetett szewezeti egységnél a munkafolyamatokba beépített e|-

lenőľzés műkĺjdését.

3.od) A helyettesítés rendje és az ezekhez taľtozó felelősségi szabályok

Szakmai felađatellátásában a feladat jellegének megfelelőerĺ az ugyintézők helyettesítik az
irodavezető dĺintése alapjźn.

3.p) Képviselő.testületi üwĺntézői munkaktiľ:

3 .pa) szakmai feladatellátásaľa vonatkozó le gfonto sabb j o eszabálvok felsoľolása:

Magyarországhe|yiönkormányzatairól szőIő2011. évi CLXXXIX. törvény (Mötv.)
a kĺjzalkalmazottak jogá|Lásźrć:| sző|ő 1992. évi )C(XIII. törvény (Kjt.)
a munka ttiľvénykönyvérő| sző|ő 2012. évi I. törvény (Mtv.)
a Képviselő-testĹilet és Szervęi Szervezeti és Múködési Szabá|yzatfuő| szőIő 36l2014.(xl.06.)
önkoľmány zati r endę|et ( S ZM S Z)

3.pb) Az ĺĺg}'intéző által e}'akorolt hatáskörök (kiadmányozás). a hatáskör gyakorlásának
módia:
Kiadmányozási hatáskĺirfü nincs.

3 .pc) Az ngyintéző feladatkörei

2.5J' a Képviselő-testület és bizottságai ülésének előkészítése' megszervezése: szeÍveze-
ti egységek tájékońatása az tilések időpontjaról, esedékes napiľendek ĺisszeállítása,
meghívó elkészítése ' postěľ;ési és pótpostrŁási feladatok elvégzése, (Mötv. III. fe-
jezet, SZMSZ III. fej ezet)

2.5.2. azÚl|és lebonyolítása: forgatókonyv elkészítése, sziikséges adminisztráció biztosí-
tása, (Mötv. III. fejezet,sZMsZ III. fejezet)

2.5.3. az ülések anyagainak hangkazettájábóI jegyzőkönyvi kivonatok, jegyzókonyvek
készítése, érintettek felé tc}rténő továbbítása, (Mötv. III, fejezet, sZMsZ III. feje-
zet)

2.5.4. bizottsági és képviselő-testiileti ülésekľől készült jegyzőkönyvek, valamint bizotĺ-
sági és képviselő-testiileti döntésęk a wwwjozsefuaros.hu honlapon t<lrténő közzé-
tétele (Mötv. III. fejezet, sZMsZ III. fej ezet)

2.5.5. sZMsZ a|apjźn az előteľjesztések, meghívó, jegyzőkonyv beköttetésre előkészíté-
SO'

2.5.6. az e|készített jegyzőkönyv kontrollja, annak továbbítása a jogszabá|yban meghatá-
tozottszewek.hez.(Mötv.III.f ejezet,SZMSZIII.fejezet)

2.5.7. rendęletek kihirdetése, és továbbítása a jogszabá|yban meghatźtrozott szewe|<hez,
(Mötv. III. fejezet, sZMsZ II. fejezet)
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2.5.9. a helyi ľendeletek jogtárba történő felvezetése, amelynek hatályosítása testĺileti
iilések utiĺn szfüség szerint folyamatosan töľténik. A jogtáron keresztiil a hatályos
helyi joganyag minden szęÍvezeti egység szétmára egységes szerkezetben eléľhető
a T:VNormfü\Rendeletek mappában, (Mötv. III. fejezet, sZMsZ II. fejezet)

2.5JI. a képviselői felvilágosítás kérésekkel, valamint inteľpellációkkal kapcsolatos hiva-
tali feladatok ellátása, (MötV. III. fejezet,sZMsZ IX. fejezet)

2.5'12. szfüség szeńnt egyéb előteľjesztések készítése, illetve levelezés bonyolítása a pol-
gáľmester, a jegyző, illetve az aljegyzo á|tal źtađott anyagokban,

f .5.|4. ügyfelek részérę rendeletek kiadása, (Mötv. III. fejezet, sZMsZ III. fejezet)
f .5.1 5. hitelesített kivonatok kiadása,
2.5.22, a KeľĹileti Éľdekegyeztető Tanács ülésekľe, vezetői éľtekezletekľe, tisztségviselői

megbeszélésekľe jegyzőkĺinywezető biztosítása, továbbáarogziteÍt hanganyagból
jegyzőkönyvek készítése, (Mtv. XIX. fejezet, Kjt. II. rész)

