
5. Az ütvosztály munkarendje ía Hivatal dolgozóinak általános munkarendie szeľint):

hétfőn
kedden
szerdán
csütĺiľtökön
pénteken

0800 - 1800 óráig
0800 - 1600 óráig
0800 _ t630 őrźig
0800 _ 1600 óľáig
0800 _ 1330 őtáig

A ledolgozott munkaidő nyilvĺíntartása és ellenőrzése céljábóI az igyosztály jelenléti naplót
vezet. A jelenléti naplóban fel kell tiintetni a munkába állás és a munkábóI távozás pontos
iđejét. A jelenléti napló vezetéséért az igyosztźiyvezeto által megbízoÍt szemé|y felelős.

Az igyosztá|y dolgozói a Hivatal éptiletében a munkaidőn tul az igyosztźiyvezetó engedé-
lyével, héwégén _ előzetes írásbeli bejelentés mellett _ a jegyző engedélyével taĺtózkodhat-
nak.

A munkahelyéľől önhibáján kívültávol tartőzkodő dolgozó akađályoztatásźnaktényéről hala-
déktalanul köteles az lJ;gy osńá|yv ezetőt értesíteni.

A betegségről szóló orvosi igazolást a do|goző munkába ź.Jlźsa első napjan kĺjteles a személy-
zetí vezetőnek átadni. Az átađás e|őtt az utolsó munkába töltött nap időpontj át az igyosztá|y-
vezetőnek atáppénzes lapon le kell igazo|rua.

6.Az ü gvosztály ĺĺąvfélfogadási rendi e

Ügyfélfo gadás idej e : általĺĺnos ügyfélfogađási időben

7.Eľtekezletek rendie:

Irodavezetők részére: két hetente hétfőn.
IJ gy osztáIyi értekezlet: negyedévente egyszer.

8.Kůilső kancsolattartás :

Az úgyosztźiy đo|gozőit az állampolgaľokkal, az önkormźnyzati és más kiilső szervekkel,
intézményekkel és gazđasági taľsaságokkal való kapcsolattaľtásban a kultuľált, hatékony,
gyors ügyintézésre való t<irekvés, valamint a segítő szandék kell, hogy jęIlemezze.

A hivatali dolgozók külső kapcsolattartásrínak köľét és rendjét _ ideéľtve a képviselő-
testiilettel, abízottságokkal való kapcsolattaľtást is _ a jegyzo á||apitja meg és azugyosztá|y
ügyrendjében, illetve a munkak<iri leírásokb an szabá|yozza.

Az igyosztźiyvezető feladatkĺjrében eljarva közvetlen kapcsolatban állhat az önkoľmźnyzat
irtézményeível, gazdasági tarsaságaival. Ennek során jogszabályban, ĺinkoľmźnyzati hataľo-
zatbarĺ, munkáltatói dĺĺntésben meghatálrozott adatszolgáltatást kérhet és adhat.

A jegyzł| tĺ!ľvényességi ellenőrzési jogk<iľében eljáĺó dolgozó jóvráhagyott ellenőľzési pľog-
ľam vagy eseti megbízźs a|apjáĺjogosult ellenőrzést végezni.
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Az ellenőrzésre jogosult feliigyeleti és külső szervekkel, a jegyző és a polgĺírmesteľ taľtja a
kapcsolatot, illetve esetęnként dönt a kapcsolattaľtó személyéről.

9. Záró rendelkezések

Jelen ügyĺend a Budapest Főviíros VIII. keľĹilet Józsefuarosi onkormźnyzat Képviselő testii-
lete által 20412013. N.22.) szarrrú hatfuozatá*al elfogadott, és a Dudapest Főviĺľos VIII. keľĹi.
let Józsefuĺírosi Önkotmáĺyzat Képviselő-testiilete áIta| l3|l2014. (VI.1 l.) szrámú határozatá-
val módosított, a Budapest VIII. keľülęt Józsefuarosi Polgáľmesteri Hivatal Szeľvezeti és Mú-
ködési Szabá|yzatźnak 1. számú fiiggeléke.

A szervezeti egység akbJalizáIt ügyľendjét az abban szfüségessé vźůt vźitońatást kĺjvető 60
napon beltil csatolni köteles a függelékhez.

Jelen ügyľend a jóvahagyását kĺivető napon lép hatályba, és a szervezeti egységnek illętve
j o geitĺ đj einek koľább i ü gyľenđj e hatá-Iy at ve szti.

Budapest, 2014. decembeľ

IJgyosztá|yvezetó

A J egyzoi Kabinet ügyrendjét j óváhagyom:

Danada-Rimĺín Edina
jegyző
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A Belső Etlenőrzési Iľoda Ügyrendje a Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Polgór-
mesteri Hivatąl (továbbiąkban: Hivatal) SZMSZ-nek záró rendelkezések 23.4. pontja alapjón
készük.
l.a) Szeľvezeti egység megnevezése:

Budapest Fővaros VIII. kerület Józsefuĺĺľosi Polgáľmesteri Hivatal
Belső Ellenőruési Iroda

l'.b) A szeľvezeti egYség címadatai:

Műkĺjdési helye: Budapest, VIII. Baĺoss u. 63-67.
Levél címe: 1082 Budapest Baľoss u.63-67.
Telefon szźtma: 459-2184,459-2254, fax szárna: 313-6696
Email címe : belsoelleno rzes@jozsefü aľos.hu

1.c) A szeľvezeti egység jogállásąi

l. A Belső Ellenőrzési Iľoda nem önálló jogi személy, a Hivďa| szervezeti felépítésé-
ben önálló irodaként mfüĺidik.

2. A Belső Ellenőľzési Iroda tevékenységét a Jegyzonek k<izvetlenül alaľendelve végzi,
jelentéseit közvetlenüI a Jegyzőnek kiildi meg, biztosítra ezáIta| a belső ellenőľĺjk
funkcionális (feladatköri és szerv ezeti) fiiggetlenségét.

2. A szeľvezeti egYség általános fe|adat. és hatáskłiľe:

A belső ellenőrzés független, taĺgyilagos bizonyosságot adó és tanácsadó tevékenység,
amelynek célja, hogy az onkoľmźnyzat, Hivatal és a helyi nemzetiségi önkormányzatok mu-
ködését fejlessze és eredményességét n<lvelje, a célok elérése érdekében rendszerszemlélettĺ
megkcizelítéssel és módszeresen éľtékeli, illetve fejleszti az e|Ienőrzott szewęzet iľĺĺnyítási és

belső kontrollrendszeľének hatéko nyságát.

A belső ellenőrzés tevékenysége kiterjed a Hivatal minden tevékenységére' különösen a kĺilt-
ségvetési bevételek és kiadások tervezésének, felhasználásanak és elszámolásának, valamint
azeszkozokkelésforrásokkalvalógazdáLkodásnakavizsgáIatźra.

A Belső Ellenőrzési Iroda biĺosítja a belső ellenőrzés keretében a Képviselő-testĺilet által
felügyelt költségvetési szeľvek ellenőrzését is, mint felügyeleti ellęnőrzést. Továbbá ellenőr-
zést végezhet a Képviselő-testiilet áItaI nyújtott költségvetési támogatások felhaszná|ásáva|
kapcsolatosan a kedv ezményezetteknél és az irtnyítása aIá Ártoző köztulajđonb an áLIő gazda-

sági táľsaságoknál.
A Belső Ellenőľzési Iroda biztosítja a helyi nemzetiségi önkoľmĺányzatokbelső ellenőrzését az
onkoľmányzat és helyi nemzetiségi <inkormányzatokka| kötött együttműködési megálla-
podás a|apján.

A belső ellenőr bizonyosságot adó ellenőrzési és az áI|anháztartásért felelős miniszter által
kłjzzétett belső ellenőrzési standardokkal összhangban lévő tanácsadási tevékenységen kíviil
más tevékenység végrehajtásába nem vonható be.

A belső ellenőľzós feladata:



l. az adott témfü vonatkozásában elemezĺi, vizsgálni és éľtékelni a belső kontrollĺend-
szeľek kiépítésének, működésének jogszabá|yoknak és szabźtIyzatoknak való megfele-
lését, valamint műkcjdésének gazdaságosséĺgźtt, hatékonyságát és eredményességét,

2. elemezni, vizsgálni a ľendelkęzésre á11ó eľőfoľľásokkal való gazdźikodást, a vagyon
megóvását és gyarapítását, valamint az elszámolások megfelelőségét, a beszámolók
valódiságát,

3. avizsgá|t folyamatokkal kapcsolatban megállapításokat, következtetéseket és javasla-
tokat megfogalmazĺĺ akockézati tényezok, hiányosságok megsziintetése, kiküszöbĺj-
lése vagy csökkentése, a szabźiýalanságok megelőzése, illetve feltárása éľdekében,
valamint a kĺĺltségvetési szerv mfüödése eľedményességének nĺivelése és a belső
kontrollrendszerek j avítása, továbbfej lesztése érdekében,

4, nyilvantaľtani és nyomon kĺivetni a belső ellenőrzési jelentések alapjĺín megtett intéz-
kedéseket,

5. éves bontásban nyilvantartást vezetĺi a kĹilső ellenőrzések javaslatai a|apjźn késziilt
intézkedési tervek végľehaitás árőI a kialakított elj arási rend szerint.

Tanácsadó tevékenység keľetében ellátandó feladatok kĺĺltiniisen:

1. vezetők tĺĺmogatása az egyes megoldási lehetőségek elemzésével, éľtékelésével, vizs-
gáIatáv a|, ko ckźzatának bec s l é sével,

2. péllzigyi,tźrgyi, informatikai és humánerőfoľľás-kapacitásokkal való ésszerűbb és ha-
tékonyabb gazdá|ko dtlsľa iľányuló tanác s adás,

3, a vezetőség szakértői támogatása a kockĺízatkezelési és szabáLýa|anságkezelési ľend-
szerek és a teljesítménymenedzsment rendszer kialakításában, folyamatos továbbfej-
lesztésében'

4, tanácsadás a szervezeti struktúrak racíona|izá|ása, avá|tozźsmęnędzsment terĹiletén;

5. konzultáció és tanácsadźs avezetés részére a szervezeti stľatégia elkészítésében;
6. javaslatok megfogalmazása a költségvetési szerv mfücidése eredményességének növe-

lése és a belső kontrollrendszeľek javítása, továbbfejlesztésę érdekében, a k<iltségveté-

siszeľvbelsőszabályzataínaktarta|mát.szerkezetétilletően.

A belső ellenőrzési tevékenységhez kapcsolódó feladatok részletes leírásai a Bnĺ,só
E llBľ őnzÉ sr KÉzI röN YvB EN vannak szab á|y ozv a.

A belső ellenőrzési jelentésekľő| és az intézkedésekĺől Excel táb|źnatbarl készül nyilvĺíntaľ-
tás. A tablazat elektronikus foľmában a bęlsoellęnor meghajtőn az Ellenőrzések nyilvlántar-
tása című mappában évszerinti bontásban megtalálhatóak. A belső ellenőrzés éves jelentés
mellékletét képezi a nyilvántaľtás nyomtatott vźitozata.

A Külső ellenőrzések nyilvĺíntaľtása a belső ellenőľzési jelentések és intézkedések nyilvrín-
tartásźtva| azonos formában és tartalommal töľténik az érintett szervęzęti egységek által
elektronikus foľmában szolgáltatott dokumenfumok és az M-39 Külső ellenőĺzések nyilvan-
tartása című eljárás a|apjan. A nyilvantaľtás elérhető: a Tudásbtuis:
IV.Ügyintézési_segítség\Nyilvantartások,statisztikík, adatszolgtitatásokV(ülső Ellęnőrzések
mappában.

A belső el|enőzés feladatait kiemelten meghatáľoző jogszabályok:

o Mötv. - Magyarországhe|yi önkormányzatafuőIszőIő2011. évi CL)O(XIX. Töľvény
11e.9



o Aht. _ Az áIlaÍnhźztartásrőI szőIő 2011. évi CXCV. törvény 70.$
. Blĺr. . A ktiltségvetési szeľvek belső kontľollrendszeľéľől és belső ellenőľzéséľől

sző|ő 37 0 1201 1.(xII.31.) Korm. ľendelet

3. A Belső ellenőľzési Iľoda engedélyezett létszáma tevékenységek szerinti
bontásban. az azokhoz taľtozó feladat. és hatásköľiikkel

A Belső Ellenőrzési Iroda szervezeti felépítése:

Itodavezetó l fő
Belső ellenőr. ügyintéző 1 fő
osszesen: 2 Íő

3.a) Az iinálló iľodavezető

Az oná||ő iľodavezető a Hivatal SzMSz-ben meghatáĺozottvezetői felađatok mellett, e||átja
a belső ellenőrzési vezętői és belső ellenőľzési feladatokat is.

3.aa) Az i ľoda v ezető szakmai feladatai t az a|áł}bi j ogsza bályok szeľin t
végziz

o Bkľ. fL.s,25.-26.$ . a költségvetési szervek belső kontľollľendszeréről és belső ellenőľ-
zéséró| sző|ő 37 0 l20 1 1 .(xII. 3 l . ) Koľm. rendelet

3.ab) Az iľodavezető feladatai:
oA belső ellenőrzési kézikĺjnyv elkészítése. {Bkľ'22.$ (1)}
oA belső ellenőrzési kézikönyv rendszeres, de legalább kétévente tĺjľténő felülvizsgála-

ta és a változások átręzetésę. {BkÍ.17.$ (4)}
oA kockázatelemzéssel alátámasztott stratégiai és éves ellenőrzési terv _ amely tartal-

mazza az onkormdnyzati, Hivatali, a helyi nemzetiségi önkoľmányzatolcra és feltłgle-
leti ellenőrzéseket - osszeállítósa, és előzetes jóváhagłásra megkĺłldi a Jegłző részére
minden év november 30-ig'{BkT.22.s'32 s (3)}

o A Jegyző által jóváhagyott ellenőľzési teľv alapján a helyi cinkoľmĺányzattavonatkoző
éves ęllenőrzési terv előkészítése a képviselő-tęstĹileti jóvahagyásra minden év dę-
cember 31-ig. {BkÍ.32.$ (4)' Mötv.119.$ (5)}

o Az éves ellenőrzési terv jóváhagyás utan a tervek végľehajtása, valamint azok megva-
lósításrĺnak nyomon követése, {BkÍ.22.$ (1)}

oA belső ellenőrzési tevékenység megszervezése, az e||eĺőrzések végrehajtásĺának iľá-
nyítása, az e||enórzött szeľv, szęrvezetí egység tájékoztatźtsa az ellenőrzés cé|járő1',

foľmáj aról, j o gszabá|yi felhatalm azźsźr ő|. { BkÍ. 22. $ ( 1 )' 3 5 . $ ( 1 ) }

o Az ellenőrzések ĺlsszehangoLása, {Bkĺ.22. $ ( 1 ) }

oAmennyibęn az ellenőľzés soľán btintető-, szabályséľtési, kiírtérítési, illetve fegyelmi
e|jarás megindításara okot adó cselekmény, mulasztás vagy hianyosság gyanúja meľül
fel, Jegyzonek, illetve a költségvetési szerv vezetőjéĺek érintettsége esetén Polgáľmes-
ternek a haladéktalan tájékońatása és javaslattétel a megfelelő eljárások megindításá-
ra, {8kr.22.$ (1)}



oA jelentés tervezetet megkĹildése egyeztetés céljából az e||enőtzött szerv, szervezeti
egység vezetőjének, illefue annak akiľe megáIIapítást vagy javaslatot taľtalmaz.

{BkÍ.42.$ (1)}
o A|ezźlrt ellenőrzési jelentés, illetve annak kivonatának a legyző számára töľténő meg-

küldése, {BkÍ.22.$ (1)}
oAz éves ellenőrzési jelentés, illetve az összefoglaló éves ellenőrzési jelentés összeállí-

tása és amelyet jóvahagyásľa megkiild a Jegyzó részére a tárgyévet k<jvető év február
1 5-ig. {Bkr.22.$ (1), 48.-49.$}

Kiĺteles:
oGondoskodni aľról, hogy érvényesüljenek az áIIanháńartásért felelős miniszter által

kozzétett móđszertani útmutatók' { Bkľ.22. $ ( l ) }
o Gondoskodni a belső ellenőrzések nyilvantaľtźsárő|, valamint az ellenórzési dokumen-
tumok megőrzéséről, illetve a dokumentumok és az adatok biztonságos tĺĺrolásáról,

{BkÍ.22.$ (1)}
.Đi+^^!+^-: ^ L^t^A ^11^-A-xl. ^-^|.*^: +^-,ALL|,A^-A^A+ ^^^^|, A-Ä^l,ÄL^^ T^**,-A A1+^1l I''r.óluĎIl<llu (l uglDu vrlgllL,luÄ ĎZćll\Illćll L\Jv.rL,L,Ä9PZ9Đvl, vlul9N gluvÄvuvll _ JwěJ Lw ąLLąr
jóvahagyott _ éves képzési tervet készíteni és gondoskodni annak megvalósításźrő|,

{BkÍ.22.$ (1)}
. A JeEyzőt az éves ellenőrzési teľv megvalósításĺíról, és az attő| való eltérésekĺől tájé-
koztatni, {81<r.22. $ ( 1 )}

.Kialakítani és mfücidtetni az ellenőrzések nyilvantaľtását, {BI<r.22.$ (1)' 50.$}
oA belső ellenőrzési tevékenység soriĺn kęzę|t adatokat illetően betaľtani az ađatvédę|mi
és minősített adatok védelmére vonatkozó előírásokat, valamint gondoskodni aľľól,
hogy a belső ellenőrzést végzok tevékenységfüet ezek figyelembevételéve| végezzék.
{Bkľ.22.s (1)}

oA belső ellenőrzési vezető megbízatásával kapcsolatban vagy szemé|yére nézvę össze-
férhetetlenségi ok tudomásĺíĺa jutásrĺľól köteles halađéktalanul jelentést tenni a Jegyző-
nek, amelynek elmulasztásáért vagy késedęlmes teljesítésééľt fegyelmi felelosséggel
tartozik. {Bkľ.22. $ ( 1 )}

3.ac) Az iľodavezető áůta| gyakoľolt hatásköľök (kiadmányozás), a hatáskiiľ gyakor|ásá.
nak módja

Az ir o dav ezető /b e|ső el l enőrzé s i v ezető h atásktĺ rei :

oJogosult ideiglenes kapacitás kiegészítés vagy speciális szakértelem szfüségessége ese-
tén külső szolgá|tato bevonásarajavaslatot tenni a Jegyzőnek. {Bkr.16.$ (1)}

oDĺintést hoz a belső ellenőľ összeférhetetlenségľől az összeférhętetlęnség okának tudo-
másźtta jutáséúőI szémított 10 napon belül. A döntés meghozata|źigaz ellenőľt, az ossze-
ferhetetlenséggel összefüggésben az adott ellenőrzésben va|ő részvétęl alól felmenti.
A belső ellenőrzési vezető <isszeferhetetlensége esetén aJegyző d<!nt. {Bkr.20.$ (3)}

oA belső ellenőrzési vezető jővźhagyásával lehet információt kérni más szęryektő| az e|-
lenőrzött szeÍv, illetve szewezeti egység miíkcjdéséve| és gazdálkodásával összefiiggő
kérdésekben. {Bkĺ.25.$ d)}

oAz éves ellenőrzési tervet aJegyző egyetértésével módosíthatja. {BkÍ.31.$ (5)}
o A Jegyző és belső ellenőľzési vezeto kezdeményezésre tanácsadó tevékenység, illetve

soron kíviili ellenőrzés végezhetó. {BkI.31.$ (6)}
oD<jntést hoz az ellenőrz<jtt szeÍv, szervezeti egység ellenőrzéséľől töľténő előzetes érte-

sítés és a helyszíni ellenőrzés bejelentésének elhagyásaról. {BkÍ.35.$ (5)}



. Megszakíthatja, felfüggesztheti az elleĺórzést és írásban tájékoztatja az e||enórzött szerv
vezetójét és Jegyzőt, Dönt a vizsgźtIat folytatásaľól és írásban éľtesíti a e||enorzott szerv
vezetőjét. {Bk.38.$}

oJóváhagyja a bęlső ellenőr á|ta|készített el|eĺőrzési pľogramot, feliigyeli annak végre-
hajtćsát, attól való eltérést is jóváhagyásźwa| lehet. {Bkľ.33.$}
A belső ellenőľzési v ezetó esetében a J egyzo v égzi a j óvahagyást.

. Megállapíthatja a hataríďot a jelentés tervezetre tett észrevételek megktildésére.

{8kr.42.$(3X4)}
o A Jęgyzó kéľéséľe véleméný foga|maz meg a Iezźrt ellenőrzési jelentést vagy annak ki-

vonatát nyilváno ss ágr a v agy haľmadik fél fudomá sźtr a hozza. { BkÍ. 44. $ (3 ) }
. A lęgyző kérésére véleményt fogalmaz meg az elkészített intézkedési tervről. {BkÍ.45.$

(3))
. A legyző kéľéséľe véleményt fogalmaz męg az ellenőľzĺjtt szeÍv, szervęzeti egység ve-

zetoje által kiadott intézkedési tervbęn foglalt egyes feladatok hatéľ:'dő, illetve feladat
módosítási kérelméľe vonatkozóan. {Bkr. 1 3. $ (5) }

Az iro dave zetó lb e|ső ellenőrzés i v ezetó kiadmány ozza :

o A belső ellenőľ, vizsgálatban részt vevo szakérto megbíző levelét. A belső ellenőrzési
v ezeto esetében a J egyző kiadmrányo zza a megbiző |evęIet. { BkÍ. 3 4. $ ( 1 ) } .

o A belső ellenőrzĺlsi vezető által készített ellenőrzési jelentést, amely tartalmazza a veze-
tői összefoglalót. {Blcr'22,s Q)}

3.b) Az ügvintézői munkakiiľiik és ehhez tartozó feladat. és hatáskörök
A Belső Ellenőrzési Irodán azugyintézői munkaköľt 1 fő belső ellenorlźÉjael.

3.ba) A belső ellenőr szakmai feladatait az a|źhbijogszabályok szerint végziz
o Bkľ. 25..26.s . a kĺiltségvetési szervek belső kontrollrendszęrérol és belső ellenőrzésé-

rő1 szóló 37 0 l20l1 .CXII.3 1.) Koľm. rendelet

3.bb) A belső ellenőr feladatai:
o Az ellenorués végzéséhez megbízólevelet és ellenőrzési programot készíteni. A jóvá-

hagyott ellenőrzési programban foglaltakat végľehaj tani. {Bkĺ.26. $ (a) } .

o Tevékenységének megkezdésérőI az ellenőrzött szew vezetojét tźLjékońatni és megbĹ
zó|eve|ét bemutatni. {Bkľ.26. $ (b) }.

. objektív véleménye kialakításĺĺhoz elengedhetetlen dokumenfumokat és körĹilménye-
ket megvizsgálni. {Bkľ.26.$ (c)}.

o Megállapitásaít, kĺivetkeztetéseit és javaslatait táĺgyszeruen, a valóságnak megfelelően
írásba foglalni, és azokat elegendő és megfelelő bizonyítékkal a|átźrnasnałll.
{Bkľ.26.$ (d)}.

o Amennyíben az ellenőrzés során btintető-, szabálysértési, kártérítési, illetve fegyelmi
eljáľás megindításara okot adó cselekmény, mulasztás vagy hiĺányosság gyanúja meľiil
fel, haladéktalanul jelentést tenni a belső ellęnőrzési vezetőnek. {Bkľ.26.$ (e)}.

o Ellenőľzési jelentés tervezetet az e||enőtzcitt szerv vezetőjével egyeztetni, ellenőrzési
jelentést készíteni, az eIlenőtzési jelentés alźirźsźt kĺjvetően a|ezźrt ęllenőrzési jelen-
tést a belső ellenórzésí vezetőnek ź.ľradru. {Bkľ.26.$ (d)}.

o Az ellenőrzési megbízatásával kapcsolatban vagy személyére nézve összeferhetetlen-
ségi ok fudomásĺíra jutásaról haladéktalanul jelentést tenni a belső ellenőrzési vezető-



nek, amelynek elmulasztźsáért vagy késedelmęs teljesítésééľt fegyelmi felelősséggel
taľtozík. {B1a.26. $ (g)} .

o Az eredeti dokumentumokat az e||enótzés |ezárásakor hianytalanul visszaszo|gá|tatni,
illetve amennyiben az ęllenőrzés során biintető-, szabá|ysértési, káľtérítési, illetve fe-
gyelmi eljarás megindításiíĺa okot adó cselekmény, mulasztás vagy hiányosság gyanú-
ja meľül fe|, az eľedeti dokumentumokat a szfüséges intézkedések megtétele érdeké-
ben a belső ellenőrzési vezető tĺtjan az ellenőrzĺjtt kĺiltségvetési szerv vezetőjének
jegyzőkönyv alapjan átadni. {Bkľ.26.$ (h)}.

o Az ellenőtzott szeľvnél, illetve szervezeti egységnél, illetve annak ľészegységeiben a
biztonsági szabtiyokat és a munkarendet figyelembe venni. {BkÍ.26.$ (Đ}.

o A tudomásara jutott minősített adatot, iłzlętí és gazdasági titkot megőnzĺĺ. {BkÍ.26.$
Ű)}.

o Az ellenőrzés sorián készített iratokat és iratmásolatokat az elLęnorzés dokumentáció-
jźłloz csatolni. {Bkr.26.$ (k)}.

o A belső ellenőrzésekĺől és intézkedéselaől nyilvantartás vezetése a kialakított nyilviín-
Íqĺ.+Ąs' czeťinf

o A külső ellenőrzések nyilvantartás vezetése a kiadott eljĺárás szerint.

3.bc) A belső ellenőr hatáskiiľei:
Jogosult:

o Az ellenőrzott szerv, illetve szervezeti egység helyiségeibe belépni, figyelemme| az e|-

lenőrzött szeÍv, illetve szervezeti egység biztonsági e|óirásaira, munkaľendjére.

{Bkľ.25.$ (a)}.
o Az ellenőrzcitt szervnél, illetve szewezeti egységnél az e||enórzés táľgyahoz kapcsoló-

dó, minősített adatot, üzleti és gazđasági titkot tartaLmaző iľatokba, a kozszo|gáIati
alapnyilvĺántartásba és más dokumentumokba, valamint az elektronikus ađathordozőn
táĺolt adatokba betekinteni a ktilön jogszabá|yokban meghatározott adatvédelmi és
minősített ađatok védelmére vonatkozó előírások betaľtásával, azo|<rő| másolatot, ki-
vonatot, illetve tanúsítvĺĺný készíttetni, indokolt esetben az eredeti dokumentumokat
másolat hźtrahagyétsa mellett jegyzőkönyvbeĺ rcgzitetten átvenni, illefue visszaadni.

{Bkľ.25.$ (b)}.
o Az ellenórzott szerv, illetve szervezeti egység vezetojétóI és báľmely alka|mazottjátő|

írásban vagy szőbarl információt kémi. {Bkľ.25.$ (c)}.
C Az e|lenőrzott szerv, illetve szervezeti egység mfüĺjdéséve| és gazdálkodásával ĺjssze-

fiiggő kérdésekben információt kérni más szervęktől a belső ellenőrzésí vezető jóvá-
hagyásával. {BkÍ.25.$ (d)}.

. A vizsgálatbaszakértő bevonását kezdeményezni. {Bkľ.25.$ (e)}.

Kiadmányozza az áItala önállóan készített jelentéseket.

3.c) A helvettesítési ľend és az ezekhez tartozó felelősségi szabálvok

. A belső ellenőľt távolléte esetén azkodavezető helyettesíti, az alábbiak szeľint:
- a belső ellenőrzési adminisztrációs és tanácsadói feladatok tekintetében minden

esetben a távollét iđőtaľtamától fiiggetlentil.
- tartós távollét esetén (5 munkanapon tuli):

o teljes helyettesítés, ha az adott ellenőtzést a belső ellenőľ és a belső elle-
nőrzési v ezeto együttesen v égzi.



o ha csak a belső ellenőr végzi az ađottmegkezdett ellenőrzést, akkor a belső
ellenőrzé s i v ezętő me gszakíth atj a ez ellenőrzé st a tźx o||ét me g szúntéi g.

o ha csak a belső ellenőr végzi az adott nem megkezdett ellenőtzést, akkor a
belső ellenorzési vezető fogsa az ellenőrzést lefolýatja f,rgyelembe véve az
ellenőrzés teÍvezett idotartarnétt és a belső ellenőrzés adott időszakában
meglévő kapacitását.

o Az Irodavezetőt távollétę esetén a belső ellenőrzési és tanácsadási feladatok tekinteté-
ben a belső ellenot |átja el, kivéve az itođavezetői feladatokat, amelynek helyettesítése
a j e gy zo kiilön me gbízása alapj źtn tĺirténik.

o Atervezett távollétek (pl. szabadságok) az e||enórzési munka stádiumanak, hataľidejé-
nek fiiggvényében kerülnek engedé|yezésre, engedélyeztetésre.

4. Az iinállĺó iľoda munkarendje (a Hivatal dolgozóĺnak általános munkaľendie
szerint):

hétfőn 0800_ 1800 óráig
kedden 0800 _ 1600 őrźńg
szerdĺín 0800 _ 1630 őráig
csütĺjľtöktjn 0800 _ 1600 óráig
pénteken 0800 _ |330 őtźig

A ledolgozott munkaidő nyilvantartása és ellenőrzése céljábó| azirodajelenléti naplót vezet.
A jelenléti naplóban fel kell tiintetni a munkába állás és a munkából' távozás pontos idejét. A
jelenléti napló vezetéséért azigyintéző a felelős.

A belső .ęllenőr a Hivatal éptiletében a munkaidőn t,iú az irodavezetó engedélyével, hétvégén _
előzetes írásbeli bejelentés mellett _ a jegyzo engedélyévęl taľtózkodhat.

A munkahelyéľől önhibáján kívültávol tartőzkodő dolgozó akadá|yoztatásĺának tényérőlhala-
déktalanul köteles az irođav ezetőt értesíteni.

A betegségről szóló orvosi igazo|ást a do|goző munkába áIIása első napján kĺiteles a szeméIy-
zeti vezetónek átadni. Az źńađás e|őtt az utolsó munkába töltött nap időpontj źú az irodavęze-
tőnek atáppéĺues lapon le kell igazo|rĺia.

5. Az iinálló iroda üwfélfogadási ľendie

Az íroda tevékenysé géhez nem kapcsolódik ügyfélfogadás.

6.Ertekezletek rendje:

Az jrodźnbeliili információĺíramlás szóban vagy írásban (elektronikus foľmában) töľténik.
Azirodakis létszáma miatt ktilĺjn értekez|et összehívása és tartása nem sziikséges.
Az igyosztźiyvezetoi éľtekezleten elhangzottak szóbeli ismeľtetéssel tĺirténik az értekez|etęt
követően, tovźhbá az email-en érkező utasítások, intézkeđések email-en továbbításra keľĹilnek
a belső ellenőr részére.

7.Külső kancso|attartás :



Az irodavezető képviselő-testĹileti üléseken köteles részt venni.
Az irodavezető és a belső ellenőr feladatköľében eljaľva közvetlen kapcsolatban á||hat a Hiva-
tal szewezeti egységel<ke|, az ĺinkormanyzat iĺtézményeivel, gazđasági társaságaival. Ennek
során jogszabályban, ĺinkoľmányzati hatfuozatbarl' munkáltatói döntésben meghatározotí
adatszo|gźitatást kérhet és adhat.

8. Záľó ľendelkezések

Jelen Ügyrend a Budapest Fővĺĺľos VIII. kerület Józsefuáľosi Önkormźnyzat Képviselő-
testiilete áItaI szźmű hatźtrozatta| elfogadott, a Budapest Fővaĺos VIII. kerület Józsefuĺĺrosi
Polgáľmesteri Hivatal Szewęzęti és MfüödésiSzabá|yzaténak 1. számú fiiggeléke.
A szervezeti egység aktua|ízźt|t ügyrendjét az abban szfüségesség vźit váItozást kĺjvető 60
napon beltil csatolni kĺjteles a fiiggelékhez.

Jelen Ügyľend a jó.ráhagyást kö-ĺető napon !ép hatályba és ezze! egyidejűleg hatályátvęsúi 4.

| z}l4.június Lz-tőIhatályos Ügyľend.

Budapest, 20|4. decembeľ

Majerné Bokor Emese
irođavezető

A BeIső Ellenőľzési Iroda Ügyrendjét jóváhagyom:

Danada.Rimán Edina
jegyző
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1.a) Szelwezeti egység megnevezése:

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefuarosi Polgármesteľi Hivatal Városfejlesztési és, .ł.-
FőépítésziUgyosztá|y

1.b) A $zęľĽpzęti egY$.ie cĺpa{.ątaĺ:

Mfüödési helye: Budapest Főváros VIII. keľiilet Józsefuiíľosi Polgármesteri Hivatal
III. em. 306-os helyiségcsoport

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

Vaľosfej lesztési és Főépítészi Ügyosztály telefonszĺĺm^: 06-| l 45 92-| 57
ęmarl cĺm: Íoep|teszę)JozseFłaros.hu

Váľosfejlesztési Iľoda telefonszĺím: 06-I/45-92-III,I29,27I,273,
s83
email cím: vaľosfej lesztes@j ozsefuaros.hu

Főépítészi Iľoda telefonsziím: 06-1145-92.|57,158,279, 526,
565
email cím: foepit esz@jozsefvaľos.hu

l..c) A szeľvezeti egysée ioeállása:

A Vaĺosfejlesztési és FőépítésziIJgyosnály nem önálló jogi személy.

2. A szeľvezeti egység általános feladat. és hatásktire:

Az igyosztá|yvezető _ egyben főépítész - irźnyitásával' e||átja az kerületi ĺlnkoľmĺányzat épi-
tésiigyi feladatainak előkészítését, közremtĺköđik a polgármester hatásk<jrébe utalt építésügyi
eljáĺások lefolytatásában. A keľületfejlesztési pľojekteket előkészíti és koordiná|ja, szalsnaí-
lag felügyeli a projektben résztvevo szervezeteket, figyeli apéiytuati lehetőségeket.

3. Á' Yáľosfeilesztési és Főépítészi Ügyosztálv engedélyezett |étszáma tevékenvséeek sze-
ľinti bontásban. az azokhoz taľtozó feladat. és hatásktiľtikke|

3.a) Az iievosztálwezető

3.aa) Az ügyosztályvęzęto szakĺnai feladate|Iátásźlra vonatkozó legfontosabb jogsza-
bályok felsorolása

2004. évi CXL. tĺirvény akozigazgatási hatósági e|jarás és szolgáltatás általĺínos
szabáIyairő|
201 | . évi CL)O(XIX. törvény Magyaľors zág he|yi önkormanyzatakő|
|997. évi L)O(WII. törvény az épített k<ĺmyezet alakításaról és védeIméľől
253 l 1997 .(XII. 20.) Koľmányrendelet az országos településrendezési és építési k<i-

vetelménvekľől



25212006. (XII.7.) Kormányrendęlęt a telepiilésrendezési és építészeti teÍvtaÍLźI-

csokĺól
190 l2009.(IX. l 5.) Kormányrendelet a foépitészi tevékenységről
314|20I2.(XI.8.) Kormányrendelet a telepiilésfejlesztési koncepcióľóI, az integrá|t
településfejlesztési stľatégiaról és a településrendezési eszkĺizökľől, valamint egyes
településrendezési saj átos j ogintézményekľől
5Ll20l1.(x.19.) önk. renđelet a helyi építészeti-műszaki tervtanács létrehozásáĺőI
és műk<jdtetéséľől
52l20I1.(IX.19.) ĺink. rendelet a helyi éľtékvédelemľől
5l201^3.(I.I0.) önk. rendelet az építésiggyel összefüggő egyes helyi ĺinkoľmany-
zatihatőságieljarásokľészletesszabáLyairő|

3.ab) Az ügyosztályvezető á|ta| gyakorolt hatáskörök (kiadmányozás), a hatásköľ gya.
korlásanak módja

A polgáľmester hatáskĺjrébe tartoző településképi eljrírások esetén a fóépítész
íĺi ownsźá l \rĺl ez et i\\ Átnlh Áz aÍt h atá skörhe n i Ár el'----",

A településképi véleményezési eljĺáĺás soľán az ETDR-ben digitális formá-
ban,a településképi bejelentési és a településképi kötelezésí e|járás esetén pa-
pír alapú aláíľással kiadmányoz.

3 . ac) Az Ĺigyo sztályv ezętő fe|ađatkörei
-Kizźrő|agosan ellátja a keľületi tervtanács elnöki feladatait
- Kizźrő|agosan ellátja a teleptilésképi véleményezési eljarásban a polgáľmester által át-
rvházottkiadmányozásife|adatokat. a vonatkozó polgĺíľmesteri utasítás a|apján
- Teljes könĺen gyakorolja afoépitészi tevékenységet.

Főépítészi feladatok
4.l.|. A helyi önkormrĺnyzat építésügyi feladatával kapcsolatos döntések előkészítése,

közreműkĺidés a polgáľmester feladatköľében felmerülő építésügyi feladatokban
(|997. évi LXXVIII. tv. 6/A$ (3) bek. és I90l2009.(Ix.15.) Korm.rend. 8.$ i) bek.)

4.l.2. a keľĹilet helyi építési szabźl|yzatźnak és településrendezési terveinek előkészítésé-
vel, felülvi zsgźiatáv a| ĺi s szefü g gő fe l adatok e||źtása
(|9012009.(IX.15.) Korm.ľend. 8.$ a)-b) bek. és 10.$ (1) a)-f) bek.)

4.1 .3, nyilvantaľt ást v ezet a településrendezési eszközĺikĺől
(19012009.(IX.15.) Korm.rend. 8.$ e) bek. és 10.s (1) g) bek.)

4.1.4. gondoskodik a hatályos településrendezési eszkĺjzöknek az önkoľményzat honlap.
j ĺĺn tciľténő kozzététe|éróI

(|9012009.(IX.15.) Koľm.ľend. 10.$ (1) g) bek.)
4.I.5. tájékoztatźlst ad a hatályos településľendezési eszkĺizökben foglaltakľól, ennek ke-

retében javaslatot tesz atelek beépítésének feltételeire a teleptiléskép és az építésze-
ti ör<ikség megóvásával és minőségi alakításával kapcsolatban

(1997. évi LXXVIII. tv.6/A$ (1) a) ab) bek. és I90|2009.(IX.15.) Koľm.rend.
10.$ (1) h) bek.)