2.5.23. a Hivatal tęrembeosztásának a Microsoft outlook alkalmazásával történő vezetése,
2.5.24. a képviselő-testĹileti és bizottsági ülések, valamint egyéb rendenények esetén

gonđoskodik arról, hogy az tilés/rendezvény helyszínéül szolgáló terem ajtaja a
rendezvény idejére nyiwa legyen, valamint k<jteles az uléslrenďezvény végén a te-
rem ajtajátbezźtrni,

2.5.f5. ľendezvények szervezése:
2'5.26. közmeghallgatás szervezése,lebonyolítása (Mötv. III. fejezet, sZMsZ MII. feje-

zet)
f,5,29. képviselők, külsős bizottsági tagok tiszteletdíjával kapcsolatos teendők e||éúása,

(MötV. III. fejezet, sZMsZ IV. fejezet)
f.5'30. a képviselők testĹileti munkában, illetve a bizottstlgi tagok bizottsági munkában

tcjľténő részvételének folyamatos figyelemmelkísérése (Mötv. III. fejezet, sZMsZ
IV. fejezet)

f'5'39. Képviselő-testtilet és bizottságainak üléseivel kapcsolatos kézbęsítői feladatok el-
Iátása, (Mötv. III. fejezet, sZMsZ V. fejezet)

2.5.40. képviselők, kiilső bizottsági tagok postájával kapcsolatos feladatok ellátása (igény
szerint) (Mötv.III. fejezet, sZMsZ V. fejezet)

2.5.44, tęstvérvarosi kapcsolatt artásra vonatkozó szervezési feladatok e||źtása.
2,5.rc. a lejárt képviselő-testtileti hatźtrozatok begyújtése, amelyből havonta elkészíti a

p o l gárme st en táj ékoztatót. ( S ZM S Z lil. fej ezet)

3.pd) A helyettesítés rendje és az ezę|<hęz tartoző felelősségi szabályok: az azonos feladatkört
ellátó ügyintézőik egymást helyettesítik.

3.q) Bizottsáei ügyintézői munkakiir:

3.qa) szakmai feladatellátásfuavonatkozó legfontosabb jogszabályok felsorolása:

Magyarorszźryhe|yi önkormányzatairól sző|ó2011. évi CL)O(XIX. törvény (M<itv.)

a Képviselő-testiilet és Szervei Szervezetí és Mfüödési SzabáIyzatfuőI sző|ő 36/2014.CXI.06.)
önkormányzati ľendelet (sZMsZ)

3.qb) Az ijgyintéző által gyakorolt hatáskörök (kiadmźnyozás), a hatáskĺjr gyakoľlásának
módj a: kiadmányo zási hatáskĺjľfü nincs.
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3, qc) Az igyintézo feladatkörei

f.sJ. a Képviselő-testület bizottságainak ülésének előkészítése, megszervezése.. szervę-
zeti egységektájékoztatása az tilések időpontjáľól, esedékes napirendek összeállí-
tása, meghívó elkészítése,postélzétsi és pótpostźztĺsi feladatok e|végzése, (Mötv. III.
fejezet, SZMSZ VI. fej ezet)

2.5.2. azld'|és lebonyolítása: foľgatókönyv elkészítése, sziikséges adminisztráciőbínosí-
tása, (M<ltv. III. fejezet, SZMSZ V. fejezet)

2.5.3' az ülések anyagainak hangkazettájábő| jegyzőkĺinyvi kivonatok, jegyzőkönyvek
készítése, érintettek felé tcinénő továbbítása, (Mĺitv. III. fejezet, sZMsZ V. feje.
zet)

2.5.4' bizottsági és képviselő-testĹileti ülésekĺől készült jegyzőkönyvek, valamint bízott-
sági és képviselő-testiileti döntések mint adatok szo|gá|tatźsa a
wwwjozsefuaľos.hu honlapon töľténő kozzététel céljából(Mĺitv. III. fejezet,
SZMSZ VI. fejezet)

2.5.5. sZMsZ alapjan az előterjesztések, meghívó, jegyzőkönyv beköttetésľe előkészíté-
SO'