4.1.6. szak'rnai konzultációt biztosít a 4.|.5. pontban meghatźĺrozott kĺivetelmények telje-
sítése érdekében

(|997. évi LXXWII. tV. 6/As (1) a) ac) bek.)
4.|.7. e||áfia a Kĺizponti Tervtanácsot a helyi építési szabá|yzattal kapcsolatos informáci-

ókkal
(L90|2009.(IX.15.) Korm.renđ. 8.$ h) bek.)



4.1.8. segíti a helyi építészeti- mllszaki tervtanács mrĺködtetését' gondoskodik az ezzeI
ĺisszefüggő nyilvántaľtás vezetéséről
(I90|2009.(IX.15.) Korm.ľend. 8.$ g)-h) bek. és 10.$ j)-k) bek.)

4.I.9. ellátja az önkormányzat kulturális ĺĺľökség védelmével kapcsolatos felađatait
(19012009.(IX.l5.) Korm.rend. 8.$ c) bek.)

4.1.10. előkészíti az ĺinkormányzathelyi építészeti éľtékek védelmével kapcsolatos szabá-
Iyozását, figyelemmel kíséri annak érvényesülését' gondoskodik az azok<ka| ĺissze-
fiiggő nyilvántaľtás vezetéséről
(|997. évi LXXVIII. tv. 6/A$ (1) a) aa) bek. és I90l2009.(Ix.15.) Koľm.rend. 10.$
(1) i) bek.)

4.1.II. előkészíti a keľĹilet teľülętén létesíthető rendeltetések körét és a ľeklĺĺmok elhelye-
zésére vonatkozó követelményeket meghat źroző önkoľmányzati d<jntéseket
(1997. évi LXXVIII. tv. 6/A$ (1) a) aa) bek.)

4.l.|2. előkészíti a polgrírmester településképi bejelentési eljárással, településképi véle-
ményezéssel, valamint településképi kĺltelezéssel kapcsolatos állásfogla|ásźÍ
(1qq.7 éwi T YYVTTT fV 6/AE í?\-í?\\ hek \' -" ^J \-,' \-r, "-^-"1

4.|.|3. előkészíti a kerületben közterĹileten, illetve közteľiilętľó| |átsző módon elhelye-
zendő múvészeti alkotásokkal kapcsolatos döntéseket
(|9012009.(IX.15.) Koľm.rend. 8.$ d) bek.)

4.t.|4. részt vesz a kerület településpolitikai, teleptilésfejlesztési, település üzemeletetési
és az ingatlanvag y on- gazdźikodási pľogramj ĺának elkészítésében, egyeztetésében,
továbbá az ágazati koncepciók kerĹiletet érintő részeinek összehangolásában és vé-
|eményezésében
(19012009.(IX.15.) Koľm.rend. 10.$ (2) bek.)

4.2.I5. a szewezeti egységet éľintő kozbeszerzésben közremfüödik és ađatot szoIgáItat, a

szervezeti egységen kelętkezett szerzóđések esetén előkészíti szakmai és a pénz-
tigyi teljesítés igazolást

Varosfej lesztési feladatok
4.2.|. Teleptilésfejlesztési stratégia kidolgozása, szal<rlai felügyelete (pl.: IVS' Település-

fej lesztési koncepció, Kĺjzteľület használati terv)
(19012009.(IX.15.) Korm.rend. 10.$ (2) bek.)

4.2.2. Településfejlesztési projektek előkészítése és szakmai képviselete (pl.: Főtér prog-
ram, EUB II, Palotanegyed közlekedés és köĺerulet fejlesztés, Józsefuiíľosi pálya-
uđvaľ)
(19012009.(IX.15.) Korm.rend. 10.$ (2) bek.)

4.2.3 . P áIy źzatťĺgyelés s el kapc so l ato s feladatok el l átás a
4.2.4. PáLyazatok előkészítése, pźt|yźnatírás, projektmenędzsment _ szfüség szerint

együttműkĺjdve a Hivatal más szervezeti egységeivel (pl.: MNP III kdzteľületek,
Golgota téľi kettőskeľeszt)

4 ,2,5 . Teleki téri piac fej lesztésének proj ekĺs zintli szakmai felügyelete
4.2.6. Részvétel a turisztikai stratégiai fejlesztések kidolgozásábarl 4.2.7. Rév 8 zRt.

szakmai felügyelete aziljorulan induló projektek esetén
4.2.8. Részt vesz a hivatalon belüli teriileti és teleptilési infoľmációs rendszerek kialakítá-

sában és szakmailag felügyeli az ágazati részeket--egyĹittmfüödve a hivatal más
szerv ezeti e gysé geivel (téri nfoľmatika)
(I90l2009.(Ix.15.) Korm.rend. 8.$ Đ bek.)

4.2.9. a szervezeti egységet érintő kozbeszerzésben kĺjzreműkĺjdik és adatot szo|gá|tat
4,2.|0. a szewezeti egységen keletkezett szerzódések esetén elkészíti a szakmai és a

p énzugy i te lj e síté s igazolźst
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3.aĐ A helyettesítés rendje és azezel<heztartoző felelősségi szabályok

Általĺános helyettese : a Vaľosfej lesztési Iroda irodav ezetoje

TelepĹilésképi, településrendezési, éľtékvédelemmel kapcsolatos feladatok esetén
helyettese: a F óépitészi Iroda irodavezetője

Településfejlesztéssel (plá|yazatok, projektek) kapcsolatos feladatok esetén helyet-
tese: a Városfejlesztési Iroda irodavezetője

3.b) Városfeilesztési Iľoda - irodavezető

3.ba) Az irodavezető szakmai feladatellátásiíra vonatkozó legfontosabb jogszabályok
felsorolása

2004. évi CXT,. töľvény ak-ozigazgatasi hatósági eljárás és szolgáltatás általános
szabá|yairő1'
201 I . évi CL)O(XIX. töľvény Magyarors zág helyi ĺĺnkormányzatairól
|997. évi LXXVIII. töľvény az épitettk<irnyezet alakításáról és védelméről
f53ll997.o{n.20.) Koľmányrendelet az országos településrendezési és építési kö-
vetelményekľől
|90 12009 .(IX. 1 5.) Koľmányľendelet a főépitészi tevékenységľől
19112009. (IX.l5') Kormányrendelet az építóipan kivitelezési tevékenységľől

3.bb) Äz irodavezető által gyakoľolt hatáskĺjrök (kiadmźnyozás), a hatáskör gyakorlá-
sának módja

Az I99I. évi )o(. tV. 139.$, valamint az á||amháńaľtásról szóló törvény végre-
hajtásaĺól sző|ő 36812011. (Xn. 3l.) Korm. rendelet 52. $ (6) bekezdése alapjĺín aYá-
rosfejlesztési és Főépítészi lJgyosztźiy Váľosfejlesztési Irodrĺhoz kapcsolódó tevé-
kenységľe jóvahagyott hivatali költségvetés kiadási eIoírźnyzat teľhére 200.000'- Ft
egyedi éľtékhatĺáľi g az irodavezető kĺitelezettségvállalásra kij elölt.

Az źilamháztartásrőI szóló tĺjrvény végĺehajtásáról sző|ő 3681201 1. (XII. 3l.)
Korm. rendelet 52. $ (1) bekezdése a|apjźna Vĺáĺosfejlesztési és FőépítésziÜgyosztá|y
Varosfejlesztési hodĺĺhoz kapcsolódó tevékenységre jóvríhagyott hivatali kĺiltségvetés
kiadási e|oirźnyzat terhére teljesített kiadások uta|vźnyozására200.000,- Ft egyedi ér-
tékhatríri g az ft o dav ezető utalvány o zásr a kij elti lt.

A kijelölés zl|3.januar |7 . ĺapjátől visszavonásig éľvényes.
Feladatait a mindenkori éľvényes kĺjtelezettségvállalással, utalviányozással, el-

lenjegyzéssel, érvényesítéssel és szakmai teljesítésigazolással kapcsolatos eljáľási
ľendjéľől szóló polgármesteri-jegyzóí utasításban foglaltak szerint köteles eljárni.

3 .bc) Az irodav ezetó feladatköľei
4.2.I. Településfejlesztési stratégia kidolgozása, szakmai felügyelete (p1.: IVS, Település-

fej lesztési koncepció, Kdzteriilet hasmálati teľv)
(19012009.(Ix.15.) Korm.ľend. 10.$ (2) bek.)

4.2.2. Településfejlesztési projektek előkészítése és szakmai képviselete (pl.: Főtér pľog-
ram, EUB II' Palotanegyed kĺjzlekedés és köZterület fejlesztés, Józsefi'ĺĺľosi pálya-
udvar)
(19012009.(IX.15.) Korm.rend. 10.$ (2) bek.)

4 .2 .3 . P źt|y ázatfi gyelé s s e l kapc so lato s fel adatok e l l átása



4.2.4. PáIyazatok előkészítése, pályźzatírás, projektmenedzsment _ szfüség szerint
együttmfüödve a Hivatal más szervezeti egységeivel (p1.: MNP III közterĹiletek,
KEOP projekt, stb.)

4.2.5. Teleki téľi piac fejlesztésének projektszínfrj szaL<rlai felügyelete
4.2.6. Részvétel a tuľisztikai straté giai fej lesztések kidolgozásában
4.f .7. Rév 8 zRt. szakmai felügyelete az újonnan induló projektek esetén
4.2.8. Részt vesz ahivatalon belüli területi és teleptilési információs rendszerek kialakítá-

sábaĺr és szakmailag feltigye|i az źryazatí részeket--együttmfüĺĺdve a hivatal más
szerv ezeti e gys é geivel (térinfoľmatika)
(19012009.(IX.15') Koľm.ľend. 8.$ Đ bek.)

4.2.9. a szervezeti egységet érintő kozbeszętzésben közremfüödik és adatot szo|gźitat
4.2.|0. a szervezeti egységen keletkezett szetzőđésęk esetén elkészíti a szakmai és a

pénzügyi telj esítés igazoIást

3.bd) A helyettesítés rendje és az eze|<heztartoző felelősségi szabályok
Ä l f q l án n c h el veff ece.,: tn íi c'z ql{ 1 ľn en erĺ zseri fe'l q Ä qt alł. q+ e11 

^+ ^ 
ii o.wi nt őz ő

Speciális esetekben: az egyes ügyintézők a sajźt feladataikkal kapcsolatos
ügyekben helyette sítik.

3.c) Váľosfeilesztésĺ lroda - üevintéző _ vaľosfejlesztési feladatok, projektfelađatok
e||átása, pérungyi adminisztratív feladatok, szakmai előkészítés ek _ 3fő

3.ca) szakmai feladatellźtásźnavonatkozó legfontosabb jogszabáIyok felsoľolása
Budapest Főváros VIII. keľütet Józsefuaľosi onkoľmányzatPá|yźnatiSzabźiyzata
2004, évi CXL. tcirvény aközigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános
szabźiyairő1'
20I I . évi CLXXXIX. törvény Magyaľors zág he|yi <inkormĺĺnyz atairő|
1997. évi LXXVru. törvény az épitettktiľnyezet alakításáľól és védelméről
190 l2009.(IX. l 5.) Koľmányrendelet a főépitészi tevékenységről

3.cb) Az ngyintéző által gyakorolt hatáskörĺik (kiadmányozás), a hatáskör gyakorlásá-
nak módja

- nincs

3.cc) Az ugyintéző feladatköľei
4.2.I. Településfejlesztési stratégia kidolgozása, szakmai felügyelete (pl.: IVS, Település-

fej lesztési koncepció, Kcjztertilet használati terv)
4.2.2. Településfejlesztési projektek előkészítése és szakmai képviselete (pl.: Főtér prog-

ľam, EUB II, Palotanegyed közlekedés és köztęrület fejlesztés, Józsefuiáľosi pálya-
udvar)

4 .2.3 . P á|y źnatťlgye l é s s el kap c s olato s feladatok el látás a
4.2.4. Pá|yazatok előkészítése, pźtlyźzatírás, projektmenedzsment _ sziikség szerint

együttmfüödve a Hivatal más szervezetí egységeivel (pl.: MNP III közterületek,
KEOP projekt, stb.)

4.2.5. Teleki téľi piac fejlesztésének projektszintu szaL<rĺlai felügyelete
4 .2, 6 . Részvétel a turisztikai straté giai fej lesztések kidolgozásában
4.2.7. Rév 8 zRt. szakmai feltigyelete az újonnan induló projektek esetén
4.2.9. aszęwęzeti egységet éľintő kozbeszerzésben közremfüödik és adatot szolgáItat



4.2.10. a szeÍvezęti egységen keletkezett szęrződések esetén előkészíti a pénzigyi és a
szakmai teljesítés igazolást

3 .cd) A helyettesítés ľendj e és az ezek'hez tartoző felelősségi szabályok
Az ugyiĺtézót va|anęnnyi feladat étbarl az irodavezető helyettesíti.

3.d) V{ľos{pileqztési lroda - üwĺntéző - műszaki menedzseľ

3.da) szakmai felađatel|átásfua vonatkozó legfontosabb jogszabá|yok felsorolása {tĺir-
vénytől önkormányzati ľendeletig}

2004. évi CXL. törvény a közigazgatási hatósági eljĺírás és szolgáltatás általiĺnos
szabá|yaírőI
20| |. évi CDC(XIX. törvény Magyarors zág helyi tinkoľmányzataírőI
|997 . évi LXXVIII. tĺirvény az épített környezet alakításaról és védelméről
|90l2009.(IX. 1 5.) Koľmányľendęlet a foépítészi tevékenységről
l o1 /?ooq ŕTY 1 5 \ Knľľnánvľenđe|ef az énitőinari kivitelezési tevékenvsésről-- -- ------J--A -'

3.db) Az ugyintéző által gyakoľolt hatásköľök (kiadmtnyozás)' a hatáskör gyakoľlásá-
nak módja

- kivitelezéseken az építési naplóban bejegyzések feltigyelete a felađatkĺjľébe
tartoző esetekben

3 . ďc) Az ngyirtéző feladatkĺjrei
4.2.2. Részvétel a teleptilésfejlesztési pľojektek kĺjzül az építési beruhlŁásokkal kapcsola-

tos előkészítési munktk e|végzésében (közbeszeľzési és beszerzési dokumentumok
előkészítése, kiértékelése, lebonyolítása), a pľojektek megvalósulása során szakmaĹ
lag felügyeli a kivite|ezést,beruhazői képviseletben eljar, stb.)

4,2,5, Teleki téri piac fejlesztésének megvalósulása sorĺín akivitelezés szakmai feliigyele-
te

4.2.9. aszewezeti egységet érintő kozbeszeruésben közremiĺködik és adatot szo|gáitat

3.dd) A helyettesítés rendje és az ezek'heztartoző felelősségi szabályok
Aziigyintézotvalamennyifeladatźlbanazkoďavezetőhelyettesíti.

3.Í) Főépítészi Iľoda . ĺrodavezető

3.fa) Az irodavezeto szakmai feladatellátására vonatkozó legfontosabb jogszabályok
felsorolása

2004. évi CXL. tĺirvény akozigazgatási hatósági e|jaräs és szolgaltatás általános
szabáLyairő|
20 I 1 . évi C LXXXIX. törvény Magyarors zág helyi c}nkoľmrány zatair őI
1997. éví Lxxvil. tĺirvény az építetĺköľnyezet aIakitásźról és védelméről
25311997.(XII.20.) Koľmiínyrendelęt az országos teleptilésrendezési és építési kö-
vetelményekľő1
25212006. (XII.7.) Koľmányrendelet a teleptilésrendezési és építészeti teManá-
csokľó1
|90 lf009.(IX. 1 5.) Koľmányľendelęt a főépítészi tevékenységről

7



3|412012.6I.8.) Kormányrendelet a településfejlesztési koncepcióľő|, az integrált
teleptilésfejlesztési stratégiaľól és a településrendezési eszközĺlkről, valamint egyes
településrendezési saj átos jogintézményekről
5Il20I1.(x.19.) ĺjnk. rendelet a helyi építészeti-mtĺszaki tervtanács létrehozásźrőI
és mfüödtetéséről
52120|1.(IX.19.) önk. rendelet a helyi éľtékvédelemľől
5l20I3.(I.|0.) önk. rendelet az építésiggyel összefüggő egyes helyi önkormany-
zatíhatőságieljarásokrészlętęsszabá|yairőI
55120|3.(XII.20.) önk. ľendęlet a reklámok' reklĺĺmberendezések és cégérek elhe-
lyezé s ének szab éiy air ő|

3.fb) Az irodavezető által gyakorolt hatáskĺirök (kiadmźnyozás), a hatáskör gyakorlá.
sának módja

Az I99|. évi )o(. tv. 139.$, valamint az źi|anháztaľtásról szóló tĺĺrvény végľe-
hajtásaról sző|ő36812011. (XII.31.) Korm. rendęlet 52. $ (6) bekezdése alapjtnaYá-
rnsfeilesźés.i és F'őénítészi ťiownszŕálv Váľnsfeileszfési Tľnŕĺáhnz kencsnlóđó tevé-^"-^-J'----- - rJ -----'J -- '^-r---^
kenységre jóváhagyott hivatali költségvetés kiadási e|óirźnyzat terhéľe 200.000,- Ft
e gye di érté|<hatań g az ir o dav ezető kötel ezetts é gvál lalásra kij el ö lt.

Az á||anháztartásról szóló töľvény végrehajtásáľól szőIő 368/f011. (XII. 31.)
Korm. rendelet 52. $ (1) bekezdése a\apjźna Városfejlesztési és FőépítésziÜgyosńá|y
Varosfejlesztési hodĺĺhoz kapcsolódó tevékenységre jóvĺáhagyott hivatali kĺiltségvetés
kiadási e|oirtnyzat terhéľe teljesített kiadások uta|vźlnyozétsétra200.000,- Ft egyedi ér-
tékhatĺíri g az it o dav ezető utalvány o zásr a kij elö lt.

A kijelölés 2013.januáĺ |7. napjátől visszavonásig éľvényes.
Feladatait a mindenkoľi érvényes kötelezettségvállalással, utalványozással, el-

lenjegyzéssel, érvényesítéssel és szakmai teljesítésigazolással kapcsolatos eljĺĺľási
rendjéľől szóló polgármesteri-jegyzői utasításban foglaltak szeľint köteles eljráľni.

3 .fc) Az ír o dav ezető feladatktĺrei
4.I.1. A helyi önkoľmányzat építésigyi feladatával kapcsolatos döntések előkészítése,

közremfüĺidés a polgármester feladatkörében felmeľiilő építésügyi feladatokban
4.I.2. a keľület helyi építési szabáIyzatĺának és településľendezési tervęinek előkészítésé.

vel, fęliilvi zs gáIatáv a| ö s szefü g gő fel adatok el látás a
4.I .3 . nyilvántaľt ást v ezet a teleptilésľendezési eszkĺjzökĺől
4.1.4. gonđoskodik a hatályos telepĹilésrenđezési eszközöknek az önkormźlnyzat honlap-

j ĺín történő kozzététę|ér őI
4,|.5. tźljékoztatást ad a hatályos településrendezési eszkĺjztikben foglaltakról, ennek ke-

retében javaslatot tesz atelek beépítésének feltételęire a teleptiléskép és az építésze-
ti örökség megóvásával és minőségi alakításával kapcsolatban

4.I.6. szakmai konzultációt biztosít a 4.|.5. pontban meghatátozott kĺivetelmények telje-
sítése érdekében

4.I.7. ellátja a Központi Tervtanácsot a helyi építési szabźiyzattal kapcsolatos informáci-
ókkal

4.l.8. segíti a helyi építészeti- miiszaki tervtanács mfüödtetését, gondoskodik az ezzel
összefüggő nyilvĺĺntaľtás vezetéséről

4.|.9. e||átja az önkormányzat kultuľális ör<ikség védelmével kapcsolatos feladatait
4.1.10. előkészíti az önkoľmányzathe|yi építészeti értékek védelmévelkapcsolatos szabá-

|yozźlsát, figyelemmel kíséri annak éľvényesülését, gondoskodik az azokka| össze-
fiiggő nyilvántartás vezetéséről



4.|.1l. előkészíti a keľĹilet terĺiletén létesíthető ręndeltetések kĺĺrét és a rekliĺmok elhelye-
zésére vonatkozó követelményeket meghat źroző önkormĺányzati döntéseket

4.I.I2. előkészíti a polgáľmester településképi bejelentési eljárással, településképi véle-
ményezésseI, valamint teleptilésképi kötelezéssel kapcsolatos állásfogla|ását

4.L.l3. előkészíti a kerületben közteľiileten, illetve közteľiilętrőI látsző módon elhelye-
zenđő miĺvészeti alkotásokkal kapcsolatos cltinĹéseket

4.|.|4. részt vęsz a keľĹilet településpolitikai, településfejlesztési, település tizemeletetési
és az ingatlanvagyoĺ-gazdáLkodási progľamjanak elkészítésében, egyeztetésében,
továbbá az ágazati koncepciók kerületet érintő részeinek összehangolásában és vé-
|eményezésében

4.2.|5. aszewezeti egységet érintő kozbeszerzésbęn kĺĺzremfüödik és adatot szo|gá|tat
4.2.|5. a szetvezeti egységen kelętkezętt szerződések esetén előkészíti szakmai és a

pénzügyi telj esítés igazo|ást

3.fď) A helyettesítés rendje és az ezeL<heztartoző felelősségi szabályok
A.z eqves iisvintéz'Ok e seiĄt fe!adataikka| kancsolatos ĺlsvek-ben helvettesítik.

--*J---...-r---.-.----aJ------_---_J

3.g) ľ'őépítészi lľoda - ůieyintéző - admĺnisztľáció

3.ga) szakmai feladatel|átásáravonatkozó legfontosabb jogszabályok felsorolása
2004. évi CXL. tĺirvény aközigazgatási hatósági eljrírás és szolgáltatás általĺános
szabélyairőI
20| |. évi CLXXXIX. törvény Magyaľors zág he|yí ĺinkoľmányzatairól
|997. évi LXXVil. tĺirvény az épitett kömyezet alakításáról és védęlméről
253 l 1997 .(xII. 20.) Koľmányrendelet az, otszágos településrendezési és építési kö-
vetelményekĺől
25212006. (xII.7.) Kormányrendelet a településrendezési és építészeti tervtaná-
csokľó1
|90 12009 .(IX. l 5.) Kormányrendelet a főépítészi tevékenységről
3l4ĺ2012.(xl.8.) Kormányrendelet a teleptilésfejlesztési koncepciórő|' az integrált
településfejlesztési stratégiaľól és a településrendezési eszközökľől, valamint egyes
településrendezési saj átos j ogintézményekről
5ll20t1.(x.19.) ĺjnk. rendelet a helyi építészeti-mĺlszakí tervtanács létrehozásríľól
és mfü<jdtetéséľől
52120|1.(IX.19.) önk. rendelet a helyi éľtékvédelemĺől
5l20I3.(I.|0.) önk. ľendelet az építésiggyel összeftiggő egyes helyi önkoľmany-
zatihatőságieljaľásokrészletesszabá|yairő|
55120|3.(XII.20.) önk. rendelet a reklámok' reklámberendezések és cégérek elhe-
lyezé sének szabźůy afu ő|

3.gb) Azngyíĺtézo által gyakorolt hatáskcirtik (kiadmźnyozás), a hatáskör gyakoľlásá-
nak módja
- nincs

3 . gc) Az ngy intéző feladatk<jrei
- E|Iátja az ugyosztály adminisztrációs fe|adatait (iktatás, posttuás, jelenléti és távolléti

napló vezetése)
. segíti azugyosztá|yvezetőtaszęrvezeti egység á|ta|készitettvagy aszervezeti egység

kĺjzremfüĺjdésével készített képviselő-testtileti, bizottsági e|ótetjesnések, az előterjesz-



tésekről szőIő hatétrozatok, valamint a |ejarĺhatáridejű határozatokĺól szóló jelentések
évenkénti bontásban tĺjľténő nyilvantaľtásában

4.1.3. nyilvantaľt ást vezet a településrendezési eszkcizökľől
4.1.7. segíti a helyi építészeti- műszaki tervtanács mfüöđtetését, gondoskodik az ezzel

ĺisszefüggő nyilvantartás vezetéséről
4.|.9. gondoskodik a helyi építészeti értékvédelemmel ĺisszefüggő nyilvántaľtás vezetésé-

rő1

4.l.|2. előkészíti a polgármesteľ településképi bejelentési eljaľással kapcsolatos állásfog-
|a|ását

4.1.10. előkészíti az tinkormányzathe|yi építészeti értékek védelmével kapcsolatos szabá-
|yozźsźú, fi gyelemmel kíséri annak érvényesülését

4.2.15. aszęrvezęti egységet érintő kozbeszerzésben közľemfüĺidik és adatot szo|gá|tat

3.gd) A helyettesítés ľendje és az eze|<hęztartoző felelősségi szabályok
Az ügyintézőt a településképi eljĺáĺásokéľt felelős ugyintézó helyettesíti.

3.h) Főépítészĺ Iľoda - üeyintéző - településképi eliáľások

3.ha) szakmai feladatel|źúásźIÍa vonatkozó legfontosabb j ogszabályok felsorolása
2004. évi CXL. tĺlrvény aközigazgatási hatóságí e|jarás és szolgáltatás általiínos
szabá|yairő|
20| |. évi CL)O(XIX. ttĺrvény Magyarország heIyí önkormányzatairól
1997. évi LXXVIII. törvény az épített köľnyezet alakításĺĺľól és védelméről
f53 l 1997 .(XII.20.) Koľmiĺnyľendelet az országos településľendezési és építési kö-
vetelményekľől
25212006. (XII.7.) Kormiínyľendelet a településrendezési és építészeti tervtaná-
csokľól
190 l2009.(IX. 1 5.) Kormányrendelet a főépítészi tevékenységről
314|20I2.(XI.8.) Kormányrendelet a településfejlesztési koncepciórő|, az integĺált
településfejlesztési stratégiáról és a telepiilésrendezési eszkĺjzĺjkĺől, valamint egyes
településrendezési saj átos j ogintézményekľől
5|l20I1.(x.19.) önk. rendelet a helyi építészeti-mtĺszaki teľvtanács létľehozásĺíľól
és mfüödtetéséről
52l20ll.(x.19.) <jnk. rendelet a helyi értékvédelemľől
5|20I3.(I.I0.) önk. rendelet az építésiggyel ĺisszefüggő egyes helyi cinkoľmrány-
zatíhatoságieljríľásokrészletęsszabźlyafu ő|
5512013.Cŕ*II.2O.) tjnk. ľendelet a reklámok, reklámberendezések és cégérek elhe-
lyezé sének szab á'|y air ő|

3.hb) Az ngyintézo által gyakorolt hatáskĺjrdk (kiadmźnyozás), a hatáskĺir gyakorlásá-
nak módja
- nincs

3 .hc) Az ngyintézo feladatkĺjľei
- résztvesz az ügyfelfogadásban

4.1.1 1 . e|ókészíti a kerület teľiiletén létesíthető ľendeltetések körét és a ľeklĺímok elhelye-
zésére vonatkozó követelményeket meghat áĺoző önkormányzati dĺjntéseket

4.I.12. előkészíti a polgrármester településképi bejelentési eljárással, településképi vélę-
ményezéssel, valamint településképi kötelezéssel kapcsolatos állásfogla|ását
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4.I.l3. előkészíti a kerĹiletben köZterületen, illetve közteľiiletróI lźttsző módon elhelye-
zenđo múvészeti alkotásokkal kapcsolatos dtjntéseket

4.l.|4. résztvesz a keriilet településpolitikai, telepiilésfejlesztési, település iizemeletetési
és az ingatlanvagyoĺ-gazdá|kodási progĺamjanak elkészítésében, egyeztetésében,
továbbá az ágazati koncepciók keľĹiletet érintő ľészeinek ö'sszehangolásában és vé-
|eményezésében

4.2.15. a szervezeti egységet érintő kozbeszerzésben közremfüödik és adatot szo|gáItat

3.hd) A helyettesítés rendje és az ezek'heztartozó felelősségi szabályok
Az igyintézot az irodavezető helyettesíti.

3.i) Főépítészĺ Iľoda - iĺevintéző . településľendezés. éľtóliívédelem

3.ia) szakmai feladatellátására vonatkozó legfontosabb jogszabályok felsorolása {tĺ!r-
vénýől önkoľmrĺnyzati rendeletig}

2004- évi CXT . töľvény akozigazga.tá.si hatóságí eLjáĺźts és szolgáltatás álta|ános

szabá|yairőI
201' I . évi CL)O(XIX. törvény Magyaroľs zág he|yi önkormanyzatairő|
|997. évi LXXVil. töľvény az épitettkomyezet alakításĺĺľól és védelméľőI
253 l |997 .C{.II.20.) Kormiĺnyrendelet az országos telepiilésrendezési és építési kö-
vetelményelĺĺől
25212006. (XII.7.) Kormiĺnyrendelet a településľendezési és építészeti tervtaná-
csokľól
|90 l2009.(Ix. 1 5.) Kormányľendelet a fóépitészi tevékenységről
3I4|20I2.(XI.8.) Kormányrendelet a településfejlesztési koncepcióľő|, az integrált
teleptilésfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökľől, valamint egyes
településrendezési sajátos j ogintézményekľől
51l20I1.(x.19.) önk. ľendelet a helyi építészeti-műszaki teľvtanács létrehozásźttő|
és múködtetéséľől
52l20I1.(x.19.) önk. ľendelet a helyi éľtékvédelemĺől
51201'3.(I.|0.) önk. rendelet az építésnggyel összefiiggő egyes helyi önkoľmany-
zatíhatősźLgieljráľásokľészletesszabá|yairő|

3.ib) Azigyiĺtézo által gyakorolt hatáskĺiľök (kiadmźnyozźs), a hatáskĺjr gyakoľlásá-
nak módja
- nincs

3 .ic) Az ngyintéző feladatkörei
- résztvesz az tigyfélfogadásban

4.I.|. A helyi önkormányzat építésügyi feladatával kapcsolatos döntések előkészítése,
kĺjzręmfü<ldés a polgáľmester feladatköľében felmeriilő építésügyi feladatokban

4.|.2, a keľĹilet helyi építési szabá|yzatrínak és teleptilésrendezési terveinek előkészítésé-
vel, fęltilvi zs gá|atáv a| ö s szefü g gő feladatok el l átás a

4.l.4. gondoskodik a hatályos településrendezési eszközöknek az önkormányzat honlap-
j an töľténő kozzététe|&ő|

4.|.5. tájékońatást ad a hatályos településrendezési eszkĺizökben foglaltakról, ennek ke-
ľetébenjavaslatot tesz atelek beépítésének feltételeire a településkép és az építésze-
ti tirökség megóvásával és minőségi alakításával kapcsolatban

4.I.6. szakmai konzultációt biztosít a4.I.5. pontban meghatározott kĺivetelmények telje-
sítése éľdekében
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4.I.7. e|Iźtja a Kcizponti Tervtanácsot a helyi építési szabétlyzattal kapcsolatos infoľmáci-
ókkal

4.1.9 ellátja az önkoľmiĺnyzatku|tlxźtlis örökség védelmével kapcsolatos fęladatait
4.f.I5. aszervezeti egységet éľintő kózbeszerzésben közremfü<ldik és adatot szo|gáItat
4.2,16. a szervezeti egységen kęlętkezett szeľződések esetén előkészíti szakmai és a

pénzügyi telj esítés igazo|ást

3.id) A helyettesítés rendje és az eze|<hęztartoző felelősségi szabáIyok
Az ügyintézőt az irodavezető helyettesíti.

4. A szeľvezetĺ egvség szeľvezeti ábráia (gľafikus)

5. Az ĺiąvosztálv munkaľendje (a Hĺvatal dolgozóinak általános munkaľendie szeľint):

hétfőn
kedden
szerdán
csiitöľtökĺjn
pénteken

0800 _ l800 óráig
0800 _ 1600 óráig
0800 _ 1630 őráig
0800 _ 1600 őtáig
0800 _ |330 őráig

A ledolgozott munkaidő nyilvantartása és ellenőľzése céljábó| az igyosztály jelenléti naplót
vezet. A jelenléti naplóban fel kell tĹintetni a munkába állás és a munkábó| távozás pontos

idejét. A jelenléti napló vezetéséért az igyosztáIyvezetó által megbízoIt szemé|y a felelős.
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Az ügyosztéiy dolgozói a Hivatal épületében a munkaidőn ful az igyosńá|yvezetó engedé-
lyével, hétvégén _ előzetes íľásbeli bejelentés mellett _ a jegyzó engedélyével taĺtózkodhat-
nak.

A munkahelyéľől önhibájan kívül távol tartőzkodő dolgozó akadá|yońatásĺĺnak tényéről hala-
déktalanul kĺlteles az ĺj;gy osztźt|yv ezetot értesítęni.

A betegségről szóló orvosi igazolást a dolgoző munkába áIIása első napján köteles a szemé|y-
zeti vezetonek átadni. Az źúadás e|őtt az utolsó munkába töltött nap időpontj át az igyosztźiy-
vezetőnek atáppéĺues lapon le kell igazo|Iĺa.

6.Az ůĺgvosztálv ĺitvfélfo gadási ľendi e

Ügyfélfogadás ideje: a Hivatal általános ügyfélfogadási rendje szerint a Főépítészi Iroda
munkataľsai részt v esznek az ngyfélfogadásban

Ügyfélfogađás helye: 1082 Budapest Baľoss u.63-67.

Soron kíviili tigyfélfogadás rendje: esetileg elore egyeztetett időpontban az igyosztály mun-
katarsai azigyosztály mfüödési helyén is taľtanak tigyfélfogadást.

7.Éľtekezletek rendie:
Az|Jgyosztźiyvezető minden hétfőn 14 órakor tart értekezletet azirodavezetők részéľe.
Az Iľodavezetók minden kedden 16 órakor taľtanak értekezletetahozzájlktartoző ügyintézők
részére.

8.Kůilső kancso|attartás :

Az iigyosztáIy đo|gozőit az állampolgaĺokkal, az önkormányzati és más kiilső szeľvekkel,
intézményekkel és gazďasági tĺírsaságokkal való kapcsolattaľtásban a kulturált, hatékony,
gyors ügyintézésre való tĺirekvés, valamint a segítő szríndék kell, hogy j e||emezze.

A hivatali dolgozók külső kapcsolattartásanak ktjrét és rendjét _ ideértve a képviselő-
testiilettel, abízottságokkal való kapcsolattaľtást is _ a jegyző á||apítja meg és azugyosztá|y
ügyrendj ében, illetve a munkakĺiri leírásokb arĺ szabáIyozza.

Az ugyosńéůyvezető feladatkörében eljarva ktizvetlen kapcsolatban állhat az önkormźnyzat
intézményeive|, gazdasági taľsaságaival. Ennek során jogszabá|yban, ĺinkormźnyzati hatĺíro-
zatbarl,munkáltatói döntésben meghatźtrozott adatszo|gźltatástkérhet és adhat.

Az ellenőrzésre jogosult feIügyeleti és kiilső szervekkel, a jegyzo és a polgármester taľtja a
kapcsolatot, illetve esetenként dönt a kapcsolattaľtó személyéről.

9. Záľó rendelkezések

Jelen tigyľend a Budapest Főváros VIII. keľĹilet Józsefuaľosi onkoľmźnyzat Képviselő-
testiilete á|ta| ,../2014. (. .....) szźrrÍĺhatározattal elfogadott, a Budapest Fővaľos VIII. keľület
Józsefuiírosi Polgráľmesteri Hivatal Szervezeti és Műkĺidési Szabá|yzatiĺnak I. szźlm,Ĺĺ fiiggelé-
ke.

A szewezeti egység aktuaLizá|t ügyrendjét az abbaĺĺ szfüségessé vźit vá|tońatást kĺjvető 60
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napon belülcsatolni kĺiteles a függelékhez.

Jelen ügyrend a jóvĺáhagyását követő napon lép hatályba, és a szęwezeti egységnek illetve
j o gelő dj einek korábbi ü gyrendj e hatáIy át ve szti.

Budapest,20l4.

Ugyosztá|yvezető

A V4ľnsfei leęzfési éq F.Áéníféczi ťTownsźálw ĺi orrľenĺ|iét iówáha ovoľn.

Danada-Riman Edina
jegyző
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1.a) Szeľvezeti egység meenevezése:

Budapest Fővaros VIII. kerĹilet Józsefuarosi Polgĺĺrmesteri HivatalHatósági Ügyosĺály

1.b) A szeľvezeti eeysée címadataĺ:

Mfüödési helye: Bp. Fővaĺos VIII. ker. Józsefuarosi onkormźnyzat
Polgáľmesteri Hivatal

1082 Budapest, Baross utca63-67

Levélcíme: 1082 Budapest, Baross utca63-67

Hatósági Ügyosaály

Igazgatásí Iroda

Anyakönyvi Iroda

Építésügyi Iroda

telefon szám:459 2164 faxszám:459 2185
emai l cím : hat osa g (ai ozsefvaľos-hu--------p\ýJ-

telefon szźm:459 fI64 fax szám: 459 2185
email cím: igazgatas @j oz sefu aľo s.hu

telefoď szźtm:459 -2265 fax:459 2240
email cím: anyako nyv @jozsefuaros.hu

telefon szźtm 459226 fax.. 459 2234
email : epites@j ozsefu aľo s. hu

1.c) A szeľvezetĺ eeység iogállása:

A Hatósági Ügyosztály nem önálló jogi személy.

2. A szeľvezeti egység általános feladat. és hatásktiľe:

Az ügyosztá|y jegyzoi hatósági _ kivételesen önkoľmźnyzati hatósági - hatáskĺĺľben eljaró
szewezeti egység. Feladatait hírom iľodaľa tagoltan végzí
_ jegyz(5i kereskeđelmi hatósági, jegyzői kĺiľnyezetvédelmi, jegyzői állatvédelmi, jegyzói
biľtokvédelmi, a fakivágási ügyekben önkoľmany zati hatősági j ogkĺĺrben
- jegyzőíhagyatéki hatáskörben, illetve anyakĺinywezetoife|ađatokat lát el,
- jegyzoi építésügyi hatósági feladatokat Iát e|.

3. A Hatĺósági Ügyosztálv engedélyezett létszáma tevékenvségek szeľintĺ bontásban. az
azokhoz taľtozó feladat. és hatáskiiľiikkel :

3 .a) Az llgyosztźiw ezetó

3 .aa) Az ügyo sztályv ezető szakmai feladatel |átásaru v onatkoző legfontosabb j ogsza-

bályok felsorolása



3.ab) Az ügyosztályvezeto áItal gyakorolt hatásköľök (kiadmanyozás), a hatáskör
gyakoľlásrĺnak módja

A kiadmany ozás, a kiadmanyo zźs és az a|źirás ľendj éről sző|ő ] 0/2 0 I 3. (X. 2 l .)

sz. jegyzői
utasítás III. részében foglaltaknak megfelelően töľténik.