2.5.6. az elkészített jegyzokönyv kontľollja, annak továbbítása a jogszabźiyban meghatá-
rozott szervekhez, (M<itv. III. fejezet, SZMSZ II. fejezet)

f.5.8. folyamatos közľemfüödés a bizottsági ülések előkészítésében, hangfelvétel készi-
tésében, illetve kivonat és jegyzőkĺinyv készítésében, (Mötv. III. fejezet, sZMsZ
II. fejezet)

f.5.|1. bizottság átnłházott hatásköní döntéseiről szóló előterjesztések készítése féléven-
ként, (SZM sZ I. fejezet)

z.5]5. hitelęsített kivonatok kiadása, (Mötv. III. fejezet, sZMsZ VI. fejezet)
f.5.24. bizottsági ülések, valamint egyéb renďezxények esętén gondoskodik aľľól, hogy az

ülés/renđezvéĺy helyszínéül szolgáló terem ajtaja a rendezvény idejéľe nyitva le-
gYen, valamint köteles azu|éslrcnďezvény végén a terem ajtajátbezttrni,

' f '5.25' renďezvények szervezése,
2.5.30. a bizoÍtsági tagok bizottsági munkában történő részvételének folyamatos figye-

lemmel kísérése
2.5.39. Képviselő-testület és bizottságainak Ĺiléseivel kapcsolatos kézbesítői feladatok el-

|átása, (sZMsZ V. fej ezet)
2.5.40. képviselők, külső bizottsági tagok postájával kapcsolatos feladatok ellátása (igény

szerint) (Mötv. III. fejezet,sZMsZ VI. fejezet)

3.qd) A helyettesítés rendje és az ezek'hez tartoző felelősségi szabźiyok: az azonos feladat-
kört ellátó ügyintézők egymást helyettesítik.

3.r) Képviselőĺ refeľens:

3.ľa) szakmai feladatelLátásétta vonatkozó legfontosabb jogszabá|yok felsorolása:

Magyarországhe|yi önkormányzatairő|sző|ő2011. évi CLXXXIX. tcirvény (Mötv.)
anemzetiségekjogaiľól szóló 20II. évi CLXXIX. tĺirvény (Njt.)
egyes vagyonnyilatkozat-tételi kĺjtelezettségekĺől sző|ő 2007. évi CLII. törvény
a Képviselő-testtilet és Szęrvei Szervęzeti és Mfü<jdési SzabáIyzatárő|' sző|ő 36l2014.(XI.06.)
önkormĺínyzati rendelet
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3,rb) Az .jlgyiĺtézo éital gyakoľolt hatásköľök (kiadmányozás)' a hatásk<lľ gyakorlásának
módj a: kiadmányo zási hatáskcjre nincs.

3 .r c) Az ngyintéző feladatktĺľei

2.5.44. az onkoľmćnyzatkonzultációs testtileteivel és eseti bizottságaival, fórumaivalkapcso-
latos szervezési feladatok ellátása. E feladatkorben - az összehívást kezdeményeznijo-
gosult tisztségviselő, illetve bizottsági elnĺjk útmutatásai alapjĺĺn _ kooľdinálja és szer-
v ezi a testĹiletek mfüödését.

2.5'f0, a nemzetiségi <inkormźnyzatok testületi iiléseiľől készült jegyzőkönyvek jegyzői tör-
vényességi kontrollra előkészítése, továbbítása a jegyző részére, (Njt. V. fejezet,
SZMSZ II. fejezet)

f.5.21. a nemzetiségi onkoľmźnyzatok testiileti üléseiľől készĹilt jegyzőktinyvek továbbítása
az illetékes Koľmĺínyhiv ata| r észére. (Nj t. V. fejezet, sZMsZ XI. fej ezet)

f.5.24. a képviselő-testtileti és bizottsági ülések, valamint egyéb ľendezvények esetén gon-

doskodik aľľól, hogy az i|éslrendezvény helyszínéiil szolgáló terem ajtaja a rcndezvény
idejére nyiwa legyen, valamint köteles azi|éslrendemény végén a terem ajtajátbezáľni,

2.5.f5' rendezvények szervezése :

2.5.f6. közmeghallgatás szervezése,lebonyolítása (Mĺĺtv. III. fejezet, sZMsZ III. fejezet)
f.5.27. képviselők, külsős bizottsági tagok vagyonnyilatkozatával illetve końartozásmentes

nyíIatkozataival kapcsolatos tevékenység, (2007 . évi CLII. törvény)
f .5 .f8. képviselők részére hivatalos küldemények postazás a a zźtrt fakkba,
2.5.29. képviselők, ktilsős bizottsági tagok tíszteLetdíjával kapcsolatos teendők ellátása,