3.ac) Azugyosztéůylłezető feladatkĺiľei:
A harom irodát összefogó szervezeti egység irányítőja és vezetője azigyosztá|yvezető. Az
tigyosztályvezető szervezi és ellenőrzi az ugyosztá|y munkáját, az ugyoszttńyvezetoĺek koor-
đinaciós tevékenysége és felügyeleti jogköre van azIgazgatási lľoda, az Anyakonyvi Iroda és
az Epítéstigyi Iľoda tekintetében.

Konkĺét feladatok:
. A jogszabályokban foglaltak szerint biztosítja a szervęzeti egységét érintő szakmai

feladatok j o gszerĹĺsé gét, e||átásźt.

- A Polgármesteľi Hivatal mindenkoľi hatályos Szeľvezeti és Mfüödési Szabźlyzata,
valamint a belső noľmák a|apjźnel|átjaaszervezeti egységét érintő vezetői és iranyĹ
tói feladatokat.

Szakterületét érintően előkészíti-előkészítteti a képviselő-testiileti/bizottsági előter.
jesztéseket és részt vesz a képviselő-testiilet és az illetékes bizottságok ülésein;

- Előkészíti a szervezeti egységet érintő önkormĺányzati kitüntetés (Józsefuáľosi
Aĺanykoszoru) adomany ozását.

3.ad) A helyettesítés rendje és az ezeh'hez tartoző felelősségi szabályok

Az tigyo szt á|yv ezetó általanos helyettese az Igazgatási Iľoda v ezetője.

3.b) Ieazeatásĺ Irodavezető

3.ba) Az irodavezető szakmai feladatellátasaľa vonatkozó legfontosabb jogszabályok
felsorolása

- a közigazgatási hatósági eljaľás és szolgáltatźs źita|źnos szabályairól szóló
2004. évi CXL. tv.
- a szolgźitatási tevékenység megkezdésének és folytatásanak általĺínos szabá-
lyaiľól szőIő 2009. évi L)O(VI. tv.
- akereskedelemľől sző|ő2005. évi CLXIV. tv.
- atźnsasházak.lól szóló 2003. évi C)O(XIII. tv'
- apolgrĺľi tcirvénykönyvről szóló 2013. évi V. tv.
- aköľnyezet védelmének általĺínos szabá|yafuől szóló |995. évi LIII. tv.
. ahulladékľól szóló 2012. évi CL)o(XV. tv.
- az élelmiszerláncrólés hatósági feliigyeletéről szóló 2008. évi XLVI. tv.
- az állatok védelméľől és kíméletéről szóló 1998. évi )O(VIII. tv.
. a kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 2|0/2009.
(IX.29.) Korm. rendelet
- a szálláshely-szo|gáitatźtsi tevékenység folytaĹísanak részletes feltételeiről és a
szálláshely-iizemeltetési engedély kiadásrának ľendjéről szóló f39D009. cx.20.) Koľm.
rendelet

Lr



- a nem tizleti célú közĺisségi, szabadidős szálláshely-szo|gá|tatźtsró1 szóló
|73ĺ2003. (X.28.) Korm. rendelet
- a telepengedély, illetve a telep létesítésének bejelentése alapjĺĺn gyakorolható
egyes teľmelő és egyes szolgáltató tevékenységekľől, valamint a telepengedélyezés
rendjéről és a bejelentés szabá|yairól szóló 57120|3. (II.27.) Koľm. rendelet
- a vásarokról, a piacokĺól, és a bevásárlóközpontokĺól szóló 5512009. (III.I3.)
Korm. rendelet
- a zeĺés, tĺĺncos ľcndczvónyck mfüodósónck biztonsógosabbĺí tótelóről szóló
23l20I1. ([I.8.) Koľm. rendelet
- a kedvtelésből taľtott állatok tartásátő| és forgalmazásárőI sző|ő 4112010.
(II.26.) Koľm. rendelet
- azállafuédelmi hatóság kijelĺĺléséľől szóló 33412006 CXII.23.) Koľm. rendelet
- a kömyezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabá|yafuól szóló 28412007.
(X.29.) Koľm. ľendelet
- akcimyezetvédelmi, természetvédelmi, vízigyi hatósági és ígazgatási feladato-
kat ellátó szervek kijelĺiléséről szóló 34712006. CXII. 23.) Koľm. rendelet
- az országos településľendezési és építési követeiményekroi szoio 25311997.
(XII. 20.) Korm. rendelet
- afás szétrĹĺnĺivények védelméről szőIő 34612008. (xII.30.) Koľm. rendelet
- a jegyzo hatásktirébe tartoző biľtokvédelmi eljĺáľásról szóló 22812009. (X.16.)
Koľm. rendelet
- avizgazdźikodási hatósági jogköľ gyakorlásĺĺľól szóló 72l|996. (v.22.) Koľm.
rendelet
- ata|źit dolgok tekintetében követendő eljárásľól sző|ő 20|3. évi V. tv.
- a köľnyezeti zaj- és rezgésterhelési hatáľértékek megállapításrĺľól sző|ő
2712008. (xII. 3.) KvVM-EüM egyiittes rendelet
- a zajkibocsátási hattxértékek megállapításanak, valamint a zaj- és rezgéskibo-
csátás e||eĺótzésének módjáról szóló 9312007. (xII. 18.) KvVM ľendelet
. az üzletek éjszakai nyitvatartási rendjéľől szóló Budapest Főváľos VIII. keriilet
Józsefuaľos onkormanyzat Képviselő-testiiletének 4512008. (IX.12.) sz. ĺink. rende-

lete
- a Józsefuaľosban adomźtnyozhatő kitiintetésekĺől szóló Ilĺ2006. (III.10.) szá-

mú Budapest Józsefuáľos onkorm źnyzati ľendelet
- azaj és ľezgésvédelem helyi szabá|yozásáról szóló 2812003. (V. 14.) sz. Bu-
dapest Fővaros VIII. keľület Józsefuĺĺrosi onkormĺányzati rendelet
- ajózsefuarosi természeti kömyezet védelméľol sző|ő 28120|4. (Vil.101.) Bu-
dapest Fővaros VIII. keľület Józsefuarosi onkoľmányzat rendelete
- a köaerĹiletek, ingatlanok rendjéről és a koztisztaságaról sző|ő 6212007

CXI.I3.) Budapest Főváros VIII. keľĹilet Józsefuiírosi onkormźnyzati rendelet

3.bb) Az iľodavezető által gyakorolt hatáskĺirĺik (kiadmźnyozás), a hatásköľ gyakorlá-
sanak módja

A kiadmanyozás' a kiadmanyozás és az a|źĺítás rendjéľől sző|ő l0l20l3. 6.21.)
sz. jegyzoi utasítás III. részében foglaltaknak megfelelően történik.

3,bc) Az irodavezető feladatköľei

- általános vezetoifeladatok ellátása
7.2.4

7.2.5



7 .2.I4. az iroda tevékenységét éľintő iigykörben beadványok kivizsgálása, hatósági el-
jarások lefolytatása
7.2,|7. a helyi rendelet, a KT és abizoÍtsági előterjesztések előkészítésę

3.bd) A helyettesítés rendje és az ezek<Jneztartoző felelősségi szabályok

A kiadmanyozás, akiadmanyozás és az aláírás rendjéről szőIő I0l2013. Cx.21.)
sz. jegyzóiutasítás IV. 4) pontjában foglaltaknak megfelelően tt'ľténik.

3.c) Az üeyĺntézők munkakiirei és az azokhoz tartozó feladat. és hatáskłirtik
(személyenkénti bontásban)

- kereskedelmi ügyintéző: ipaľi.kereskedelmi, szálláshely szo|gźitatői tevékenységet
folytatók, piacok, vásarok és bevásĺárlók<izpontok nyi|vźffiartźtsba vétele, engeďé|yezé-
se, zenés táncos ľendezvények engedélyezése, hatósági eljaľások lefolýatása jegyzői
kereskedelmi hatósági ügyekben

- birtokvédelmi ugyintézó: kéľelem a\apján jegyzői birtokvédelmi eljáľások lefolýatá-
sa

- á||atvédelmi ngyintéz(5 : kéľelem a|apjźn állatvédelemmel, állattaľtással kapcsolatos
eljarások lefolytatása

- köľnyezetvéde|mi ngyintéző : zajhatźrérték megállapítása, nem közterületi hulladék
e|szá||itźsával és ártalmat|anitásáva| kapcsolatos feladatok, fás- és fźsszárű növények
védelme, parlagfiĺ elleni közérdekű védekezés, vízgazdá|kodással kapcsolatos jegyzői
hatósági feladatok

- ta|á|ttĺĺľgyakkal kapcsolatos ügyintéző : kdzterületen talált tźlrgyak nyilvántartásba vé-
tele,jegyzőkönyv készítése, ata|álttárgyakórzése,tulajdonos részére kiadása, értéke-
sítés előkészítésę

3.ca) szakmai feladatel|átásźlra vonatkozó legfontosabb jogszabá|yok felsorolása {tör-
vénýől önkoľmányzati rendeletig }

Kereskedelem:
aközigazgatasi hatósági eljĺáľás és szolgáltatás áIta|źnos szabályaiľól szóló 2004. évi
CXL. tv.
a szo|gźitatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általanos szabáiyairőI
szőIó2009. évi LXXVI. tv.
a kereskedelemľól sző|ő2005. évi CLXIV. tv.
atźrsashźzakľól szóló 2003. évi C)oo(Iľ. tv.
a kereskedelmí tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 21012009. (IX.29.)
Korm. rendelet
a szźi|źshely-szolgáltatási tevékenység folytatásának ľészletes feltételeiľő| és a szźů-

láshely-iizemeltetési engedély kiadásanak ľendjéľől sző|ő 23912009. Cx.20.) Koľm.
rendelet
a nem í,lzlęti célú kdzösségi, szabadidős szálláshe1y-szo1gá|tatásrő| sző|ő |7312003.

CX.28.) Korm. rendelet
a telepengedély, illetve a telep létesítésének bejelentése a|apján gyakorolható egyes
teľmelő és egyes szolgźůtatő tevékenységekről, valamint a telepengedélyezés rendjé-
rő1 és a bejelentés szabályairól szóló 57120|3. (II.27.) Koľm. rendelet
a vásáľokľól, a piacokról, és a bevásarlóközpontokľól szóló 55lf009. (III.l3.) Koľm'
ľendelet



azenés, táncos rendezvények mfüödésének biztonságosabbá tételéről sző|ő 23120|1.
(III.8.) Koľm. rendelet
ata\áIt dolgok tekintetében követendő eljárásról szőIő 2013. évi V. tv.
az i:z|etek éjszakai nyiwatartźtsi rendjéről szóló Budapest Főváros VIII. keľĹilet Jó-
zsefuaľos onkormanyzat Képviselő-testĹiletének4512008. (Ix.12.) sz. ĺjnk. rendelete

a Józsefuaľosban adományozható kitiintetéselaől szóló l 112006. (IILI0.) számú Bu-
dapest Józsefuáros onkoľmányzati rendelet

Binokvédelem:
a polgĺári tĺiľvénykönyvről szóló 20|3. évi V. tv.
a jegyző hatásköľébe tartoző biľtokvédelmi eljĺĺrásróI sző|ő 22812009. CX.l6.) Korm.
rendelet

Állawédelem:
u'álla+skvédelméľőlés kjméletéről szóló 1998. évi )oo1III. tv.
a kedvtelésből tanott állatok lĺirtásźlrő| és foľgalmazásźlrő| sző|ő 4llf010. (II.26.)

Koľm. ľendelet
azá||atvédelmi hatóság kijelöléséľől szóló 33412006. (XII.23.) Koľm. rendelet

Kĺiľnyezetvédelem:
a környezet védelmének általános szabá|yairől szóló 1995. évi LIII. tv.
ahulladékról szóló 20|2. évi CLXXXV. tv.
az é|e|miszerláncról és hatósági feliigyeletéről szóló 2008. évi XLVI. tv.

a kömyezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabá|yairől szóló 28412007. 6.29.)
Korm. ľendelet
a kömyezetvédelmi, tęľmészetvédelmi, vínigyi hatósági és igazgatási feladatokat el-
látó szeľvek kijelöléséről szóló 34712006. (XII. 23.) Korm. rendelet
az országos településľendezési és építési követelményekľől szóló 25311997 . (XII. 20.)
Korm. rendelet
afás szźtilnövények védelméľől szőllő 34612008. (xII.30.) Koľm. rendelet
avízgazdá|kodási hatósági jogköľ gyakoľlásĺĺľól szőIő 72lt996. (v. ZŻ.)Korm. rende-
let
a kömyezeti zaj- és ľezgésterhelési hatáľértékek megállapításétrő| sző|ő 2712008. CXII.
3.) KvVM-EüM egyiittes rendelet
a zajkibocsátásihatańrtékek megállapításanak, valamint azaj- és rezgéskibocsátás el-
lenőrzésének módjaľól sző|ő 9312007. (XII. 18.) KvVM ľendelet
a zaj és rezgésvédelem helyi szabźiyozásáľól szóló 2812003. (V. 14.) sz. Budapest
Fővaľos VIII. keľiilet Józsefuarosi onkoľm źnyzatirendelet
Budapest Fővaľos VIII. kerület Józsefuaros onkormźnyzat Képviselő-testtiletének
28/20t4. (V[.01.) önkormányzati ľendelet a józsefurírosi teľmészeti kĺ!ľnyezet
védelmérőla közteľületek, ingatlanok rendjéľől és a koztisztaságańI sző|ő 6212007

CXI.13.) Budapest Főváľos VIII. keľĹilet Jőzsefvátosi Önkoľmźnyzati ľendelet



3.cb) Az ĺigyintéző által gyakorolt hatáskörök (kiadmányozás), a hatáskör gyakorlásá-
nak módja

A kiadmĺányozás, a kiadmányozás és az aléúrás rendjéről szćiő 10l20I3. 6..2I.)
sz. jegyzői utasítás IV. részében foglaltaknak megfelelően történik.

Az iigyintézók _ M |Igy érdemében hozotthatźlrozat kivételével _ általĺĺnos ki-
admányozźlsi joggal rendelkeznek az a|étbbiak szerint:
- eljaľás megindítása,
- szaklraĹóságiľrcgkeľesések,
- helyszíni szemle kitűzése, éľtesítése,
- a helyszínen jegyzőkönyvbe foglalt helyszíni ideiglenes intézkedések,
- idézés, éľtesítés,
- az első _ általanos _ hianypótlási felhívás,
- akézbesítési vélelem
- értesítésjogeľőreemelkedésľől,
- a Hivatalon beltili irat-átadás kísérő levelei, adatkéľés tekintetében.

3 .cc) Az ugyintéző feladatkörei
7.2.1' kereskedelmi tevékenység végzéséhez miĺk<idési engedély kiadása, bejelen-

tések nyilvźntartásba vétele, nyilvántaľtások vezetése, hatósági e||en&zések le-
folytatása, (a kereskedelemről szóló 2005. évi CI.XIV. n; a kereskedelmi tevé-
kenységek végzésének feltétęleiľől szóló 21012009. (IX.29.) Korm. rendelet)

7.2.2. az ipari, szo|gźitatő tevékenység végzéséhez, va|amint a kömyezetre és egés-
zségre veszélyes anyagok és készítmények raktározásźtrahasznáIt telepre telep-
engedélyek kiadása, bejelentések nyilvĺĺntaľtásba vétele, hatósági ellenőľzések
lefolytatása (a telepengedély, illetve a telep létesítésének bejelentése alapjan
gyakorolható egyes teľmelő és egyes szo|gá|tatő tevékenységekről, valamint a
telepengedé|yezés ľendjéľől és a bejelentés szabá|yairő| szőIő 57120|3. (II.27.)
Koľm. ľendelet)

7.2'3' a nem ilzleti célú kĺizösségi, szabadidős szálláshelyek nyilvlĺntartásba véte|e (a
nem üzleti célú lözösségi, szabadidős szálláshely-szolgáltatásról szóló
173/2003. (X.28.) Korm. rendelet)

7.2.4. lđz|eti célrtt szá|Iálshelyek engedélyezése, bejelentések nyilvantaľtásba vétele, el-
lenőrzések lefolytatasa (a szálláshely-szolgáltatási tevékenység folytatásának
r é s zl e t e s fe lt é t e l e ir ől é s a s z áll ás he ly -üz eme l t e t é s i enge dé ly ki aůź s ának r e ndj é -
rőI szóló 239/2009. (X.20.) Korm. rendelet)

7.2'5' közéľdekű kérelmekkel, panaszokkal, bejelentésekkel kapcsolatos eljrírás
7.2.6' piacok, vásárok és bevásaľlóközpontok engedélyezése, nyilvrántartásba vétele,

ellenőrzése, vásárcsamokok hatósági nyilvántaľtásba vétele, ellenőľzése (a vá-
sórolcról, a piacolcról, és a bevdsárlókÓzpontolvól szóló 55/2009. (III.I3')
Korm. rendelet)

7.2'7 ' állattaľtássa|' źl|atvédelemmel kapcsolatos jegyzői hatósági hatáskörök gyakor-
lása(az állatokvédelméről és kíméletérőI szóló ]998. évi MVIII. tv.; az állat-
védelmi hatóság kijelöléséről szóló 334/2006 (XII.23,) Korm. rendelet ]. S, 2. š;
a kedvtelésből tartott állatok tartásóról és forgalmazásóróI szóIó 4I/20]0.
(II. 26.) Korm. rendelet)

7.2'8' Józsefulíľosi Aĺanykoszorú szakmai kitiintetés odaítélésének előkészítő felada-
tai (a Józsefvárosban adományozható kitijntetéselĺről szóló ]1/2006. (Iil.I}.)
számú Budapest Józsefváros onkormónyzati rendelet l' s O bekezdés, 8. $)

7 '2.9. aszervezeti egységet éńntő közbeszetzésben közremiĺktjđik és adatot szo|gźitat,
7.2.10. önkoľmiĺnyzati tulajdonú köaerületen jĺíĺda létesítésének, átepítésének engedé-

lyezése



7.2.11. taľsashazak nyilvantaľtása (a lazterületek, ingatlanok rendjéről és a kjztisztasó-
górót szóló 62/2007 (XI.]3.) Budapest Főváros VIII. keriilet Józsefvárosi on-
kormányzati rendelet 4. $)

7.2.12.zenés, tancos rendezvények engedélyezése, ellenőrzése (a zenés, tóncos rendez-
vények műlüdésének biztonságosabbá tételéről szóló 23/20l]. (III.8.) Korm.
rendelet)

7.2'13. azirodatevékenységét éľintő Ĺigyköľben beadványok kivizsgálása, hatósági eljá.
rások lefolytatása

7.2'14' birtokvédelmi ügyek elbírálása (a polgźri törvénykônyvről szóló 20]3. évi V. tv.

a jegłző hatáslrôrébe tartozó birtokvédelmi eljárósról szóló 228/2009. (X.I6')
Korm. rendelet)

7.2.15. a talá|t dologgal kapcsolatos ügyintézés ellátása (a polgóri tÓrvénylönyvről
szóló 2013. évi V. tv. ).

Első fokú kĺirnyezetvédelmi hatóságként:

közremfüödik és eljĺĺr más hatóságok engedélyezési tigyeiben



7 .2.16. e|jar zaj- és panasz ügyekben (a kÓrnyezeti zaj- és rezgésterhelési határértékek
megállapításáról szóló 27/2008. (XII. 3.) KvVM-Eĺ|M egltłttes rendelet 2. s, ].,
2., 4. melléklete; a zajkibocsátási hatórértékek megillapításának, valąmint ĺł
zaj- és rezgéskibocsátás ellenőrzésének módjáróI szóló 93/2007. (ilI. 18.)