(SZMSZ VI. fejezet)
2.5.3f . bizottsági elnĺikök titkĺírsági feladatainak e|Iátása,
f.5.33. abizottsági elnökök tevékenységével kapcsolatos napi feladatok ellátása,
f'5.34. abízotĺsźryi elnĺikök postájanak kezęlésével kapcsolatos feladatok ellátása,
2.5.35. abizottsági elntikok részére éĺkezett küldemények áttekintése, szĺgnáIása, a|áírásta

töľténő előkészítése,
f'5.36. bizottsźryi elnökök fogadóóráival kapcsolatos feladatok ellátása, (sZMsZ VI. feje-

zet)
f ,5.37. a Képviselői Iroda recepciós feladatainak e||átźsa,
2'5.38. a képviselők, külső bizottsági tagok és a szervezeti egységek közötti kommuniká-

ció biĺosítása,
f.5.39. Képviselő-testtilet és bizottságainak tiléseivęl kapcsolatos kézbesítői feladatok el-

Iátása, (Mc]tv. III. fejezet,sZMsZ V. fejezet)
f'5.40. képviselők, ktilső bizottságí tagok postájával kapcsolatos feladatok e|Iátása (igény

szerint) (Mötv. III. fejezet,szMsz V. fejezet)
2.5.4I. a képviselők fogadóórájávaI kapcsolatos feladatok ellátása (igény szerint) (sZMsZ

V. fejezet)
2.5.42. a képviselőkszźtmźlratechnikai és egyéb adminisztratív segítség nffitása

3.rd) A helyettesítés rendje és az eze|<hez tartoző felelősségi szabályok: helyettesítését
abízottsági ngyintéző látja el.

3.s) Nemzetiséei iinkormánvzati iigYĺntéző (ügyintéző hiánva esetén feladatait az iľoda.
vezető|átia e|z
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3.sa) szakmai feladatellátéLsźLÍavonatkozó legfontosabb jogszabályok felsorolása

a nemzetiségek jogairól szóló 2011r. évi CLXXIX. törvény (Njt.)

3.sb) Az ugyintézo által gyakoľolt hatáskörĺik (kiadmźnyozás), a hatáskör gyakorlásanak
módj a: kiadmanyozási hatásköre nincs.

3.sc) Az ngyíĺŃéző feladatkörei

f.5.16. a nemzetiségi önkormźnyzatol&a\ fenntaľtási éshaszná|ati szerzódések előkészíté-
se, gondozása, annak mellékleteivel együtt, (Njt. V. fejezet,)

2.5.17. a nemzetiségi önkoľmźnyzatokkal kĺjtenđő egyiittmfüĺidési megállapodások elő-
készítése, gondozása, (Njt. V. fejezet)

2.5.18. a nemzetiségi onkoľmźnyzatok munkájának segítése, testületi tiléseinek jegyző-
könyvezési feladatai, és az etlhez kapcsolódó adminisztratív feladatok ellátása
(Njt. V. fejezet, SZMSZ II. fejezet)

2.5.19. szakmai segítségnffitás a nemzetíségi ĺinkormźnyzatok jegyzőkönyvezési és

egyéb fe|adatíhoz, (Njt. Y. fejezet'szMsz VII. fejezet)
2.5'20' a nemzetiségi cinkormźnyzatok testületi tiléseiről készült jegyzőkönyvek jegyzoi

törvényességi kontrollra előkészítése, továbbítása a jegyző részéte, (Njt.V. fejezet,
SZMSZ VII. fejezet)

2.5.21. nemzetiségi képviselők vagyonnyl|atkozatával és köztaľtozásmentes nyi|atkozatźr
val kapcsolatos feladatok (Njt. Y. fejezet,SZMSZ VII. fejezet)

Az irodavezető e feladatkĺjrét a Polgáľmesteri Hivatal illetve az onkormźnyzat á|tal szerződ-
tetett megb ízott tÍjźln is elláthatj a'
3.sd) A helyettesítés ľendje és az ezek'hez tartoző felelősségi szabályok: bizottsági vagy a tes-
tiileti ügyintéző helyettesíti.