KvVM rendelet 5. melléklete; a zaj és rezgésvédelem helyi szabályozásóról szóló
28/2003. (v. 14.) sz. Budapest Főváros VIII. keriilet Józsefvárosi onlarmónyzati
rendelet 6. $.)

7 .2.17 . zaj hatarértéket állapít meg' (z kornyezeti zaj és rezgés elleni védelem egles sza-
bólyairól szóló 284/2007. (X' 29.) Korm. rendelet I0-I1. $; a kôrnyezeti zaj- és
rezgésterhelési határértékek megállapításáról szóló 27/2008. (XII. 3.) KvVM-
EüM eglüttes rendelet 2.$, 3.$ 5.$, 1., 2., 4. mellékletei; a zajkibocsátási határ-
értékek megállapítósónak, valamint a zaj- és rezgéskibocsátás ellenőrzésének
módjáról szóló 93/2007. (nI. I8.) KvVM rendelet I s, 2.s, 1. 2. melléklet) zaj-és
rezgésbirságot szabhat ki a kornyezeti zaj és rezgés elleni védelem egles szabó-
lyairól szóló 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 26-32. s; a zajkibocsátási hatór-
értélrek megállapításónak, valamint a zaj- és rezgéskibocsótás ellenőrzésének
módjáról szóló 93/2007. (nI. I8.) KvVMrendelet 5.$, 5. melléklet)

7 '2.18'hozzájźtu|ást adhat akorlátozás alá eső kivitelezési munka végzéséhez 28/2003.
(V. ]4.) sz. Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi onkormányzati rendelet
7. $' 15.$)

7 '2.19. szakhatóságként mfüĺjdik közre más hatóságok engedélyezési tigyeiben (a kbr-
nyezeti zaj és rezgés elleni védelem eg/es szabályairól szóló 284/2007. (X. 29.)
Korm. rendelet 9.s (6) bekezdés és a 2' melléklet; a közigazgatási hatósági eljá-
rás és szolgóltatás általános szabályairóll szótó 2004. évi CXL, rcrvény 44. s Q)
bekezdése, 45. s 45A s)

7 '2.20. a szewezeti egységet érintő kozbeszeruésben k<izremfüödik és adatot szo|gá|tat
7.2.21.e||źúja a nęm kcĺĺeruleti ingatlanon elhagyott hulladék elszźi|itź.sźxal és áľtal-

matlanítasával kapcsolatos jegyzői hatósági feladatokat (a hulladélcról szóló
2012. évi CI'Wĺ/. tv. 61. s, 84. s; a knrnyezet védelmének általános szabályai-
ról szóIó 1995. évi LIII. tv.)

7.2'22' e|lźttja a fźil<, és fás szĺĺru növények védelmével kapcsolatos hatósági feladatokat
(aÍas szárú növényekvédelméről szóló 346/2008' (XII.30.) Korm. rendelet; a jó-
zsefvórosi természeti lörnyezet védelméről szóló 287/20I4' (WI.}I.) Budapest
Főváros VIII. kerület Józsefvárosi onkormányzat rendelete )

7,2.23, ellátja a parlagfiĺ elleni közérdekú védekezés jegyzői hatósági felaďatait (az
élelmiszerláncról és hatósógifeltigłeletéről szóló 2008' évi XLW. tv. ]7. s)

7.2.24.vizgazdźůkodási feladatok ellátása (a vízgazdálkodási hatósógi jogkôr głalrnrlá-
sóról szóló 72/I996. (V' 22.) Korm. rendelet 24. s)

3.cd) A helyettesítés rendje és azeze|dleztartoző felelősségi szabályok

7.3. Anyakönyvi Iroda

Feladata azelső fokuanyakönyvi igazgatási feladatok el|átása, hatósági nyilvrĺntaľtásvezeté-
se) az embeľ ha|źiź.ľa| bekövetkező hagyatékátszźtllás _ az örökösként érdekelt személyeknek
és a hagyaték egyes vagyontrĺľgyaita, vagyoni ńszhźnyadárava\őjogcímiiknekmagáIlapitá-
sával kapcsolatos egyes intézkędések megtétele.



3.b) Anyakiinwi Iľodavezető

3.ba) Az irodavezető szakmai feladatellátásaľa vonatkozó legfontosabb jogszabályok felsoro-
lasa {tiirvénytől tinko rmźnyzati rendeletig}

- Anyakĺlnyvi eljĺĺrásľól sző|ő f0|0. évi I. tv. és a végrehajtásara kiadott 32/20|4. (v.
19.) KIM rendelet

- egyes rangok és címek megszĹintetéséről sző|ő 1947. évi IV. tv.

- a bejegyzett élettarsi kapcsolatró|, az ezze| összefüggő, valamint az é|ettźnsi viszony
igazoläsának megkönnyítéséhez szükséges egyes törvények módosításaľól szóló 2009.
évi )oilX. tv.

- a magyar állampolgaľságĺól szőIő 1993. évi LV. tv. és a végrehajtásźlra kiađott
|25 l 1993. (IX. 22. ) Kormanyľendelet

. anemzetkozi magĺánjogról szóló 1979. évi 13. tvr.

- a btintetőeljarásban résztvevők, azigazságszo|gźt|tatźĺst segítők Védelmi Progľamjaĺól
sző|ő200t. évi L)oo(V. tv.

. atanúvédelemľől szóló 200I. évi LX)O(V. tv.

- az egészségi.igyről szóló 1997. évi CLIV. tv.

- az egészségiigyľől szóló |997. évi CLIV. törvénynek a halottakkal kapcsolatos ľendel-
kezései végľehajtísiĺľól, valamint a ľendkíviili halál esetén követendő eljárásról szóló
3 4 l 1999 . (IX. 24.) BM-E{iM-IM együttes ľendelet

- aholtnak nyilvánításról szóló |11960. (IV.13.) IM rend.

- az egyes kozjegyzői nempeľes eljárásokról szól2008. évi XLV. tv.

- agyermekvédelemľől és a gyámügyiigazgatásról szóló 1997. )ooil. tv.

- aPolgáń Törvénykönyvről sző|ő2013. évi V. tv.

- akozigazgatási hatósági eljĺírás és szolgáltatás általanos szabályairól szóló 2004. évi.
CXL. tv.

- illetékĺőlszóló 1990. évi XCIII. tv.

- akozigazgatási hatsági eljarásban a szemé|yes költségmentesség megállapításźrő| sző-
ló 1 80/2005.(x.9.) Koľmĺányrendelet

- abiztonsági okmanyokľól szóló 8611996. (VI. 14. ) Kormrínyrendelet

- az egyes anyakönyvi eseményekhez kapcsolódó többletszolgźitatéLsért ťlzetend(5 dijak
méľtékéről szőIő I2lf01 1 . (II. 1 2.) onkormanyzati ľendelet

- ahagyatéki eljaľásról szóló 2010. évi )oo(VIII. tv



. a gyámhatóságokľól, valamint a gyeľmekvédelmi és gyámügyi eljríľásról szóló
| 49 l 1997 . (IX. 1 0.) Koľmányrendelet

- a gyeľmekvédelmi és gyĺĺmügyi feladat- és hatáskcjrök ellátásaról, valamint a gyáll.lha-
tóság szewezetétol és illetékességéľől sző|ő 33I/2006. (XI.23.) Koľmányľendelet

- a polgaľok személyi adatainak és lakcímének nyilvántaľtásaról szőlrő |992. évi LXVI.
tĺiľvény és a végreh ajtására kiadott | 46 l |993. 6.26.) Koľmányrendelet

- az információs önĺendelkezési iogról és az információszabadságľól szóló 20II. évi
CXII. tv.

3.bb) Az irodavezető által gyakorolt hatáskĺĺrök (kiadmźnyozás)' a hatáskör gyakorlásanak
módja:

A kiadmanyozás, a kiadmanyozás és az alźńrás rendjéről sző|ő |012013. (l0.2l.) sz. jegyzíSi
utasítás II. ľészében foglaltaknak megfelelően történik.

3 .b c) Az ír o dav ezetó feladatktirei

7.3.1 A törvényben meghatározot1ak szerint adatokat rögzit az elektronikus anya-
könyvi nyilvĺántaľtásban, kiáI|ítjaazarryakonyvi okiratot, teljesíti azadatszo|gáI-
tatásokat, hatłíridő nélktil ótzi az illetékességi területén töľtént anyakönyvi ese-
ményeket tarta|maző papír alapú anyakönyveket és betrĺľendes névmutatókat.
Közremúködik a hĺĺzasság megkötésében, valamint abejegyzett élettaľsi kapcso-
lat létesítésében. Dĺint ahźnassági néwiselési foľma irĺínti kéľelemľől. Az ada-
tok bejegyzésľe iľĺĺnyuló eljĺírásban teljesített bejegyzését követően okiratot állít
ki.2010. évi I. tv. 4.g 32120|4. (V.19.) KIM rend. 4.$ (1)

7.3.2 Hivatalból anyakönyvezri a Magyaľoľszágon történt sztiletést és halálesetet, ha
bejelentésre kötelęzętt nincs, vagy akcitelezett a bejelentést elmulasztotta. 2010.
évi I. tv. 61. $ (7)

7.3.3 Az e|őtte tett apai elismeľő nytlatkozatot az apai elismerő nyilatkozatok nyilvĺín-
tartásában rogzíti, az aláírt péIdźnyát megkiildi a születést nyilvantaľtő anya-
konywezetőnek, illetve ahazaí anyakĺinyvezéstvégző hatóságnak. A megszüle-
tett gyermekre tett apai elismerő nyi|atkozat teljes hatálya esetén a ľtigzítéssel
egyidejrĺleg az adatokat az elektronikus anyakcinyvbe is bejegyzi. 2010. évi I.
tv.70. $

Ahźaasságkötési szĺĺndék bejelentéséľől és abejegyzett élettĺľsi kapcsolat léte-
sítéséľől jegyzőkĺinyvet vesz fel. A hazasságkĺités és abejegyzett élettrĺľsi kap-
csolat létesítésének időpontját a házasulókkal, illetve felekkel folytatott egyezte-
tést követőenttĺzi ki. 2010.évi I. w. 17.$ (2) (5),27.s (1)' 31.$' 39.$ (1)

AláirJa ahźzastźlrsakkal, illetve felekkel, a tanúkkal, továbbá a tolmáccsal egyĹitt
a hźzasságkötési, illetve bejegyzett élettarsi kapcsolatlétesítéséről szóló lapot.
20|0. évi I. tv. 30. $ (l)' 42.$ (l)

7.3.4

7.3.5



7.3.6

7.3.7

7.3.8

7.3.9

7.3.r0

7.3.r1

7.3.12

7.3.13

7.3.14

Közremiĺködik a hazasságkötés, illetve bejegyzett élettĺĺľsi kapcsolat hivatali he-
lyiségen kívĺili létesítésénél. 2010. évi I. tv. l8.$ - l9.$' 32.$-33.$

Hlízasságkötésnél, bejegyzett élettársi kapcsolat létesítésénél töľténő kĺizľemű-
kĺidést megfagadja,ha a hazasságkötésnek, bejegyzett élettĺársi kapcsolat létesĹ
tésének akadá|y a van. 20 1 0. évi I. tv.22. $' 3 4. $

Sztiletés anyakĺinyvezésekoľ a sziilők születési és hazassági anyakönyvi bejegy-
zésének az elektronikus anyakĺlnyvbe töľténő bejegyzése érdekében megkeresi a
születést és hazasságkötés nyilvźntartő anyakönywezetót vagy a hazai anya-
kĺinyvezést végző hatóságot. 2010. évi I. w. 57lA. $ (1)

A hĺŁasságkötési szĺĺndék, illetve abejegyzett élettĺáľsi kapcsolat létesítése iranti
szandék bejelentésékot az érintett személyek születési anyakönyvi bejegyzésé-
ĺekaz elektronikus anyakĺinyvbe történő bejegyzése érdekében megkeresi aszu-
letést nyilvántartő anyakönywezetót vagy ahazai anyakijnyvezést végzo hatő-
ságot. 201-0. évi I. tv. 58. $ (2)

A haláleset bejegyzése esetén az elhaLt születési anyakönyvibejegyzésben sze-
replő adatainak az elektľonikus anyakönyvbe töľténő bejegyzése érdekében
megkeresi a sztiletést nyilvantartó anyakönywezetot vagy ahazai anyakönyve-
zéstvégző hatóságot. 2010. évi I. tv. 58/A. s

Ha az elhaltnak halálakoľ hźnassźrya vagy bejegyzett é|ettélrsi kapcsolata állt
felay az elhalt hźaassźęi vagy bejegyzett éIettźrsi anyakĺinyvibejegyzésben sze-
replő adatainak az elektľonikus anyakĺinyvbe tĺirténő bejegyzése éľdekében
megkeresi a hźnasságot vagy a bejegyzett élettaľsi kapcsolatot nyilvántaľtó
anyak<inywezetőtvagy ahazaianyakönyvezést végző hatóságot. 20|0. évi I. tv.
s8/A. $ (2)

Az e|ha|thźzastÁrsa vagy bejegyzett é|ettźlrsa születési anyakönyvi bejegyzésé-
ben szereplő adatainak az elektľonikus anyakĺinyvbe tĺirténő bejegyzése érdeké-
ben megkeľesi a szĹiletést nyilvantaľtó anyakönywezetót vagy a hazai aÍIya-

könyvezést végző hatóságot. 20|0. évi I. w. 58/A. $ (3)

A törvényben meghatarozottkote|ezó adattovźtbbítást végez, az arra jogosult ré-

szére adatigénylés a|apjźtn adattovábbitást végez, vagy az anyakönywezető az
arajogosult kérelméľe hatósági bizonyítványt állít ki. 201-0. évi I. tv. 77.$

A statisztikaľól szóló törvényben meghatfuozott adatgyiĺjtéssel kapcsolatos fela-
datai teljesítése céljábőI az anyakönyvi eljáĺás során kęze|í anépmozgalmi adat-

szo|gźitatás körébe tartoző adatokat. 2010. évi I. tv. 80.$

Az elektronikus anyakönyvben keze|t adatok teljes ktirét közvet|enhozzźféľéssel
jogosult átvenni, tovźhbá ah'lzźnő|ag a papíralapú anyakönyvben nyilvántartott

7.3.15



7.3.16

7.3.17

7.3.18

7.3.19

7.3.20

7.3.21

7.3.22

7.3.23

7.3.24

adatot, valamint az anyakonyvi alapiratot jogosult megtekinteni. 20|0. évi I.
tv.81.$

Értesíti a gyźmhatóságot, ha a gyermek szĹiletését az apa ađatai nélktil anya-
könyvezték, az apa adatait adattovábbítás teljesítésę után jegyzi be a szĹiletési
anyakönyvbe, ha a gyeľmeket ismeretlen szĹilőktől szźlrmaző ta|áIt gyermeknek
kell tekinteni, vagy kiskoru személy köt hazasságot. 2010. évi I. tv. 88.$

Mas anyakĺinywezető, idegenľendészeti hatóság, külképviselet, és a KEKKH
éľtesítése a törvényben meghatározott esetekben. 2010. évi I. tv. 87.$ és 89.$

Az anyakonyvből a|<lzźĺőIag papír alapú anyakönyvben nyilvántaľtott adat, va-
lamint az alapirat tekintetében az affajogosult tekintetében engedélyezi abete-
kintést, részére adatigénylés alapján adattovábbítást végez, kérelemĺe hatósági
1.'_-'.--,L.!..-J !11,L ĺ-: -* !-.2-.L.L-!.-:..f-'....!-2!-.:.-..-.. l-ĺt-.-J-:1--...!1 !- -_:-.olzuilylLv.dIryt arrrt K\ ?Iz grlIltętętt .1Z lllloflIlaglUs ol[ęIluętt(ęZęsl JoBfor ęs iíZ lll-
foľmációszabadságról szóló törvény szerint tájékoztatja személyes adatainak ke-
zeléséről. 20|0. évi I. tv. 78.$

Az elhalt magyar állampolgár szeméIyazonosság igazo|ásźra alkalmas hatósági
igazolvźnyát és személyi azonosítót és lakcímet igazo|ő hatósági igazolvtnyát
érvénýeleníti, majd aszeméIyazonosításra alkalmas okmĺínyokkal egyiitt továb-
bítja a haláleset helye szerint illetékes megyei (főváľosi) kormanyhivatal jrárási

hivatalának. 2010. évi I. tv.62. $ (3)
Az e|halt úti okmlányában |évő érvényes magyaÍ vízumĺa, illetve a taĺtőzkodźsi
jogosultságra vonatkozó bejegyzést követően az anyakönyvi folyószám feltĹinte.
tésével ,,éľvénýeleď' bejegyzést tesz, és a ktilftildi hatóságok által kiállított ok-
mányokat a bejelentőnek visszaadja.20|0. évi I. tv. 62. $ (4)
Az újszĹilcitt személyazonosító igazo|vźnyĺínak kiadása érdekébeÍI az újszülött
aľcképét a szeméIyazonosító igazo|vźný kiállító hatóság részére, a törvényes
képviselők nevét a személyi azonosítót kiállító hatóság részére megkiildi. 2010.
évi I. fu. 89. $ (1)

Az 1980. decembeľ 31-ig vezetett anyakönyvben talrílhatőbejegyzés|ezőrásźrőI
abejegyzés folyószámanak és az arryakiĺnyv azonosító adatainak továbbításával
az illetékes |evéItárat értesíti.fDĹO. évi I. tv. 89. $ (2)

A magyaľ állampolgĺĺľság megállapítása céljából megkeľesi az á|lampolgĺĺľsági
ügyekben eljarő szervet. 2010. évi I. tv. 16.$ (2)

A magyaľ állampolgáľság megszerzésével kapcsolatos adatszolgáItatást az źi-
lampolgĺĺrsági eskii vagy fogađalom letételéľől más anyakönywezetőnek, a pol-
gĺírok személyi adatait és lakcímét nyilvĺántaľtó hatóságn*, M idegenĺendészeti,
a menekültĺigyi hatóságnak, valamint a Központi Statisztikai Hivatalnak. |993.
évi LV. tv.19. $ (1)

A kiadmĺĺnyozás, a kiadmanyozás és az a|áirés rendjéről szóló |0l20I3.
(10.21.) sz. jegyzoi utasítás II. ľész C.) pontja szeľint, az anyakönyvi eljaľással
összefüggő jegyzoi döntéseket,intézkedéseket kiadmźnyozźls keľetében ahatő-

7.3.25.



7.3.26.

sági Ĺigyekért felelős aljegyzo gyakoľolja.

a helyi rendelet, a KT és abizottsźtgi előterjesztések előkészítése,

7.3.27. szakmai tźĄékoztatők készítése, kapcsolattartás,korhźzakkal, klinikákkal

7.3.f8. Az elektľonikus anyakiinyvi rendszeren keresztül igényelhető, központilag e|ő-

állított anyakönyvi nyomtatvanyok. valamint a biztonsági tintával töltött író-
eszkoz igénylése és kezelése, továbbá az elektronikus anyak<inyvi ľendszer
haszná|atjůloz sziikséges hozzáférési jogosultságok és a felhaszná|ői kártyák
igénylése és kezelése

7.3.29. a selejtezhető okmányok (hibás adatta| kitöltött, továbbá a megszemélyesítés
során megséľĹilt anyakönyvi kivonatok) selejtezése, a selejtezés végľehajtasá-
hoz bizotts ág fe|ál|itása' a megsemmisítésľől jegyzőkönyv készítése.