3.t) Fénvmásolásĺ feladatok

3.ta) szakmai feladatel|átásáĺavonatkozó legfontosabb jogszabályok felsorolása

3.tb) Azugyintéző á|ta| gyakorolt hatásköľök (kiadmtnyozźs), a hatáskör gyakorlásiínak mód-
j a: kiadmány ozási joga nincs.

3.tc) Az ügyintézők felađatktiľei

2.5.43. a hivatal szewezetí egységei tészére ttjľténő fénymásolás ellátása (központi feny-
másolóban).

A fenti feladatot a Szervezési és Képviselői Iroda minden ügyintézője köteles ellátni, vagy e

feladatkĺjľt a Polgiĺľmesteri Hivatal illetve az Önkoľmźnyzat źita| szerzodtetett megbízott út-
jan is el lehet látni.

3.td) A helyettesítés ľendje és az ezeL<hez tartoző felelősségi szabályok: helyettesítését a bi-
zottsági igyíntézó |átja eI.

3.u) Az tiewiteli Iľoda vezetőie
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3.ua) Az irodavezető szakmai feladatellátására vonatkozó legfontosabb jogszabályok felsoro-
lása

1995. évi LXu. törvény a köziľatokĺól, a közlevéltaľakĺól és a magánlevé|tźri aÍryag
védelméről (Lvt)
2009. évi CLV. törvény a minősített adat védęlméről
20 I t . évi CXCV. torvény az á||anlhźnaft ásról (AhĐ
3b8l20Il. (xII.3l.) Koľm. rendelet azźilanhäztaľtásľól szóló törvény végrehajtásáľól
(Avr)
33512005. (XII.29.) Korm. ľendelet a közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének álta-
liínos követelményeiľől
2I8l20|2. (VIII.13.) Korm. ľendelet ajárási (fővárosi kerületi) hivatalokĺól
78lf0l2. (XII.28.) BM rendelet az onkormźnyzati hivatalok egységes irattźtrl tervének
kiadásrĺľól
9012010. GII.26.) Koľm. rendęlęt a Nemzeti Biztonsági Feltigyelet mfüĺjđésének, va-
lamint a minő sített adat keze|és ének rendj éľő l
2512008. (XII. l6.) sz. Jegyzői utasítás a Budapest Főviĺľos VIII. Keľület Józsefuarosi
onkoľmanyzat Polgźrmesteri Hivatalának lratkezelésí Szabá|yzata (Iratkezelési Sza-
bá|yzat)
1120|3. (I.18.) sz. jegyzőiutasítás akiadmányozás és aza|áírás rendjéről
Minő ségirány ítási Kézikĺinyv Füg gelék AE- 1 l
Il2013. (I.17.) polgármestei-jegyzíĺi közĺis utasítas a kötelezettségvállalással, utalvá-
nyozással, e|Ienjegyzéssel, érvényesítéssel és szakmai teljesítésigazolással kapcsolatos
eljarási rendről

3.ub) Az Üg}rviteli Iroda vezetőię által gvakorolt hatáskörök (.kiadmányozás). a hatáskĺir gva-
korlásanak módja
A kiadmanyozás és az a|źirás ľendjéről szőIő 1120|3. (I.17.) sz. jegyzői utasítás III. fejezet
1.) pontja a|apjźnaII. fejezet B.) 3.) pontjának megfelelően

3.uc) Az Ügyviteli Iľoda vezetőjének feladatk<jrei

2.6.l. A Magyar Posta Zrt. á|ta| kézbesített, a Főpolgĺíľmesteri Hivatalból és a Kormányhiva-
talból érkezett un. ,,rövid utas'' küldemények átvétele a postai jegyzék és a kézbesítőokmány
szerint - 33512005. (XII.29.) Korm. ľend. 18. $; IratkezelésiSzabáIyzat 48.-57.
2.6.6. A Magyar Posta által küldött postai fęladásĺíľól sző|ő szźlmlák ellenőľzése - Aht 38.$ (2)
bek.; Avr 57.$ (1) bek.
2.6.9, Az elektronikus iratkezelő rendszet adatbźzisanak folyamatos nyilvántartása és aktuali-
zá|ása - 33512005. CXII.29.) Koľm' rend. 7.$ d.) pontja
2.6.15. Az Atmeneti és Kĺizponti Irattárban elhelyezett ügyiratok szakszerutaro|ásáľő| tĺjrténő
gondoskodás - Lvt 4.s' 9.$ (1) bek. e.) pontja; 7812012. (XII.28.) BM rend.; Iratkezelési Sza-
btiyzat 137.-139.
2.6.|6. Az évenkénti selejtezés előkészítése és végrehajtása - 335lf005. (XII.29.) Korm. rend.
64. $ ( 1 ) bek. ; Iľatkezelési SzabáIyzat 1 52.-I 60.
2.6.11. A Hivatal kĺir-, fej- és névbélyegzoinek nyilvántartása, éves feltilvizsgá|ata,bé|yegzők
selejtezése a Belső Ellátási Irodával együttmfüödve - 33512005. (KII.29.) Korm. ľend. 54.$;
Minőségiľan y itási Kézikĺinyv Függelék ÁB- t l
2.6.18. A minősített iratok kezelése a hatályos arryagí jogszabáIyok alapján - 2009. évi CLV.
tv.; 90120|0. (III.26.) Koľm. rend.

37



2.6.19. A Hivatal lĺatkezelésí Szabźiyzata és azfuattźri terv elkészítése a szewezętí egységek-
kel toĺténő egyeztetés a|apjźn - Lvt 10.$ (1) bek. c.) pontja; 33512005. (XII.29.) Korm. ľend.
3.$ (2) bek.;7812012. (X11.28.) BM rend.;
2.6.20. Aszervezeti egységet érintő közbeszeruésben kĺjzremfütjdik és adatot szolgá|tat
2.6.23. A Budapest Fővaľos Koľmrínyhívata| VIII. Kerületi Hivatala hatáskĺjrébetartoző eljá-
ľásokhoz szfüséges és a Hivatal őľzésében lévő tigyiratok átaclása a KeľĹileti Hivata| rész,érę

és azezze| kapcsolatos együttmiikciđés 21812012. (VIII.13.) Korm. ľend. 14.$ (2) bek.

3.ud) A helyettesítés rendje és az ezekhez taľtozó felelősséqi szabályok

Kiadmányozás, szakmai teljesítésigazolás tekintetében az aljegyző helyettesíti.
A szakmai feladatellátás tekintetében a BéIyegzó nyilvántartásért felelős iktató- igyintézo
munkakön betĺjltő munkataĺs helyettesíti, kivéve a minősített iratok kezelésében.
A minősített iratok kezelésében a helyettęsítést e||źija a Minősített iratok kezeléséért felelős
iktató- ugyintézó munkaköľt betĺjltő munkataľs.

3.v) Az ügyintézők munkakiiľei és az azokhoz taľtozó feladat. és hatáskiiľök

3.va) szakmai feladatellźĺtására vonatkozó legfontosabb jogszabźllyok felsorolása
1995. évi LXVI. törvény a kĺiziľatokľól, a közlevéItarukűő| és a magánlevéltári anyag
védelméről (Lvt)
f009. évi CLV. törvény a minősített adat védelméről
33512005. (XII.29.) Korm. rendelet akózfe|adatot ellátó szervek iľatkezelésének álta-

liíno s kĺjvetelményeiről
2|8120112. (VIII.13.) Koľm. rendelet ajátási (fővárosi keľületi) hivatalolľól
78l20I2. (XII.28.) BM ľendelet az ĺjnkormányzati hivatalok egységes irattźri tervének
kiadásaról
90l20I0. (III.26.) Korm. rendelet a Nemzeti Biztonsági Felügyelet mfüödésének, va-
lamint a minősített ađat kezeIésének rendj éľől
f5l2008. (XII. 16.) sz. Jegyzői utasítás a Budapest Fővaľos VIII. Kerület Józsefuarosi
onkormányzat Po|gármesteri Hivatalanak Iratkezelési Szabá|yzata (hatkezelési Sza-
bá|yzat)
Minőségirányítási Kézikĺjnyv Függelék AE-l l

3.vb) Az ügyintéző által eyakorolt hatáskördk (kiadmrínyozás). a hatásköľ gyakorlásanak

módja
Nincs.

3.vc) Az igyintézo feladatkĺjrei

Postabontó
2.6.I. A Magyar Posta Zrt. áLta| kézbesített, a Főpolgĺírmesteľi Hivatalból és a Kormány-
hivatalból érkezett un. ,,rövid utas'' küldemények átvétele a postai jegyzék és a kézbesítő-
okmány szerint - 33512005. (XII.29.) Koľm. rend. 18. $; Iĺatkezelési Szabályzat 48.-57.