7.3.30. a keľĹilet eímnyilvántaľtasával kapcsolatos feladatok ellátása, a 14 éven aluli
érintett és az egészségügyi okból tĺiľténő akadáIyoztatása esetén a polgáľ sze-
mélyazonosító igazolvány fuánti kérelmének źtfuéteLe, akére|mező jogosultsá-
ganak és személyazonosságĺĺnak ellenőrzése, a kérelem továbbításával kapcso-
latos hatósági fe|adatok ellátása, adatok szo|gátltatźlsa meghatározott szeľvek.
nek és személyeknek, (a polgáľok személyi adatainak és lakcímének nyilvĺĺn-
taľtásaról sző|ő 1992. évi LXVI. töľvény és a végľehajtěsźra kiadott |4611993.
(X.f 6 .) Koľmányrendelet)

3.bd) A helyettesítés rendje és az ezek,heztartoző felelősségi szabályok

A kiadmanyoztts, a kiadmanyozźs és az a|źńtás rendjéről szó|ő |0l20l3. (I0.2|.) sz. jegyzői
utasítás II. részében foglaltaknak megfelelően töľténik.

3.ca) Azügyintézők munkakörei és azazo|<hoztartoző feladat- és hatáskörök (személyenkénti
bontásban)

Anyakönywezetó:

7.3.|, A törvényben meghatźĺozottak szeľint adatokat rcgzít az elektronikus anyakönyvi
nyilvĺĺntartásban, kiállítja az anyakonyvi okiratot, teljesíti az adatszoIgáltatásokat, ha-

tźľĺdo nélkül őrzí az illetékességi teľĹiletén történt anyak<ĺnyvi eseményekettarta|maző
papír alapű anyakönyveket és betűrendes névmutatókat. Közľemúködik a házasság
megkötésében, valamint a bejegyzett é|ettźnsi kapcsolat létesítésében. Dönt ahźnassá-
gi néwiselési foľma iľanti kérelemľől. Az adatok bejegyzésre iľĺĺnyuló eljáľásban tel-
jesített bejegyzését ktivetően okiratot állít ki. 2010. évi I. tv. 4.$ 32l20I4. (V.19.)
KIM rend.4.$ (1)

7.3.2. Hivatalból anyakönyvezru aMagyarcrszágon ttjľtént sziiletést és halálesetet, ha beje-
lentésre kötelezett nincs, vagy akötelezett a bejelentést elmulasztotta. 2010. évi I.
tv. 61. $ (7)

7 .3.3. Az elótte tett apai elismerő nyilatkozatot az apaí elismeľő nyi|atkozatok nyilvantaľtá-
sában rogzíti, az a|áírt pé|dźnyát megkiilđi a születést nyilvĺĺntartó anyakönywezető-
nek, illetve ahazai anyakĺinyvezést végző hatóságnak. A megszületett gyeľmekľe tett



apai elismeľő nyilatkozat teljes hatá|ya esetén a rögzítéssel egyidejű|eg az adatokat az
elektronikus anyakönyvbe is bejegyzi. 20|0. évi I. tv. 70. $

7.3.4. A hazasságkötési szandék bejelentéséről és abejegyzett élettĺĺľsi kapcsolat létesítéséről
jegyzőkĺinyvet vesz fel. A hazasságkĺités és abejegyzett élettĺľsi kapcsolat létesítésé-
nek időpontját ahźzasu\ókkal, illetve felekkel folytatott egyeztetést kĺĺvetően tlzi|<l.

2010. évi I. w. l7.$ (2) (5)' 27.$ (1)' 3l.$' 39.$ (1)

7.3.5. Aláírja a hźnĺstźrsakkal, illetve felekkel, a tanúkkal, tovźtbbá a tolmáccsal egyĹitt a
hazasságkötési, illewe bejegyzett élettaľsi kapcsolatlétesítéséről szóló lapot. 201-0.

évi I. tv. 30. $ (1)' 42.$ (1)

7.3.6. Közreműködik a hazasságkĺités, illetve bejegyzett élettĺáľsi kapcsolat hivatali helyisé-
gen kívĹili létesítésénél. 20|0. évi I. tv. l8.$ - 19.$' 32.$-33.$

7.3.7. Hazasságkötésnél, bejegyzett élettársi kapcsolat létesítésénél töľténő közremfüödést
megÍagadja,ha a hĺázasságkĺitésnek, bejegyzett élettĺáľsi kapcsolat létesítésének akadá-
lya van. f0I0. éviI.tv.22. $' 34.$

7.3.8. SzĹiletés anyakönyvezésekor a sztilők sztiletési és hazassági anyakönyvi bejegyzésé-
nek az elektľonikus anyakĺinyvbe töľténő bejegyzése érdekében megkeresi a születést
és hlázasságkötés nyilvántartó anyakcinywezetót vagy ahazai anyakönyvezést végzó
hatóságot. 201.0. évi I. tv. 57lA. $ (l)

7.3.9. A hfuasságkötési szandék, illetve abejegyzett élettársi kapcsolat létesítése fuźnti szán-
dék bejelentésékoľ az énntett személyek sziiletési anyakönyvi bejegyzésének az elekt-
ľonikus anyakönyvbe történő bejegyzése érdekében megkeresi a szĹiletést nyilvantaľtó
anyakcĺnywezętot vagy a hazai anyakönyvezést végzo hatóságot. 20|0. évi I. w. 58. $
(2)

7.3.|0.A halálesetbejegyzése esetén az e|ha|t születési anyakönyvibejegyzésben szereplő
adatainak az elektľonikus anyakönyvbe tĺirténő bejegyzése érdekében megkeľesi a szü-
letést nyilvźntartő anyakcinywezetőt vagy a hazai arryakönyvezést végzó hatóságot.
20|0. évi I. w. 58/A. $

7.3.|I.Ha az elhďtnak halálakoľ hźzassága vagy bejegyzett é|ettźtrsi kapcsolata źillt fenn, az
elhalt hźzasságí vagy bejegyzett é|ettétrsi anyakönyvi bejegyzésben szereplő adatainak
az elektľonikus anyakönyvbe t<iľténő bejegyzése érđekében megkeresi a hźuasságot
vagy a bejegyzett élettarsi kapcsolatot nyilvantaľtó anyakönywezetót vagy a hazai
anyakönyvezéstvégzó hatóságot. 20|0. évi I. tv. 58/A. $ (2)

7.3.|2. Az e|ha|t hźzastźtrsa vagy bejegyzett éIettźtrsa születési anyakönyvi bejegyzésében
szeľeplő adatainak az elektľonikus anyakönyvbe töľténő bejegyzése érdekében megke-



ľesi a szĹiletést nyilvĺántaľtó anyakönywezetot vagy ahazai anyakonyvezést végző ha-
tóságot. 20t0. évi I. w. 58/A. $ (3)

7.3.|3. A törvényben meghatározott kötelező adattovábbítźst végez, az aÍÍajogosult részére
ađatigény|és alapjan adattovábbítástvégez,vagy azarryakonyvvezeto az arrajogosult
kérelméľe hatósági bizonyiwźnyt állít ki. 2010. évi I. tv. 77.$

7.3.l4. A statisztikaľól szóló törvényben meghatźtrozott adatgyűjtéssel kapcsolatos feladatai
teljesítése céljából az anyakönyvi eljárás során keze|i a népmozgalmi adatszolgáltatás
körébe lartozó adatokat. 2010. évi I. tv. 80.$

7.3.I5. Az elektronikus anyaktinyvben kezelt adatok teljes k<irét közvet|enhozzáféréssel jo-
gosult átvenni, továbbá akjzárőIag apapíralapú anyakönyvben nyilvántartott adatot,
valamint az arryakonyvi alapiratot jogosult megtekinteni. 20|0. évi I. tv. 81.$

7.3.|6. Éľtesíti a gyáll,hatőságot, ha a gyermek szĹiletését az apa adatai nélkiit anyakönyvez.
ték, az apa adatait adattovábbítás teljesítése utín jegyzibe a születési anyakĺinyvbe, ha
a gyermeket ismeľetlen szülőktől szźtrmaző tďált gyermeknek kell tekinteni, vagy kis-
koru személy köt hízasságot.2010. évi I. tv. 88.$

7.3.I7. Más anyaktinywezető, idegenľendészeti hatóság, kiilképviselet, és a KEKKH éľtesíté-
se a törvényben meghataľozott esetekben. 20l0. évi I. tv. 87.$ és 89.$

7.3.|8. Az anyakonyvből akizźtrőlagpapfu a|apű anyakönyvben nyilvántaľtott ađat, valamint
aza\apitat tekintetébenazarrajogosult tekintetében engedéIyezi a betekintést,részére
adatigény|és alapjan adattovábbítást végez, kérelemre hatósági bízonyítvźnyt állít ki,
az érintetett az információs önĺendelkezési jogról és az információszabadságľól szóló
törvény szeľint tźĄékoztatja személyes adatainak kezeléséről.20|0. évi I. tv. 78.$

7.3.|9. Az e|ha|t magyar állampolgar szemé|yazonosság igazolásfua alkalmas hatósági iga-
zo|ványát és személyi azonosítót és lakcímetigazo|ő hatósági igazo|vźnyát érvényte-
leníti, majd a szemé|yazonosítasľa alkalmas okmanyokkal egyĹitt továbbítja a haláleset
helye szeńnt illetékes megyei (fővarosi) koľmanyhivataljáľási hivatalanak. 201-0.

évi I. tv. 62. $ (3)
7.3.20. Az e|halt úti okmlínyában lévő érvényes magyar víz\mĺa, illetve atartőzkodási jogo-

sultságra vonatkozó bejegyzést követően az anyakonyvi folyószám felttintetésével

,,érvényte1en,, bejegyzést tesz, és a külftjldi hatóságok által kiállított okmĺĺnyokat a be-
jelentőnek visszaadja.20|0. évi I. tv. 62. $ (4)

7.3.2|. Az újszülott szeméIyazonosító tgazo|vźnyának kiadása érdekében az újsztilött aľckép-
ét a szeméIyazonosító ígazo|ványtkítl||itő hatóság tészére, a tĺirvényes képviselők ne-
vétaszemélyi azonosítót kiállító hatóság tészére megktildi. 2010. évi I. tv. 89. $
(1)

7.3.22. Az 1980. december 3|-igvezetett anyakönyvben található bejegyzés lezźtrásźről' abe-
jegyzés folyószrámanak és az anyakönyv tzonositő adatainak továbbításával az i||eté-
kes levéltaľatértesíti.2010. évi I. tv. 89. $ (2)

7.3.23.A magyaľ állampolgĺáľság megállapítása céljából megkeresi az źi|ampolgĺáľsági
ügyekben eljrĺró szeľvet. 2010. évi I. tv. 16.$ (2)

7.3.24. A magyar állampolgáľság megszerzésével kapcsolatos adatszolgá|tatást az ti|ampol-
gársági eskü vagy fogadalom letételérőlmás anyakönywezetőnek, a polgĺĺľok szemé-



lyi adatait és lakcímét nyilvántartó hatóságnak, az idegewendészeti, a menekiilttigyi
hatóságnak, valamint a Központi Statisztikai Hivatalnak. 1993. évi LV. tV.19. $ (l)

A szakmai feladatellźúásźtra vonatkozó legfontosabb jogszabályok felsorolása {tör-
vénýől önkoľmányzati ľendeletig}

- Anyakonyvi eljárásról szóló 2010' évi I' tv' és a végľehajtá.sáľa kiadott 3212014. (V.
19.) KIM rendelet

- egyes rangok és címek megsziintetéséről sző|ő |947. évi IV. tv.

- a bejegyzett élettĺĺľsi kapcsolatľó|, az ezzeI összefüggő, valamint az é|ettźlrsi viszony
igazolásánakmegkĺlnnyítéséhez szfüséges egyes tĺirvények módosításríľól szóló 2009.
évi )oilX. tv.

- a magyar á|lampolgárságról sző|ő 1993. évi LV. tv. és végrehaitásźlra kiadott
l25 ĺ |993. (IX. 22. ) Koľmanyrendelet

- anemzetkijzi maganjogról szóló 1979. évi 13. tvr.

- abtintetőeljárásban résztvevők, azígazságszo|gá|tatást segítők Védelmi Programjaľól
sző|ő200|. évi LX)O(V. tv.

- az egészségügyről szóló |997. évi CLIV. tv.

- az egészségiigyről szóló 1997. évi CLN. törvénynek a halottakkal kapcsolatos rendel-
kezései végrehajtasáľól, valamint a rendkívĹili halál esetén követendő eljárásľól szóló
34l |999. (IX. 24.) BM-EtiM.IM egyĹittes ľendelet

- aholtnak nyilvanításľól szóló |l|960. (IV.13.) IM rend.

- az egyes kozjegyzőí nempeľes eljaľásokĺól szóló 2008. évi XLV. tv.

- a gyeľmekvédelemľől és a gyámtigyíigazgatásról szóló 1997.XXXI.tv.

- aPolgáĺi Tĺiľvénykönyvről sző|ő20|3. V. tv.

- aközigazgatási hatósági eljáľás és szolgáltatás źtlta|źnos szabályaiľól szóló 2004. évi.
CXL. tv.

- illetékről szóló 1990. évi XCIII. tv.

- akozigazgatasi hatsági eljarásban a szemé|yes költségmentesség megá||apítasĺíról szó-
ló l 80/2005.(D(.9.) Koľmrányrendelet

- abiztonsági okmlínyokról szóló 86l|996. (VI. 14. ) Kormanyrenđelet

- az egyes anyakönyvi eseményekhez kapcsolódó többletszolgá|tatásért fizetendo đijak
méľtékéről sző|ő |2l2O1 1. (II. 12.) onkormĺányzati ľendelet

3 . cb) Hagyat ékl ngyintéző :



7.3.3|. a keľĹileti lakosok hagyatéki ügyeinek teljes köru intézése, a temetést intéző
személy felhívása nyi|atkozattételre, hagyatéki leltarfelvétele, ha az örĺikhagyó
I<ĺzarőIag kül-frldi állampolgár volt, a hagyatéki eljaľás lefolytatásának
tényéről az źiIampolgaľság szeľinti állam külképviseletének éľtesítése, helyszí-
ni és safe leltaľak felvétele, gyámi vagy gondnoksági leltánal kapcsolatos fela-
datok, ingóságok éľtékelése, biztosítási intézkedések megtétele, éľtékek bírói
letétbe helyezése, adó-éľtékbizonyiwźnyok megkérése, megüresedett, hagya-
tékkal terhelt cinkoľmĺĺnyzati bér|akások és öľöklakások kulcs nyilvlĺntaľüísá-
nak vezetése, a megtiľesedett bérlakásokĺól az önkoľmćnyzatt vagyonkezelő ér-
tesítése, hagyatéki letar és mellékletei, valamint ahiteLezői igények kozjegyző
felé való továbbítása

A szakmai feladatellátásáravonatkozó legfontosabb jogszabźiyok felsoľolása {törvénytől ön-
korměny zati ľendeleti g }

- ahagyatéki eljaľásról szőIő20I0. évi XXXVIII. tv

- a gyámhatóságokľól, valamint a gyeľmekvédelmi és gyámtigyi eljaľásľól szóló
|49 l 1997 . (IX. 1 0.) Kormányrendelet

- a gyermekvédelmi és gyámügyi feladat- és hatáskĺircik ellátásaról, valamint a gyźmha-
tóság szervezetéró| és illetékességéről szőIő 33|12006. CxI.23.) Kormanyrendelet

- akozigazgatási hatósági eljarás és szolgáltatás általános szabályaiľól szóló 2004. évi.
CXL. tv.

3.cc) Az ťigyiĺtéző által gyakorolt hataskĺirĺik (kiadmćnyozás), a hatáskör gyakoľlásanak
módja:

Az anyakönywezetők kiadmanyozása az anyakĺinyvi eljarásról sző|ő 20|0. évi I. tv.4.$ -ában,

valamint az anyakĺinyvezési feladatok ellátĺĺsanak részletes szabá|yairől szóló 32l20I4. évi
(V.19.) KIM ľendelet a.$(1) bekezdésében foglaltaknak megfelelően töľténik.

Azngyintézők kiadmanyozása, a kiadmányozás és az a|źlírás rendjéről sző|ó l0l20|3. (|0.2|.)
IV. részében foglaltaknak megfelelően töľténik.

Az ügyintézők_ uigy érdemében hozotthatározat kivételével - általĺĺnos, taľtós kiadmĺĺnyo-
zási j o gga| rendelkezn ek az a|źhbiak szeľint :

- eljźrás megindítása,

- a szakhatósági megkeľesések,

- ahelyszíni szemle kihĺzése, éľtesítése,

- ahelyszínenjegyzőkönyvbefoglalthelyszíniideiglenesintézkedések,

. azidézés, az értesítés,

- az első _ általanos _ hiĺánypótlási felhívás,



- akcizmeghallgatás kihirdetése,

- akézbesítési vélelem,

- értesítés jogeľőľe emelkedésről,

. aHivatalon beliili irat-átadás kísérő levelei, adatkéľés tekintetében.