2.6,2. Az un. ,,rövid utas'' küldemények kézbesítése a Főpolgáľmesteri Hivatalba és a
Kormányhivatalba - 33512005. 6II.29.) Koľm. rend. 56.$; Iratkezelésí SzabáIyzat I20.-
129.
2.6.3. A beérkezett küldemények érkeztetése, és átadása a szeÍvezeti egység tészéte az
iralkeze|o rendszerből kinyomtatotĺ érkeztető lista a|apjźn, vagy szigná|ási jegyzék alap-
jan iktatásraźltadás - 33512005. (XII.29.) Koľm. rend. 27.$ - 34.$, 5l.$ (1) bek.; Iratkeze-
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lési Szabályzat 57 . _ 7 |.
2.6.4. A Hivatal szęrvezeti egységeitől érkęzętt iratok továbbítási módja szerinti postźzźr
sa, kézbesítése (posta útjan, ,,rcivid utas'', belső posta) - 335lf005, (XII.29.) Korm. ĺend.
56.$; Iratkezelési Szabá|yzat |20.-|f9.
2.6.5. A postán feladandó téľtivevényes és ajánlott levelek rugszźlmmal történő e||áńása,
majd a ragszámos és kĺizönséges levelekľől az elektronikus fe|adőjegyzék elkészítése -
33512005. (XII.29.) Korm. renđ. 56.$; IratkezelésíSzabá|yzat 126.
2.6.7. A szervezeti egységek egymásnak külđött iĺatainak átvétele, érkeztetése, és átadása
az iratkezelő rendszerből kinyomtatott érkeztetési lista alapjźn' vagy szigná|ási jegyzék
alapjĺán iktatásra źńađás - 33512005. (XII.29.) Koľm. rend. 14.$; Iľatkezelési SzabétIyzat
24.,26.

Általanos iktató - üg}iintéző

2.6 .8 . Az iktatásr a átrett anyagok iktatása _ a beérkezés napj an de legkésőbb az azt követő
munkanap - az ele|ďronikus iratkezelő rendszeľben (iľatokat előzményezi, e||źtja iktató-
szétmmal és egyéb azonosító adatokkal, csatolja vagy szercIi az katokat), - 335lf005.
(XII.29.) Korm. ľend' 39.$ -42.S; IľatkezelésiSzabźiyzat 81.-111.
2.6.9. Az elektľonikus iratkeze|ó rendszer adatbźzisźnak folyamatos nyilvántar:tása és ak-
tualizá|ása - 335lf005. (xII.29.) Koľm. rend. 7.$ d.) pontja

Általános iktató _ ügykezelő

2.6 .8 . Az iktatásr a átvetí anyagok iktatása _ a beérkezés napj ĺĺn đe legkésőbb az azt kĺjvető
munkanap - az elektronikus iratkezelo rendszeľben (iratokat előzményezi, e||źtja iktató-
szĺĺmmal és egyéb azonosító adatokkal, csatolja vagy szďe|i az hatokat), - 33512005.

cxII.29.) Korm. rend. 39.$ - 42.5; Iratkezelésí Szabźiyzat 8l.-l 1 1.

2.6.9. Az elektronikus iratkęze|o ľendszer adatbázisźnak folyamatos nyilvántartása és ak-
tua|izáLása - 33512005. (XII.29.) Korm. ľend. 7.$ d.) pontja

Bélyegző nyilvĺĺntartásért felelős iktató - tievintéző

2.6.8. Az iktatásraźúveí1anyagok iktatása _ abeérkezés napjan de legkésőbb az azt követő
munkanap - az e|ektronikus iratkezelő rendszeľben (iratokat előzményezi, e||átja iktató-
szźmma| és egyéb azonosító adatokkal, csatolja vagy szeľe|i az iratokat), - 33512005.
(X11.29.) Korm. rend. 39.$ - 42.5
2.6.9. Az elektľonikus iratkezelo rendszer adatbázisźnak folyamatos nyilvĺíntartása és ak-
tualizá|ása - 33512005. (XII.29.) Korm. rend. 7.$ d.) pontja

2.6,|7. A Hivatal kör-, fej- és névbélyegzóinek nyilvĺĺntaľtása, éves felülvizsgálata bélyeg-
zők selejtezése a Belső Ellátási Irodával egyĹittmfüödve - 33512005. (xII.29.) Koľm.
renđ. 54. $ ; Minőségiranyítási Kézikönyv Függelék AE- 1 1

Minősített iratok kezeléséért felelős iktató _ ügyintéző

2.6.8. Aziktatásraáwett anyagok iktatása _ abeérkezés napjrĺn de legkésőbb azazt követő
munkanap - az ele|<ttonikus iratkezelő rendszerben (iratokat e|őzményezí, e||átja iktató-
szźmma| és egyéb azonosító adatokkal, csatolja vagy SZęľęli az iratokat), - 33512005.
(XII.29.) Koľm. rend. 39.$ - 42.s
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2.6.9. Az elektronikus fuatkeze|ő rendszeľ adatbázistnak folyamatos nyilviíntartása és ak-
tualizáIása-33512005. (XII.Ż9.) Korm. ľend. 7.$ d.) pontja
2.6.18. A minősített iratok kezelése a hatályos anyagi jogszabáIyok alapjĺĺn - 2009, évi
CLV. tv.;9012010. (III.26.) Korm. rend.

Irattaľos

2.b.8. A leiktatott iratok előadói íwel tĺjľténő ellátása, irattźtĺban, határidőben lévő előz-
ményi tigyiratok szerelése és továbbítása a szervezęti egységek fe|é -33512005. (XII.29.)
Koľm. rend. 39.$ - 42.s
2.6.10. Azigyitatok iigyiratpótló alapjan irattĺírból, hatláľiđőből történő kiadása _ az[tat-
kezelési Szabá|yzatban meghatarozotthatźlľidőn belül _ és a kiadás tényének rogzítése az
elekÍronikus iratkezelő ľendszęrben - 33512005. (XII.29.) Korm. ľend. 63.$; Iratkezelési
SzabáIyzat37.-47.
2.6.||. A hatĺíÍidő-nyilvántaľtás vezetése az elęktronikus iľatkezelő rendszetben, az eľre ki-
jelcilt ügyiratok határidőbe helyezése, és az aktuális hatáľidőben lévő ügyiratok továbbítása
az lůgy intézőkhö z. Iľatke zel é s i S zabá|y zat I 3 0 . - I 3 4 .

2.6.t2. Az irattátban elhelyezett anyagokról napľakész ĺyilvźntartás vezetése az elektro-
nikus katkeze|o rendszerbęn - 33512005. (XII.29.) Koľm. ľend. 14.$; Iratkezelési Szabźůy-
zat24.-28.
2.6.13. Az e|intézętt iigyiratok _ azugyintéző az ügyirat |ezárására vonatkozó ügykezelői
feladatainak elvégzése, és az elektronikus katkeze|ő rendszerben az kattźlrozás tényének
rtigzítése után - átmeneti irattźtrba helyezése az irattźni tételszámnak megfelelően -

33512005. (XII.29.) Korm. rend. 59.$-62.$;78l20I2, (XII.L\.) BM rend.; Iratkezelési Sza-
bź:Jyzat |35.-I42.
2.6.14. Az átmeneti irattarban lévő, de még nem selejteáető ügyiratok áthe|yezése a
Ktizponti kattárba az iattźľi tételszámnak megfelelően - 78l20I2. (XII.28.) BM rend.;
Iratkezelés i Szabá|y zat | 43 .. I 44.
2.6.16. Az évenkénti selejtezés előkészítése és végľehajtása. 33512005. (XII.29.) Koľm.
rend. 64.$ (1) bek. ;|ratkeze|ésíSzabáIyzat 152.-160.
2.6.23. A Budapest Fővaros Kormĺĺnyhivatal VIII. Keľületi Hivatala hatáskĺirébe tartoző
eljaľásokhoz szfüséges és a Hivatal őrzésében lévő ügyiratok átadása a Keriileti Hivatal
részére és az ezzel kapcsolatos egyĹittmfüödés - 2|8l20I2. (VIII.l3.) Korm. rend. 14.$
(2) bek.

3.vd) A helyettesítés rendje és az ezek'heztartoző felelősségi szabályok
A munkaköri leírásban foglaltak szeľint, illetve azirodavęzető egyedi utasítása alapjĺín.

3. A szenezeti egYség szervezeti ábľáia (grafikus)
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