3.cd) A helyettesítés rendje és az ezek'heztartoző felelősségi szabźiyok

Ha a településen az aĺryakonyvi igazgatási feladatok az arryakonywezető akađá|yoztatása
vagy az anyakönywezetői feladatokat ellátó személy lllánya miatt nem |áthatőak e|, a jegyző
kérelmére a helyettesítésről a fővarosi és megyei kormĺĺnyhivata| az illetékességi teľületéhez
tartoző települési önkormányzatok képviselő-testiilete hivatalainak anyakönywezetői közül
történő kijelöléssel gondoskođik. (az anyakönyvezési feladatok ellátásźnakrész|etes szabźiya-
iľól szóló 321201-4. (V.19.) KIM rendelet 5. $ (1) bekezdése)

3.b) lĺpítésĺigvi ĺrodavezető

3.ba) Az iľodavezető szakmai feladatellátásara vonatkoző legfoĺtosabb jogszabályok
felsorolása {tt'ľvénytől ĺinkormĺĺnyzati ľendeletig}
- akozigazgatási hatósági eljáľás és szolgáltatás á|talźnos szabályairól szóló 2004,
évi CXL. tv.
. az épített köľnyezet alakításaról és védelméróI sző|ő |997. évi LXXVIII tv
- ataľsashazakľól szóló 2003. évi C)O(XIII. tv.
- 1990.évi XCIII. tv az illetékekről
- |997.évi töľvény azingat|an-nyilvántaľtásľól
- 2001. évi LXIV töľvény a kulturális örökség védelméről
- 2010. évi C)O(VI. tv. a fővlíĺosi és megyei koľmányhivatalokról, valamint a fcivaľo-
si és megyei kormlínyhivatalok kialakítĺísával és teľületi integľációval összefiiggő tör-
vénymódosítĺásokról.
- 2012. évi CLV[. tv. a teleptilésfejlesztéssel, a településrendezéssel és az építéstigy-
gyel összefüggő egyes törvények módosítasaĺól

- 253lt997.(XII,20.) Koľm. ľendelet oTÉK
- 343l2006.(xII.23.) Koľm. ľendelet az épftésngyi és az építésfelügyeleti hatóságok ki.
jelciléséről és mfüĺidési feltételeiről (módosítottaa394120|2 (XII.20.) Koľm. rendelet
- 3l2l20|2.(xl.8.) Koľm. ľendelet az építésiigyi és építésfelügyeleti hatósági e|jará-
sokľól és ellenőrzésekről, valamint az építésngyi hatósági szolgáltaüásról
- 313120|2.6I.8.) Korm. rendelet az Epítésügyi Dokumentációs és Infoľmációs
Központról, valamint az országos Építésiigyi Nyilvántaľtĺĺsról
- 322120|2. (XI.16.) Koľm. rendelet az egyes építésüggyel ĺisszefüggő egyes Korm.
rendeletek módosításĺíról
- 83/20t2.(Iv.2|.) Koľm. rendelet a szabźt|yozott elektronikus ügyintézési szolgźita-
tásokľól
- 245l2006.CxII.05.) Koľm. rendelet az építésugyi bíľság megáIlapítźtsának részletes
szabáiyairől'
- 252|2006.CKI.07.) Koľm. ľendelet a teleptilésrendezési és az építészeti-muszaki terv-
tanácsokró1
- |9|l2009.(Ix.15.) Koľm. rendelet az épitoipan kivitelezési tevékenységľől



- 393l20l2.(XII.20.) Korm. rendelet arégészeti orökség és a műemléki érték védel-
mével kapcsolatos szabályokról

. 85|2000.CXI.8.) FVM rendelet a telekalakításról

. 47lI998.(X.15.) Főv. Kgy. rendelet BVKSZ
- 6612007.6II.|2.) önk. ľendelet rórÉsz
- 5120|3.(II.10.) ĺink. rendelet az építésüggyel összefüggő egyes helyi ĺinkormźnyzati
lratósági elj łĺľások ľészletes szabźiy aírőI
. 5Ll20|1.(x.19.) önk. rendelet a helyi épitészeti-műszaki tervtanács létrehozásaľól
és mfüödéséről (módosítja a612013.(I.l0) önk. rendelet
- A közúti közlękedésről szóló 1988. évi I. tĺirvény

- A közuti közlekedésről szóló 1988. évi I. torvény
végrehajtrĺsĺáľól szóló 30/1988. (Iv.21:) MT rendelet

- a helyi kozutak kezelésének szakmai szabá|yźnőIszől.ő 512004.(I.28.) GKM
rendelet

3.bb) Az irodavezető által gyakorolt hatáskĺirök (kiadmźnyozźĺs), a hataskör gyakorlá-
sanak módja

A kiadmanyozás, a kiadmanyozás és az a|áírás rendjéľől sző|ő |012013. (x.21..)
sz. jegyzoi utasítás III. részében foglaltaknak megfelelően töľténik.

3.bc) Az iľodavezető felađatkörei: általanos vezetői feladatok

7.I.24. Megállapítás, illetve a jőváhagyás előtt véleményezi azi||etékességi területén a helyi
építési szabźtlyzatot és a településrendezési terveket.

7.I.25. A helyi rendelet, a KT és abizottsági előterjeszések előkészítése
7.|,29. kiilföldi állampolgaľok ingatlan szerzésével kapcsolatos nyilatkozatok előkészítése
7.|.30. aszervezeti egységet érintő közbeszeruésben kĺizremfüödik és adatot szo|gá|tat

3.bd) A helyettesítés ľendje és az eze|<heztartoző felelősségi szabályok:

A kiadmányozás, a kiadmanyozás és az a|áírás ľendjéről sző|ő 1012013. (x..21.)
sz. jegyzői utasítás IV. 4.) pontjában foglaltaknak megfelelően ttirténik.

3.c) Az ügyintézők munkakörei és aZ azokhoz taľtozó felađat- és hatáskiirök
- építéstigyi hatósági Íjgyintéző
. ngyintézo és tigykezelő

3.ca) szakmai feladatel|átásźra vonatkozó legfontosabb jogszabéůyok felsoľolása {töľ-
vénytől önkoľmanyzati rendeletig}
- akozigazgatási hatósági eljaĺás és szolgáltatás á|talźnos szabályairól szóló 2004.
évi CXL. tv.
- az épített kömyezet a|akítźLsaről és védelméről szóló |997. évi L)O(V[I tv
- atĺáľsashtŁakľól szóló 2003. évi C)oooII. tv.
- |990.évi XCIII. tv az illetékekĺől
- 1997.évi töľvény aziĺgatlarl-nyilvĺíntaľtásľól



- 2001. évi LXIV törvény a kultuľális örökség védelméről
- 20|0. évi C)O(VI. tv. a fővárosi és megyei kormrĺnyhivatalokról, valamint afővźro-
si és megyei koľmĺĺnyhivatalok kialakításával és terĹileti integrációval tisszefüggő töľ-
vénymódosításokról.
- f0I2. évi CLV[. tv. a településfejlesztéssel, a településľendezéssel és az építésügy-
gyel összefi.iggő egyes törvények módosításáľól

- 25311997.6II.20.) Koľm. rendelet oTÉK
- 343l2006.(xII.23.) Korm. rendelet az építésügyi és az építésfelügyeleti hatóságok ki-
jelöléséľől és mfüödési feltételeiről(módosítottaa394l2012 (XII.20.) Korm. rendelet
- 3|2ĺ20|2.CXI.8.) Korm. rendelet az épitésigyi és építésfelügyeleti hatósági e|jtrá-
sokľól és ellenőrzésekĺől, valamint az építésugyi hatósági szolgáltatásľól
- 3|3|2012.CXI.8.) Koľm. rende.let az Epítésügyi Dokumentációs és Információs
Központról, valamint az Országos Epítésiigyi Nyilvĺántaľtásról
- 32212012. (XI.16.) Korm. rendelet azegyes építésüggyel összefüggő egyes Koľm.
rendeletek módosításáľól
- 83l20|2.(Iv.2L.) Koľm. ľendelet aszabá|yozott elektľonikus ügyintézésiszo|géita-
tasokľól
- 245lf006.CXII.05.) Koľm. rendelet az építésügyi bírság megá|Iapítźlsanak részletes
szabá|yairőI
- 252l2006.(X[.07.) Korm. rendelet a településrendezési és az építészeti-mllszaki tęrv-
tanácsokľól
- |9tl2009.(Ix.l5.) Koľm. ľendelet azépitőipari kivitelezési tevékenységľől
- 393|2012.(XII.20.) Koľm. rendelet arégészeti örökség és a múemléki éľték védel-
mével kapcsolatos szabályokról

- 85l2000.(XI.8.) FVM ľendelet a telekalakításról
- 47l|998.CX.l5.) Főv. Kgy. rendelet BVKSZ
- 6612007.D(II.IL.) önk. rendelet rórÉsz
- 5l20I3.(II.10.) önk. ľendelet az építésiiggyel összefüggő egyes helyi önkotmźnyzati
hatósági elj arások ľészletes szabźiyairó|
- 5I/20I1.(tx.19.) önk. ręndelet a helyi építészetĹműszaki tervtanács |étrehozásźnő|
és mfüĺĺdéséről (módosítja a6120|3.(I.10) önk. rendelet

akőzűúkezelőĺ feladatokat ĺs ellátó üryĺntéző feladatellátásiíra vonatkozó legfonto-
sabb jogszabályok :

. A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. ttiľvény
- A közuti k<izlekedésről szóló 1988. évi I. töľvény

végľehajtásárő1' sző|ő 30/1988. (IV.21:) MT rendelet
- a helyi közutak kezelésének szakmai szabát|yźrő| sző|ő

5 12004.(I.28.) GKM rendelet

3.cb) Azugyintéző által gyakorolt hatĺáskörök (kiadmtnyozás), a hatáskör gyakorlasá-
nak módja

A kiadmanyozás, a kiadmanyozás és az a|áírás rendjéről szóló 10/2013.

Cx.21..) sz. jegyzői utasítas IV. részében foglaltaknak megfelelően tönénik.
Az igyintézők _ M ugy éľdemében hozott hatźlrozat kivételével _ általanos kĹ

ađmányozási joggalrendelkeznekaza|ábbiakszeľint:



- eljárás megindítása,
- szakhatóságimegkeresések,
- helyszíni szemle kitűzése, értesítése,
- a helyszínen jegyzőkönyvbe foglalt helyszíni ideiglenes intézkeđések,
- idézés, éľtesítés,
- az első _ általanos _ hiránypótlasi felhívás,
- akézbesítési vélelem
. értesítésjogerőreemelkedésről,
- a Hivatalon beliili iľat-átadas kísérő levelei, adatkéľés tekintetében.

Két iigyintéző egyittesen jogosult aláíľni: ahatározatok, végzések és tervek jogeńs zá-
rudékźft, kivéve a j ogoľvoslattal megtámadott d<intéseket.

3 .cc) Az ngyintéző feladatkörei :

Első fokú építésiigyi hatósági jogkiiľĺik gyakorlása, illeték megá||apitása. Első fokri

általĺĺnos építésügyi hatóságként jfu e|,döntéseit az ÉroR űtjánhozzameg:
7 .I.|. építési engedélyezési,

7.I.f . összevont engedélyezési

7.I.3. fennmaľadási engedélyezési
7,1 .4. hasznźůatbavételi engedélyezési

7.|.5. bontási engedélyezési

7.|.6. engedély hatályának meghosszabbítása iľánti engedélyezési

7.|.7. jogutódlás tudomásulvételi

7 .|.8. hasznáIatbavételi tudomásulvételi
7.|.9. oľszágos építési kĺivetelményektől való eltérés engedélyezési

7,|.rc. kĺjtelezési
7.|.II. végľehajtási

7.1.I2. szakhatósági,
7.|.I3. veszélyhelyzet esetén szükségessévá|ó építési tevékenység tudomásulvételi

eljarásokban,
7.I.I4. jogszabá|yokban meghatározott esetben és módon építéstigyi hatósági szo|gźůtatást

nyujt.
7.IJs. jogszabályban meghataĺozott esetekben tény, źĺ||apot, egyéb ađatigazolása céljából

a.) atervezés elősegítése érdekében vagy'
b.)az ingatlan adataiban bekövetkezętt vá|tozźlsnak az ingatlan nyilvántaľtásba tcjrténő

źtĺĺezetéséhezhelysziruszemlealapjźnhatóságibizonýtvźnytállítki.

'lz építésügłi és építéýltłgłeleti hatósógi eljárásolcról és ellenőrzéselvől, valamint az épí-
tésiigłi hatósági szolgóltatásról',szőIő 31212012.6I.8.) Korm. rendelet a|apjan

Első fokú építésiigyi hatóságként _ az engedélyezési eljarással ĺisszefüggésben - jogosult az
építési tevékenység j ogszenĺségének ellenőľzéséľe.

7.|.16. Engedélyezési tigyekkel <isszefüggo eLlenőrzési és ktitelezési e|játrások, az építési

munka végzésének helyszíni ellenőrzése, hatósági ellenőrzések folytatása

7.|.I7. Engedélýől eltérően épített építmény fennmarađásĺĺnak engedélyezésekor építési

bírságot szab ki



7.l.18. jogszabályban meghatĺáĺozott esetekben és módon elľendelheti a telek bekerítését,

továbbá az engedéIy nélktili építményh aszĺá|at megsziintetését

7.I.I9. El kell rendelnie: jogszeľűtlen vagy szakszerÍĺtlen építési tevékenység esetében az

építési tevékenységvégzésének megsziintetését, vagy azlI3.januáľ l-je előtt indult,

folyamatban lévő eljarások esetén ajogerős és végľehajtható építési engedélynek és a

hozzźúartoző' jóvlĺhagyott engedélyezési terveknek megfelelő á||apotkia1akítását.

7.I.20. a20113.januĺár 1-je előtt inđult, folyamatban lévő eljarások esetén szabályossátéteIi
kĺitelezettség nem teljesítése esetén haladéktalanul intézkedik a bontásról.

7.|.2|. A végrehajtható kötelezettséget - annak nem teljesítése miatt a kötelezett terhére ha-

tósági úton, a felmeľülő költségeket megelőlegezve - maga végeztetheti el, a költsé-

gek eĘéig, azok megtéľítéséig az énntett ingatlanľa je|zá|ogogot jegyeztethetbe az

ingatlan-nyilvantartásba. A munkálatok híľéséľe kdtelezheti azt, aki akađáIyozza az

elľendelt munkálatok elvégzését.
Ý.-L!_1-.l:ĺ- . :. - --.!- !- -.!-'.-1.-1L|.-L! |-'L-|._.!-!^-1- L-1i--!L!^ ^|*^.^Á!-^ ^-^+:.^ ^l.L.zz. lnte:íKgoll( aJoBęrUs' ęs vęBfęIIaJuta[o l(utętęZt'tlsęBgÁ tęrJgslt9s t'tluali1ui1s.1 t'sr'L('ll a

Ket, ÉTv és a|9312009. (IX.15.) Koľm. ľendelet szerinti végľehajtásra,

,lz építésüg,li és építéýlügłeleti hatósági eljárósolcról és ellenőrzéselcrőI, valamint az épí-

tésügłi hatósági szolgáltatdsról''sző|ő 3|212012.6I.8.) Koľm. rendelet alapján
7.1.23. Megźilapitźĺs, illetve a jőváhagyás előtt véleményezi azi||etékességi terĹiletén a helyi

építési szabźiyzatot és a településrendezési terveket.

7.1.24. A helyi rendelet, a KT és abizottsźąi előterjesztések előkészitése

Egyéb hatósági feladatok:

7.1.25. Yezeti a jogszabźllyban meghataľozott építésügyi hatósági nyilvantaľtásokat (kivéve

a település rendezési nyilvantaľtast)

,,Az Epitésügyi Dokumentaciós és Infoľmációs Központról, valamint az országos
Épftéstigyi Nyilvrĺntaľtásľól'' szôIő 3|312012.CXI.8.) Koľm. rendelet a|apjáĺ

7.I.26. Építésügyi szakhatóságként miiktidik közľe más hatóságok engedélyezésiügyeiben.

,,Az épitésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljrĺrásokról és ellenőľzésekľől, valamint

azépítésigyi hatósági szo|gá|tatásró1''szóló 312120|2.Q{J.8.) Koľm. ľendelet a|apjźn

7.I.27. azeĺés táncos rcnđezvények működésének biĺonságosabbá téte|érő| szóló koľmány-
rendelet szerint általĺános építésiigyi szakhatósági eljĺíľást folýat.

,,a zenés táncos rendezvények műktĺdésének biztonságosabbá tételéľől'' szóló
2312011. (III.8) Koľm. rendelet a|apjźn

7.1.3I. jegyzői hatásköľben jĺĺľ el a telekalakítási, engedé|yezési eljĺáľás esetén
7.|.32. utcanéwáltozások,hźtzszźtmĺendezés, cimigazolźts jegyzői hataskörben
7 .|.33. közútkezęlői döntések kiadása
7 .| .3 4. munkakezd ési hozzáĄáĺulás kiadása

3.cd) A helyettesítés ľendje és az ezel<hez tartoző felelősségi szabályok



4. A szervezetĺ egység szeľvezeti ábľáia (graÍikus)

5. Az ütvosztály munkarendie (a Hivatal dolgozĺóĺnak általános munkarendje
szerĺnt):

hétfon 0800_ 1800 óráig
kedđen 0800_ !600 őtźig
szerdán 0800_ 1630 őtáig
csĹit<iľtökĺin 0800 _ 1600 óľáig
pénteken 0800 _ 1330 óráig

A ledolgozott munkaidő nyilvantartźsa és ellenőrzése céljábó| az ugyosztály jelenléti naplót
vezet. A jelenléti naplóban fel kell ttintetni a munkába állás és a munkábó| távozás pontos
idejét. A jelenléti napló vezetésééľt az ugyosztźt|yvezető által megbízott szemé|y felelős.

!

Az igyosztá|y do|gozói a Hivatal épületében a munkaidőn tul az ugyosztá|yvezeto engedé-
lyével, hétvégén _ előzetes íľásbeli bejelentés mellett _ a jegyzó engedélyével taľtózkodhat-
nak.

A munkahelyéľől önhibájan kíviil távol tartózkodó dolgozó akadźiyoztatásźnak tényéről hala-
déktalanul köteles az ugyosztźiyvezetót éľtesíteni.

A betegségtőI sző|ő orvosi igazolást a do|goző munkába á||ása első napján köteles a szemé|y-
zetivezetonek átadni. Az átadás e|ott az utolsó munkába töltött nap időpontját azugyosztá|y-
vezetőnek atźlppélues lapon le kell igazo|nia.

6.Az ĺiqvosztály üg.vfélfogadásĺ rendi e

Az iigyosztály iigyfélfogadás rendje megegyezik a Polgáľmesteri Hivatal általrános ĺigyfélfo.
gadási rendjével.

Ügyfélfogadás helye: 1082 Budapest Baľoss úca63-67

Soron kíviili ügyfélfogadás rendje: Az Anyakĺinyvi Iroda szĹiletés- és halálesęt bejelentése
esetén, munkaidőben) az általĺános ügyfélfogadási renden kívül is fogad ügyfeleket.

7.Eľtekezletek rendie:



- az ngyosztźiyvezetoi éĺekezlet napján
- részvevők: iľodavezetők
- jegyzőkĺinyv:

8.Kůilső kancsolaffartás :

Az ugyosztá|y đol'gozőit az állampolglírokkď, az önkoľmźnyzati és más külső szervekkel,
intézményekkel és gazđasági tarsaságokkal való kapcsolattaľtásban a kulturált, hatékony,
gyors ügyintézésre való törekvés, valamint a segítő szandék kell, hogy je||emezze.

A hivatali dolgozók kĹilső kapcsolattaľtásanak kĺĺľét és ľendjét _ ideértve a képviselő-
testtilettel, a bizottságokkal való kapcsolattaľtást is _ a jegyzo á||apitja meg és az ugyosztá|y
tigyrendjében, illetve a munkaköri leírásokb an szabá|yozza.

Az igyosztźt|yvezető feladatkörében eljaľva közvetlen kapcsolatban állhat az önkormźnyzat
intezményeivel, gazđasági tarsaságaival. Ennek soľín jogszabályban, önkoľmĺínyzatí hatfuo-
zatban, munkáltatói ciöntésben meghatćlrozott ađatszoigáitatást kérhet es ađhat.

A jegyző törvényességi ellenőrzési jogköľében eljáró ďolgoző jóvĺíhagyott e||enőtzési prog-
ľam vagy eseti megbízás a|apjánjogosult ellenőrzést végeznĹ

Az ellenőrzésre jogosult feliigyeleti és külső szeľvekkel, a jegyzó és a polgĺíľmester tartja a
kapcsolatot, illetve esetenként dönt a kapcsolattaľtó személyéről'

9. Zárő ľendelkezések

Jelen iigyľend a Budapest Fővaros VIII. keľiilet Jőzsefvźrosi Önkoľmźnyzat Képviselő-
testĹilete á|ta| |3|1201'4. (VI.11.) szźlmilhatźrozatta| elfogadott, a Budapest Fővlíros VIII. ke-
ľiilet Józsefuarosi Polgĺáľmesteń Hivatal Szervezeti és Mfüödési Szabályzatának 1. számú
fiiggeléke.

A szewezeti egység akn:nl|izźllt ügyrendjét az abban szfüségessé vźůt vá|toztatást követő 60
napon belül csatolni köteles a fiiggelékhez.

Jelen tigyrend a jóvahagyását követő napon lép hatílyba, és a szervezeti egységnek illetve
j o gel ődj einek koľábbi tigyrendj e hatá|y át ve szti.

Budapest,2014.

UgyosztáIyvezető

A Hatósági Ügyosaály ügyrenđjét jóvláhagyom:

Danada-Rimĺĺn Edina
jegyzó




